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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 D’OCTUBRE DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 30 d’octubre de 2018 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i
Família, de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs
i Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i
Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 21:32 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària
(article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal.
4. Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions i de material municipals.
5. Proposta de cessió d’ús d’una bústia al Barri de Sabanell.
6. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia definitiva dipositada per
l’empresa Técnicas del Hormigón Armado, S.A. (TEHORSA) corresponent a
l’obra “Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la
Rubiola” al terme municipal de Font-rubí.
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7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. 20/2018.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 27/2018.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 28/2018.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 29/2018.
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 31/2018.
12. Proposta d’aprovació de la modificació de la declaració d’innecessarietat de
llicència de segregació d’una finca propietat del Sr. J. Ll. M., exp. CERT núm.
05/2018.
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’ocupació de la via pública al Celler
Heretat Mont-rubí del Barri l’Avellà núm. 1 amb material d’obra, exp.
350/2018.
14. Proposta d’aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu per a la renovació de
la xarxa de distribució d’aigua potable en els àmbits de “L’Alzinar/Santa
Maria”; “Cal Tarrida/Cal Roc” i “Serra dels Bous”, al terme municipal de Fontrubí.
15. Proposta d’aprovació de la pavimentació del terra del cementiri municipal
(exp. M13-2018 i G338/2018).
16. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 21/2018.
17. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a
l’Ordre del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 16
d’octubre de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents,
el President la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en data 16 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
cinquè la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
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Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

I. C. M.

festa particular

11/10/18

Cal Cintet

Taxa

Fiança

220,00 €

100,00 €

Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del
reglament.
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari

Fiança

I. C. M.

100,00 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I DE MATERIAL
MUNICIPAL.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu
literalment:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i de
material municipal per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus
que s’hi especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions i material municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
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Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

