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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE JULIOL DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 30 de juliol 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. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.
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. 86/2019, de 20 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. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat
i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:25 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 depositada 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. Ll. M. F.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 09/2019.
7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia municipal exp. núm. 22/2018.
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8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 5/2019.
9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fontrubí i el Comitè Comarcal de la Creu Roja Española a l’Alt Penedès pel
lliurament de targetes prepagament per la cobertura de necessitats bàsiques,
principalment d’alimentació a famílies vulnerables, exercici 2019.
10. 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 de
juliol 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:
“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
86/2019, de 20 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.
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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

M. B. M.

Festa particular

16/07/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. G. M.

Festa particular

3/08/2019

Cal Cintet

110,00 €

5,00 €

V. B. S. I.

Festa particular

9/08/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. T. M.

Casament Civil

19/08/2019

Sala de Plens

110,00 €

0,00 €

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 16 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

R. R. S.

festa particular

28/06/2019

Cal Cintet

Taxa
110,00 €

Fiança
50,00 €

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
86/2019, de 20 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
R. R. S.
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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. LL. M. F.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 16
d’abril de 2019, es va autoritzar a favor del Sr. Ll. M. F. la cessió d’ús de Cal Cintet
per a realitzar-hi una celebració particular el dia 18 d’abril de 2019.
Atès que, en data 21 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, tant dins els
local com per fora, es van trobar coses trencades i/o malmeses com ara: tapa vàter
noies, tarima de la sala gran, moble de la nevera de la cuina desenganxat de l’
escorreplats, porta nevera aparador treta amb el ferro doblegat i pany de la porta
d’entrada entre d’altres.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon
estat, i en el cas del lloguer del Sr. Ll. M. F. 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 50,00 euros
en concepte de servei de neteja i 803,00 euros de la reparació dels desperfectes,
motiu pel qual no se li retornarà l’ import total de la fiança dipositada.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
86/2019, de 20 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. Ll. M. F. 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 18 d’abril de 2019 i que
ascendeix un total de 873,00€.
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 total de la fiança i la seva
confiscació per import de 100,00 euros.
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Tercer.- Requerir al Sr. M. el pagament dels desperfectes ocasionats per import de
753,00 euros.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
9/2019.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. S. A. L. R., en data 18
de juny de 2019 i amb núm. de RE 867, per realitzar les obres per tal d’arreglar el
garatge consistents en pavimentar el terra amb rajoles i posar pladur a les parets a la
finca situada al carrer de les Garrigues núm. 27 de la urbanització de Can Castellví
del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 5187116CF8858N0001AL.
Vist l’informe de data 22 de juliol de 2019 de l’arquitecta assessora 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 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. 86/2019, de 20 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. 9/2019,
presentada pel Sr. S. A. L. R., per realitzar les obres per tal d’arreglar el garatge
consistents en pavimentar el terra amb rajoles i posar pladur a les parets a la finca
situada al carrer de les Garrigues núm. 27 de la urbanització de Can Castellví del
municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

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
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-

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: 600,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 1.000,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 26,00 €
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: 71,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 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.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 22/2018.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 23 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 22/2018) presentada per la
Sra. C. R. A., per dur a terme les obres consistents en fer un paviment de 180m² a la
finca situada al carrer de la Noguera núm. 14 de la urbanització de Can Castellví 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 13 de març de 2019.
Atès que, en data 9 de juliol de 2019 i amb número de RE 967, la Sra. C. R. A. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
22/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 11 de juliol 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
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al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 23 de gener de
2019, 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. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. C. R. 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. 22/2018.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada 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.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 5/2019.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que, en data 19 de març de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J.
E. P. la llicència d’obres municipal (exp. 5/2019) per realitzar les obres consistents
en arreglar el sòcol de la terrassa i zones d’arrebossat exterior de l’habitatge
anomenat Ca l’Esteve de la Teulera i situat al barri Grabuac núm. 37 del municipi de
Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida 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 15 d’abril de 2019.
Atès que, en data 10 de juliol de 2019 i amb número de registre d’entrada 976, el Sr.
J. E. P. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 5/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 19 de juliol 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
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al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 19 de març de
2019, es proposa a la Corporació la devolució dels avals 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. 86/2019, de 20 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. E. P. 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
llicència d’obres núm. 5/2019.
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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL COMITÈ COMARCAL DE LA CREU
ROJA ESPAÑOLA A L’ALT PENEDÈS PEL LLIURAMENT DE TARGETES
PREPAGAMENT PER LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES,
PRINCIPALMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES, EXERCICI
2019.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació
literalment:
“Atesa la situació actual de crisi econòmica que comporta que s’incrementin els
casos de persones en risc d’exclusió i que pateixen aïllament social, l’Ajuntament de
Font-rubí estableix anualment una aportació econòmica extraordinària per a facilitar
ajuts econòmics a persones i/o famílies del municipi que es trobin en una situació de
necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals.
Atès que Creu Roja és una entitat que està en disposició d’oferir targetes
prepagament per la cobertura de necessitats bàsiques, principalment alimentació a
famílies vulnerables, a través de la seva organització.
Atesa la coincidència en els objectius i la voluntat de col·laboració en aquesta àrea
entre ambdues institucions i vistes les manifestacions provinents dels serveis socials
i de la Regidoria d’Acció Social municipals.
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 1
de juliol de 2019), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el
Comitè Comarcal de la Creu Roja Española a l’Alt Penedès pel lliurament de
targetes prepagament d’alimentació a famílies vulnerables, el text literal del qual és
el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ANY 2019, ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I
EL COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A L’ALT PENEDÈS PEL LLIURAMENT DE
TARGETES PREPAGAMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES.

