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de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 D’ABRIL DE 2019

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 16 d’abril de 2019 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 20:07 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.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals.
Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal.
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la
cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. C. V. G.
6. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector
Santa Creu, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
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7. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector
Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
8. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat de dos nínxols del sector
Jesús de Natzaret i Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria
de Bellver.
9. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, de dues
construccions funeràries del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del
sector Jesús de Natzaret núm. 73 i 74).
10. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol de Nostra Senyora
del Dolors núm. 2).
11. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 14/2018.
12. Donar compte de l’assabentat de la llicència d’obres exp. núm. 09/2019.
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 10/2019.
14. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament d’onze
cartelleres informatives per als diferents barris del municipi (Exp. M10-2019 i
G131/2019).
15. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament d’aparells de
climatització per a la primera planta del consistori (Exp. M08-2019 i
G135/2019).
16. 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 2 d’abril
de 2019, 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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
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“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions
municipals 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 municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
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

Taxa

fiança

S. G. R.
E. S. C.
Ll. M. F.

Festa particular
Festa particular
Festa particular

07/04/2019
06/04/2019
18/04/2019

Cal Cintet
Local Can Castellví
Cal Cintet

110,00 €
50,00 €
220,00 €

50,00 €
0,00 €
100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Vist que, en data 2 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions

Taxa

Fiança

A. D. F.

festa particular

05/04/2019

Local Cal Cintet

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.
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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
A. D. F.

Fiança
100,00 €

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL SR. C. V. G.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 2
d’abril de 2019, es va autoritzar a favor del Sr. C. V. G. la cessió d’ús de Cal Cintet
per a realitzar-hi una celebració particular el dia 29 de març de 2019.
Atès que, en data 2 d’abril de 2019, es va comprovar que l’estat en què s’havia
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè estava molt brut i es van trobar
desperfectes.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon
estat, i en el cas de la cessió d’ús al Sr. C. V. G. no es van complir les condicions.
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost de 100,00 euros en
concepte de la neteja efectuada i els desperfectes trobats, motiu pel qual no se li
retornarà l’import de la fiança dipositada.
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.- Aprovar la liquidació al Sr. C. V. G. de les despeses que ha hagut de
sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer de
Cal Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 29 de març 2019 i que
ascendeix a un total de 100,00€.
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Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació
per import de 100,00 euros.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D’UN
NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU, DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE
BELLVER.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició efectuada, en data 3 de gener de 2019 (NRE 7), per la Sra. N. S. F.,
sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Santa Creu número 57,
del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular la Sra. N. S. O., difunta des de l’any 2018.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm.57 del sector Santa
Creu, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la
Sra. N. S. F.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
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Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada, en data 9 de gener de 2019 (NRE. 22), per la Sra. A. M.
A. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de Nazaret
número 212, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. S. F., difunt des de l’any 2018.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 212 del sector Jesús de
Natzaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor
de la Sra. A. M. A. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE
DOS NÍNXOLS DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET I NOSTRA SENYORA DELS
DOLORS, DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“Vista la petició efectuada, en data 9 de gener (NRE 23 i 24), pel Sr. J. J. S. S.,
sol·licitant la transmissió de propietat de dos nínxols del sector Jesús de Nazaret
número 78 i Nostra Senyora dels Dolors número 1, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. S. F., difunt des de l’any 2018.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar la transmissió de propietat dels nínxols núm. 78 del sector Jesús
de Nazaret, i núm. 1 del sector Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa
Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. J. J. S. S.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom de
dos nínxols per un import de 24,00 euros (12,00 € cadascun), d’acord amb la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ, DE DUES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET NÚM. 73 i
74).
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació
literalment:
“Atès que, en data 4 de març de 2019 (Registre d’entrada núm. 316 i 317), el Sr. J.
S. G., presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi els nínxols número
73 i 74 del sector Jesús de Nazaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest
municipi, de la seva propietat.
Atès que l’interessat es compromet a dur a terme el trasllat de les restes que
actualment hi ha dipositades en aquest nínxol i a comunicar-ho expressament a
l’ajuntament una vegada s’hagi complert el tràmit.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de les construccions funeràries (nínxols) núm. 73 i 74
del sector Jesús de Nazaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del
Sr. J. S. G.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 676,80 euros amb càrrec a la partida 16462900 del pressupost vigent i ordenar el pagament a l’interessat, d’acord amb el què
disposa l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 20.
PREU COMPRA 2 NÍNXOLS (Concessió nova):

1.128,00 €

Dte. 40% (Antiguitat més 40 anys)

451,20 €

PREU TOTAL a pagar:

676,80 €

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i als serveis econòmics de la
Corporació.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER (NÍNXOL DE NTRA. SRA. DELS DOLORS NÚM. 2).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 5 de març de 2019 (Registre d’entrada núm. 325), el Sr. J. R. E.,
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 2 del
sector Ntra. Sra. dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest
municipi, de la seva propietat.
Atès que l’interessat es compromet a dur a terme el trasllat de les restes que
actualment hi ha dipositades en aquest nínxol i a comunicar-ho expressament a
l’ajuntament una vegada s’hagi complert el tràmit.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 2 del sector
Ntra. Sra. dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. R.
E.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 337,40 euros amb càrrec a la partida 16462900 del pressupost vigent i ordenar el pagament a l’interessat, d’acord amb el què
disposa l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 20.
PREU COMPRA NÍNXOL (Concessió nova):
Dte. 30% (Antiguitat més 10 anys)
PREU TOTAL a pagar:

482,00€
144,60€
337,40€

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 14/2018.