F. D. R.

Festa particular

20/10/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

J. G. C.

Festa particular

24/10/2018

Material

9,00 €

0,00 €

F. P. R.

Festa particular

16/11/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA AL BARRI DE
SABANELL.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. F. C. C., en data 11 d’octubre de 2018 i amb
núm. de registre d’entrada 1541, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una
bústia al mòdul situat al barri de Sabanell.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció del següent ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 11 de propietat municipal al mòdul instal·lat al
barri de Sabanell, al Sr. F. C. C.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DIPOSITADA PER L’EMPRESA TÉCNICAS DEL HORMIGÓN
ARMADO, S.A. (TEHORSA) CORRESPONENT A L’OBRA “MILLORA DEL
SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA I ENTRADA DEL DIPÒSIT DE LA
RUBIOLA” AL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ.
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La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la instància presentada, en data 8 d’octubre de 2018 i amb núm. de registre ID
E/0001516-2018, per l’empresa TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A.
sol·licitant la devolució de la garantia definitiva dipositada per garantir l’execució de
les obres corresponents al projecte de millora del sistema d’aigua potable sortida i
entrada del dipòsit de la Rubiola, al terme municipal de Font-rubí.
Atès que, en data 15 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Font-rubí va rebre de
TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. la quantitat de TRES MIL DINOU
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (3.019,52€), en concepte de garantia
definitiva de l’esmentada obra, corresponent al 5% del preu d’adjudicació.
Atès que ha transcorregut més d’un any des de la finalització i recepció de
l’esmentada obra.
Atès que les obres executades es troben en bon estat de conservació i que, per tant,
no hi ha inconvenient per a procedir a la devolució de l’esmentat aval, d’acord amb
l’informe favorable emès en data 23 d’octubre de 2018 per l’arquitecte assessor
municipal.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució a TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. de la
fiança definitiva dipositada, corresponent a l’obra ”Millora del sistema d’aigua potable
sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola”, la qual ascendeix a la quantitat de TRES
MIL DINOU EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS (3.019,52€).
Segon.- Comunicar el present acord a la part interessada i als Serveis Econòmics
d’aquesta Corporació als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
20/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. C. M. Q., en data 17
d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1572, per tal de realitzar les obres consistents
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en la realització de cosits a la paret mitjançant grapes a la façana principal i lateral
de l’habitatge situat al carrer Clotets núm. 4 de Can Rovireta del municipi de Fontrubí i segons referència cadastral 6960002CF8866S0001TB.
Vist l’informe de data 22 d’octubre de 2018 de l’arquitecte assessor municipal
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data
18 d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 20/2018,
presentada pel Sr. C. M. Q., per tal de realitzar les obres consistents en la realització
de cosits a la paret mitjançant grapes a la façana principal i lateral de l’habitatge
situat al carrer Clotets núm. 4 de Can Rovireta del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres tindrà de
prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la realització de les
esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el Real Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver signat
amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels
residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del gestor i el domicili de
l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i controlat. Una
vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la gestió dels residus
referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el
residu de construcció i demolició i el número de llicència d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.852,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 2.852,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 74,15 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 119,15 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 € (Mínim)
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FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
27/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor
literal següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. G. G., en data 8
d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1518, per tal de realitzar les obres consistents
en la reforma de l’habitatge anomenat Ca la Matilde i situat al barri Montjuic núm. 14
del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 08084A037000100000OM;
d’acord amb el projecte redactat i signat per l’arquitecte J. A. A. i visat número
2018006998.
Vist l’informe de data 16 d’octubre de 2018 de l’arquitecte assessor municipal
FAVORABLE a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 24 d’octubre de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre
de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 27/2018, presentada per la Sra. M. G. G.,
per tal de realitzar les obres consistents en la reforma de l’habitatge anomenat Ca la
Matilde i situat al barri Montjuic núm. 14 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
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-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
- Sempre i quan el moviment de terres estiguin a menys de 100 metres d’un torrent,
riera o riu i d’acord amb el Real Decret 849/1986, pel que s’aprova el Reglament de
Domini Públic, en zona de policia, per a l’execució de qualsevol obra o treball caldrà
autorització administrativa prèvia de l’Organisme de conca, independentment de
qualsevol altra que hagi de ser atorgada pels diferents òrgans de les administracions
públiques.
- En el projecte es contempla la col·locació d’una fossa sèptica biològica per tal
d’eliminar l’antic pou mort. S’haurà de seguir la instrucció tècnica que marca l’ACA.
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
- Que el promotor signi tota la documentació gràfica aportada.
- Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic
competent.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 113.188,07 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 130.438,81 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 3.391,41 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 782,63 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 4.186,04 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 1.304,39 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 1.256,31 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
28/2018.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. M. V. M., en data 10
d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1535, per tal de realitzar les obres consistents
en la reforma interior sense afectació estructural de l’habitatge situat al carrer de la
Segarra núm. 2 del barri de Can Castellví del municipi de Font-rubí; segons
referència cadastral 4992020CF8849S0001KJ.
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Vist l’informe de data 16 d’octubre de 2018 de l’arquitecte assessor municipal
FAVORABLE a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 24 d’octubre de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre
de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 28/2018, presentada pel Sr. M. V. M., per
tal de realitzar les obres consistents en la reforma interior sense afectació estructural
de l’habitatge situat al carrer de la Segarra núm. 2 del barri de Can Castellví del
municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de
llicència d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 18.563,42 €
PRESSUPOST REVISAT: 18.563,42 €
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IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 482,65 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 111,38 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 606,03 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 371,27 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
29/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. T. T., en data 14
d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1549, per tal de realitzar les obres consistents
en l’anivellament del terreny i la neteja d’una rasa existent a la parcel·la 23 del
polígon 44 del municipi de Font-rubí, del cadastre de rústica obrant a l’ajuntament i
corresponent a la referència cadastral 08084A044000230000OS.
Vist l’informe de data 23 d’octubre de 2018 de l’arquitecte assessor municipal
FAVORABLE a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 25 d’octubre de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 29/2018, presentada pel Sr. J. A. T. T., per
tal de realitzar les obres consistents en l’anivellament del terreny i la neteja d’una
rasa existent a la parcel·la 23 del polígon 44 del municipi de Font-rubí.
Però condicionada al compliment del que disposa:
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1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la
parcel·la 23, del polígon 44.
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de
Font-rubí:
- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les
precaucions pertinents en relació al paisatge.
- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir,
s’haurà de mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny.
- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les
aigües, caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no
restaran afectades les finques colindants ni els terrenys situats aigües avall.
- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement
horitzontals.
- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els
talussos s’hauran de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es
podran utilitzar materials d’obra.
- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà
el traçat dels camins existents i les línies d’instal·lacions existents.
3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents
fefaents, serà de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts.
Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents:
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin
conreats amb conreu anual.
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb
línia perpendicular al camí.
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén
aquesta quan l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí.
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els
camins de la xarxa bàsica, i de 3,5 m, en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En
aquesta franja de protecció no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals
d’instal·lació...
4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la.
Per tant, caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí
contigu.
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas
contrari, caldrà tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb
allò establert en el punt 1.d de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de
protecció de carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part
de carreteres de la Diputació de Barcelona.
7.- Sempre i quant el moviment de terres es trobi a menys de 100 metres d’un torrent, riera o
riu i d’acord amb el Real Decret 849/1986, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic,
en zona de policia, per a l’execució de qualsevol obra o treball caldrà autorització
administrativa prèvia de l’Organisme de conca (ACA), independentment de qualsevol altra
que hagi de ser atorgada pels diferents òrgans de les administracions públiques.
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8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres
indrets o excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació
d’un altre tipus de documentació.
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament
de Cultura i adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen
l’article 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA,
TELEFÒNICA, ...) o altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua
potable, de clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es,
notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines
municipals.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 135,00€
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% pressupost obra): 0 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
31/2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. X. A. E., en data 22
d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1587, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’una piscina a la finca situada al carrer de l’Era, núm. 8 del barri
Les Casetes d’en Raspall del municipi de Font-rubí, segons referència cadastral
9574501CF8897S0001RE i segons projecte tècnic redactat i signat per l’arquitecte
tècnic I. C. R. amb visat número AZJ150.
Vist l’informe de data 23 d’octubre de 2018 de l’arquitecte assessor municipal
FAVORABLE a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 24 d’octubre de 2018.
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 31/2018, presentada pel Sr. X. A. E., per
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina a la finca situada
al carrer de l’Era, núm. 8 del barri Les Casetes d’en Raspall del municipi de Fontrubí.
Condicions de llicència:
-

-

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de
llicència d’obres.
Previ a l’inici de les obres s’haurà d’aportar full d’assumeix del coordinador de
seguretat i salut.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 11.181,30 €
PRESSUPOST REVISAT: 11.181,30 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 290,71 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 67,09 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 369,80 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 223,63 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 807,49 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ
D’INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA
PROPIETAT DEL SR. J. LL. M., EXP. CERT NÚM. 05/2018.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Vist que, en data 2 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el
certificat d’innecessarietat de llicència de segregació CERT 5/2018, presentat pel Sr.
J. LL. M., per tal de realitzar la segregació d’una part de la finca registral núm. 929
de Font-rubí (tom 1.945, llibre 41 i foli 189).
Vist que, en data 23 d’octubre de 2018 i amb NRE 1593, el Sr. J. A. T. T., en
representació del Sr. J. LL. M., ha entrat un escrit a l’ajuntament en el que comunica
que al projecte tècnic presentat hi ha un error en la part de descripció de la finca
segregada ja que aquesta no inclou la casa de pagès la “Baltana Nova” sinó que
està dins la resta de la finca matriu.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 23 d’octubre de 2018.
De conformitat amb allò que estableixen els articles 19 del Reial Decret 520/2005,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via
Administrativa i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Modificar l’acord primer del punt catorzè de l’ordre del dia de la sessió de la
Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2018, quedant de la següent manera:
“PRIMER.- Declarar la innecessarietat de llicència de segregació d’una part de la finca
registral núm. 929 de Font-rubí, tom 1.945, llibre 41 i foli 189, de 320.982 m² de superfície
segons registre de la Propietat, però de 490.838m² segons recent aixecament topogràfic,
coneguda com a “Baltana Nova”, propietat del Sr. J. LL. M., segons el projecte redactat per
l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T., i que dona com a resultat les següents finques:
- Finca resultant 1 (segregació): de 261.088 m² de superfície.
NATURALESA: RÚSTICA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Peça de terreny entre camp, bosc i
erm, situada en el terme de Font-rubí, que ocupa una superfície de vint-i-sis hectàrees, deu
àrees i vuitanta-vuit centiàrees. LLINDANT al nord, amb resta de finca que procedeix i es
segrega, a l’EST amb la finca anomenada “Balta Vella”, mitjançant un torrent; al Sud, amb J.
G. B., M. G. B. i L. L. M.; a l’OEST, amb A. G. P.
Està formada per part de la parcel·la 14 del polígon 29 i part de la parcel·la 3 del polígon 30.
- Finca resultant 2 (resta finca matriu): de 59.894m² (segons escriptura de segregació)
i 490.838 m² (segons aixecament topogràfic).
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NATURALESA: RÚSTICA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Peça de terreny entre camp, bosc, erm,
amb una casa de pagès en el seu interior, situada en el terme de Font-rubí anomenada la
“Baltana Nova”, que ocupa una superfície de quaranta nou hectàrees, vuit àrees i trenta-vuit
centiarees. LLINDANT al nord, amb M. V. M., a l’EST amb la finca anomenada “Balta Vella”,
mitjançant un torrent; al Sud, amb J. G. V. i L. L. M.; a l’OEST, amb A. G. P.
Està formada per part de la parcel·la 3 del polígon 30, parcel·la 2 del polígon 30, parcel·la 3
del polígon 31 i part de la parcel·la 14 del polígon 29.”
Tercer.- Traslladar el present acord a la part interessada.”