AVALS

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 14/2018) presentada pel
Sr. J. V. A., per dur a terme les obres consistents en reparar i enrajolar cornises a
l’habitatge situat al carrer Parellada núm. 13 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí
al municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval
de garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i
demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent
de la Corporació en data 29 d’agost de 2018.
Atès que, en data 25 de març de 2019 i amb número de RE 499, el Sr. J. V. A. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
14/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28 de març de 2019, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2018,
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats,
el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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 devolució al Sr. J. V. A. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 14/2018.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE L’ASSABENTAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 9/2019.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. E. C. B., en data 3
d’abril de 2019 i amb núm. de RE 552, per tal de realitzar les obres consistents en
pintar les parets exteriors, d’un color de gamma terrosa de l’habitatge anomenat Cal
Blai i situat al barri Semisó i la Font núm. 11 del municipi de Font-rubí, amb
referència cadastral 08084A025000160000OA.
Vist l’informe de data 8 d’abril de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de 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 allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, 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.- Donar-se per assabentada de la llicència d’obres núm. 9/2019, presentada
per la Sra. E. C. B., per tal de realitzar les obres consistents en pintar les parets
exteriors de l’habitatge anomenat Cal Blai del barri Semisó i la Font núm. 11 del
municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una adequada
integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc.
- 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 haurà 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. així com allò definit en el
Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i controlat.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
10/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. E. R. C., en data 8 d’abril
de 2019 i amb núm. de RE 569, per tal de realitzar les obres consistents en tapar
esquerdes i fer una lligada a la paret del pati de l’habitatge anomenat Ca l’Esteve i
situat al barri la Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí; i segons referència
cadastral 08084A028000240000OO.
Vist l’informe de data 10 d’abril de 2019 de l’arquitecta 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 11 d’abril de 2019.
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. 10/2019, presentada pel Sr. E. R. C., per
tal de realitzar les obres consistents en tapar esquerdes i fer una lligada a la paret
del pati de l’habitatge anomenat Ca l’Esteve i situat al barri la Massana núm. 22 del
municipi de Font-rubí.
Condicions de la llicència d’obres majors, caldrà:
-

En cas que els treballs afectin als fonaments o elements estructurals, caldrà
obligatòriament aportar projecte tècnic i full d’assumeix de la direcció de l’obra signat
per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu
l’art.21.1 de 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.
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OBSERVACIONS:
-

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.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 620,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 620,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 16,12 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 66,12 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
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.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT
D’ONZE
CARTELLERES
INFORMATIVES
PELS
DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI (EXP. M10-2019 I G131/2019).
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atès que és necessària la contractació de subministrament d’onze cartelleres
informatives pels diferents barris del municipi per canviar les actuals, les quals estan
malmeses pel pas del temps i recremades pel sol.
Atès que el resultat de les cartelleres que hi ha actualment ha estat força deficient, i
que l’empresa SERVISENY 10, SL., empresa contractada per la Diputació de
Barcelona per posar una part de senyalització turística del municipi, ha col·locat un
tipus de cartelleres que són molt més resistents i que es mantindran en bon estat
durant més temps, s’ha sol·licitat un pressupost a aquesta empresa, segons consta a
l’expedient, la qual ha presentat una oferta per import de 4.254,00 euros i 893,34
euros d’IVA.
Atès que, en data 5 d’abril de 2019, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
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alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 5 d’abril de 2019, 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.
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 subministrament d’onze cartelleres informatives pels diferents
barris del municipi a SERVISENY 10, SL. (NIF B17960519), per un import de
4.254,00 euros i 893,34 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa, per import de 5.147,34 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 432-62509 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PER A LA PRIMERA
PLANTA DEL CONSISTORI (EXP. M08-2019 I G135/2019).
La proposta presentada davant de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Atès que és necessària la contractació de subministrament d’aparells de
climatització per a la primera planta del consistori donat que alguns dels aires
condicionats no funcionen i durant l’hivern la despesa de gasoil és molt elevada.
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Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses idònies per aquest
subministrament, segons consta a l’expedient: CLIMATITZACIONS DAVID COSTA,
SL., SALTOKI REUS, SL. i ANTONIO ESTEVEZ LÓPEZ (CLIMATOP), i segons
criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest
Ajuntament ha estat SALTOKI REUS, SL. per import de 11.273,08 euros i 2.367,35
euros d’IVA.
Atès que, en data 10 d’abril de 2019, 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 10 d’abril de 2019, 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.
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 subministrament d’aparells de climatització per a la primera
planta del consistori a SALTOKI REUS, SL. (NIF B17944497), per un import de
11.273,08 euros i 2.367,35 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa per import total de 13.640,43 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 920-62503 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 20:25 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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