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i emetre un nou certificat
d’innecessarietat que tingui en compte els dos acords aprovats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA AL CELLER HERETAT MONT-RUBÍ DEL BARRI L’AVELLÀ NÚM.
1 AMB MATERIAL D´OBRA, EXP. 350/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la instància de data 18 d’octubre de 2018 i número de registre d’entrada 1577
presentada pel Sr. C. B. O. en representació d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. en la
que sol·licita llicència per ocupar la via pública del barri l’Avellà núm. 1 d’ un camió
per transportar material d´obra de forma intermitent;
Vist que l’ocupació de la via pública es preveu que es realitzarà durant un mes i
s’ocuparan uns 20m²;
Vist que en aquesta finca es realitzen obres d’ampliació i reforma del celler Heretat
Mont-rubí, S.A. segons la llicència d’obres exp. LUM 9/2018.
Vist l´informe favorable emès per l´arquitecte assessor municipal de data 23
d’octubre de 2018.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert a l’article 53.1 r) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en
l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la llicència d’ocupació de 20m² de via pública al barri l’Avellà
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núm. 1 a les obres del celler d’Heretat Mont-rubí, amb l’estacionament de forma
intermitent d’un camió per transportar material d’obra durant un mes, sol·licitat per
HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., d’acord amb les següents condicions:
• Cal que es garanteixi el pas i la seguretat dels vianants, amb una correcta
senyalització diürna i nocturna. S’ha de complir en tot moment el Codi
d’accessibilitat.
• S’entén que el constructor i el promotor o els tècnics directors de l’obra són els qui
han de vetllar i garantir la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut i per tant
de qualsevol element o equip auxiliar de l’obra com pot ser el contenidor.
SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa per ocupació de via pública per import
de 400,00 €; d´acord amb l´Ordenança Fiscal núm.11.
5€/m² per setmana x 20m² x 4 setmanes = 400,00 €
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
POTABLE EN ELS ÀMBITS DE “L’AZINAR/SANTA MARIA”, “CAL
TARRIDA/CAL ROC” I “SERRA DELS BOUS”, AL TERME MUNICIPAL DE FONTRUBÍ.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de renovar part del tram de la xarxa de distribució d’aigua
potable, en concret, el que va de l’Alzinar a Santa Maria, de Cal Tarrida a Cal Roc i
el de la Serra dels Bous, donat que les canonades són d’un material que no
compleix la normativa actual i que, pel desgast dels anys, s’ocasionen moltes avaries
i fuites d’aigua.
Atès que, en la Junta de Govern Local de 2/10/2018, es va aprovar l’expedient de
contractació menor de serveis per a la redacció del Projecte a l’empresa
adjudicatària CREA IDEA LAB, SL., per un import de 9.500,00 euros i 1.995,00 euros
d’IVA.
Atès que es pretén aconseguir una subvenció de la Diputació de Barcelona per a
portar a terme l’execució del Projecte, cal que aquest s’aprovi per l’òrgan
corresponent.
Atès que en data 24/10/2018 s’ha emès informe per part de la Secretària municipal
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considera que la
motivació de la necessitat del projecte resulta suficient.
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Examinada la documentació que l’acompanya, i vist el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el ROAS, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte per a la renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable en els àmbits “L’Alzinar/Santa Maria”, “Cal Tarrida/Cal Roc” i “Serra
dels Bous” redactat per CREA IDEA LAB, SL., per un import de 9.500,00 euros i
1.995,00 euros d’IVA.
Segon.- Sotmetre el projecte de renovació de la xarxa a informació pública pel
període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DEL TERRA DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL (EXP. M13-2018 I G338/2018).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que es pretén fer nova pavimentació del terra del cementiri municipal de
l’Ajuntament de Font-rubí, donat que l’actual està força malmès.
Atès que es van sol·licitar pressupostos de dues empreses que estan capacitades
per a dur a terme aquest servei, i que han presentat oferta segons queda acreditat a
l’expedient.
Atès que, en data 22 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 24 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
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Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a la pavimentació del terra del cementiri
municipal, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista D. C.
R. per un import de 7.815,76 euros i 1.641,31 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
164.21208 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzades les obres, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
21/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor
literal següent:
“Vista la relació de factures núm. 21/2018, de data 30 d’octubre de 2018, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 28.616,86 euros
(vint-i-vuit mil sis-cents setze euros amb vuitanta-sis cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 25 d’octubre de 2018.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les
bases d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 21/2018, de data 30 d’octubre de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
28.616,86 euros (vint-i-vuit mil sis-cents setze euros amb vuitanta-sis cèntims),
numerada amb els números del F/2018/1101 al F/2018/1187, que s’inicia amb la
factura núm. 808100147 de data 30/09/2018, emesa per INSTAL·LACIONS
FONT.RUBÍ, S.L. per import de 94,38 euros, i finalitza amb la factura núm.
180000343 de data 18/10/2018, emesa per E.S. LA GRANADA, S.L. per import de
1.897,58 euros.
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt
que no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’aprovació de despesa.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del
dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES
DIVERSES.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses:

- Millores en l’enllumenat de la pista poliesportiva;
- Reportatge fotogràfic, festes i indrets del municipi per penjar a la pag. Web;
- Reformar una taula de la Sala de Plens de l’Ajuntament;
- Demostració d’una activitat artesana de cisteller - Fira Vinòleum;
- Servei de suport a la llar d’infants Els Pinells el dia 2 de novembre (2 hores);
- Adquisició d’ampolles de cava i vi per al regal del concurs d’instagran de la Fira Vinòleum;
- Adquisició de travesses de fusta per al nou parc de Sta. Maria;
- Adquisició de material per reparar les cortines que hi ha a la llar d’infants;
- Fer còpies de claus de l’Escola Font-Rúbia i el Centre Recreatiu;
- Adquisició de material divers per organitzar i preparar la Fira Vinòleum;
- Reparar la desbrossadora;
- Adquisició de material per a fer el taller de cuina de l’Aina Roglan – Fira Vinòleum;
- Posar en funcionament la calefacció de l’Escola i revisar WC de les aules infantils;
- Reparar l’enllumenat públic de Can Rovireta;
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- Muntar mobles i col·locació de panell amb suro a l’Escola Font-Rúbia;
- Adquisició d’arbres per a la plaça de Sta. Maria i flors pel Cementiri de Sta. Maria de
Bellver;
- Canviar tub taponat, per les arrels dels arbres, del clavegueram del barri de la Rubiola;
- Adquisició de cinta senyalitzadora personalitzada per a les avaries de la xarxa municipal
d’aigua;
- Adquisició de bosses per a l’aspiradora industrial;
- Adquisició de 3 trones per a la llar d’infants Els Pinells;
- Treballs de manteniment a la Piscina Municipal;
- Adquisició de materials de neteja per l’Escola Font-Rúbia i l’Ajuntament;
- Treballs de desembussar els serveis de l’edifici de Cal Cintet
- Treballs de pintura al Centre Recreatiu;
- Adquisició de material divers, Fira Vinòleum, Ajuntament i Llar d’infants;
- Adquisició de refrescos, patates i altres per al funcionament del bar de la Piscina Municipal;
- Treballs al camí d’accés a les Caves 1+1=3 per la renovació de la xarxa d’aigua potable.

Vist que, en data 16 d’octubre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses
inferiors a 3.006 euros.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a
les corresponents aplicacions pressupostàries:
Despesa
Serveis – Enllumenat pista poliesportiva
Serveis – Reportatge fotogràfic
Serveis – Taula Sala de Plens
Serveis – Fira Vinòleum
Serveis – Suport a la llar d’infants
Subministraments – Cava Premi Instagram
“Fira Vinòleum”
Subministraments – Parc Sta. Maria
Subministraments – Recanvi cortines
Subministraments – Còpies claus Escola
Font-Rúbia
Subministraments – Còpies claus Centre
Recreatiu

Proveïdor
M. G. B.
D. S. R.
P. B. M.
R. V. S.
Esport i Lleure Alt Penedès
J. M. S. Ll.
X. C. O.
Ferreteria y Pinturas El Faro,
S.A.
Ferreteria Badia, S.A.
Ferreteria Badia, S.A.
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Import total
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100,00 €
834,90€
309,76€
29,00€
20,00€

Aplicació
pressupostària
342-21007
920-22203
920-21500
432-22619
326-22611
432-22619

172,78 €
28,54 €

171-21009
326-21502

18,00 €

323-21501

12,60 €

330-21505
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Subministraments varis Fira Vinòleum
Serveis – Reparar la desbrossadora
Subministraments Fira Vinòleum
Serveis – Manteniment Escola Font-Rúbia
Serveis – Reparar enllumenat públic
Serveis – Mobiliari Escola Font-Rúbia
Subministraments – Arbres i flors

Ferreteria Badia, S.A.
Motor Albet, S.L.
A. S. G.
Instal.lacions Font-Rubí, S.L.
Instal.lacions Font-Rubí, S.L.
X. C. O.
Vivers Torrents, S.L.

276,52€
24,58€
21,35 €
223,32 €
135,62 €
2.238,17 €
130,47 €

Obres - Clavegueram
Subministraments – Cinta senyalitzadora

D. C. R.
Ferreteria y Pinturas El Faro,
S.A.
Ferreteria y Pinturas El Faro,
S.A.
Ferreteria y Pinturas El Faro,
S.A.
D. C. R.
Bunzl Distribution Spain, S.A.

420,61 €
669,50 €

432-22619
171-21305
432-22619
323-21302
165-21004
323-21501
171-21009
164-21208
160-21005
161-22116

72,84 €

920-22110

612,20 €

326-21502

676,37 €
492,16 €

337-21202
920-22110

169,40 €
2.484,37 €

160-21005
330-21201

105,16 €

326-22611
432-22619
920-22110
920-22000
337-22712
161-21011

Subministres – Bosses aspiradora
Subministraments – Llar d’infants
Obres – Piscina Municipal
Subministraments – Material neteja
Ajuntament
Serveis - Clavegueram
Obres – Treballs de pintura al Centre
Recreatiu
Subministraments – Material divers

Subministraments - Piscina
Obres – Xarxa aigua

A. M. S.
Llopart Pintura i Decoració, S.L.
Gràfiques Kerpe, S.L.

J. C. M. N.
Construccions y Explanaciones
Gras, S.A.

1.088,66 €
2.963,35 €

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa d’import 887,35 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 337-22712, a favor de FRIT RAVICH, S.L. (CIF
B17023995), aprovada per la Junta de Govern en sessió de data 29 de maig de
2018.
Quart.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 22:01 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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