Font-rubí, a .........................................

REUNITS

D'una part, el Sr. Xavier Lluch Llopart, Alcalde-President de l'Ajuntament de Font-rubí amb CIF núm.
P-0808400-F i domicili social a la Plaça de l'Ajuntament núm. 1 de Font-rubí, qui obra en nom i
representació de l'esmentada Corporació,
I de l'altra, la Sra. Mª À. M. R., Presidenta del Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola a l'Alt
Penedès (a partir d'ara Creu Roja), amb núm. NIF Q2866001G i domicili social en la C/ Eugeni d’Ors
núm. 22 de Vilafranca del Penedès.
Ambdues parts actuen en virtut de les facultats que tenen conferides i es reconeixen mútua capacitat
per actuar i competència per a la subscripció del present conveni.
MANIFESTEN
I.- Que l'Ajuntament de Font-rubí té la voluntat de reforçar les accions orientades al benestar de la
ciutadania i de prioritzar l'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat que en l'actual context
socioeconòmic tenen necessitat d'ajuts per a la subsistència.
II.- Que la Creu Roja és una institució humanitària, d'interès públic i de naturalesa benèfica i social,
que entre els seus fins estatuaris contempla la promoció i la col·laboració en accions de benestar
social dirigides principalment als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat; accions que
duu a terme amb la intervenció de voluntariat.
III.- Que la llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen l'obligació de facilitar
ajuts d'urgència social, especialment a les persones que es troben en situació de risc d'exclusió
social.
IV.- Que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per prioritzar activitats destinades
a pal·liar els efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d'emergència per als
col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
V.- Que ambdues entitats consideren que l'atenció i promoció de les persones i famílies en situació de
risc d'exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit pot
ser beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes del municipi de Font-rubí en circumstàncies
econòmiques precàries.
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VI.- Que l'Ajuntament de Font-rubí ha establert un dispositiu per garantir les necessitats bàsiques
per a les famílies en situació socioeconòmica més vulnerable, mitjançant targetes de prepagament
per garantir de manera normalitzada l'accés a productes de primera necessitat.
Pel que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútua capacitat per formalitzar aquest conveni d'acord
amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Creu Roja portarà a terme el lliurament de targetes de prepagament per a la cobertura de
necessitats bàsiques, principalment alimentació, derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi.
Aquesta activitat té l'objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies concernides.
Segona.- Creu Roja s'encarregarà de l'acollida i atenció de les persones derivades i del lliurament
de les targetes. Per a la realització d'aquestes accions, Creu Roja destinarà els professionals i/o
voluntaris necessaris.
Tercera.- L'Ajuntament de Font-rubí tindrà en compte realitzar la comanda a Creu Roja a l’Alt
Penedès , mitjançant la fitxa de derivació, sempre amb un mes i mig d'antelació al mes el qual es
desitja realitzar l'ajuda.
Quarta.- L'Ajuntament de Font-rubí aportarà la quantitat de 4.000€.
Els imports variaran en funció del nombre i edats de les persones destinatàries:
En cas de que els destinataris siguin infants o joves (de 0 a 18 anys):
76€
152€
228€

1 infant beneficiari
2 infants beneficiaris
3 infants beneficiaris

En cas de que els destinataris siguin majors de 18 anys:
56€
112€
168€

1 persona beneficiària
2 persones beneficiàries
3 persones beneficiàries

Cinquena.- Les càrregues de les targetes sempre seran mensuals. L'Ajuntament de Font-rubí
haurà de tenir en compte fer les comandes per als mesos que es desitgi però que aquests siguin
consecutius. En el moment de fer la comanda sempre s'indicarà la data d'inici i finalització de l'ajuda.
Sexta.- Creu Roja transmetrà, en finalitzar el dispositiu, a l'Ajuntament de Font-rubí, les dades
corresponents a les persones ateses i les targetes lliurades, essent aquest últim el responsable de
contemplar el romanent en cas que alguna targeta no hagués estat utilitzada i de realitzar la petició de
baixa de l'usuari que no hagi recollit l'ajut. Creu Roja es compromet a dissenyar un pla de treball per
a aquests usuaris els quals hauran de participar en un taller inicial on s'explicarà el funcionament de
l'ajuda, normes d'ús bàsiques, principis d'alimentació saludable i la signatura mensual dels rebuts.
Setena.- Creu Roja aplicarà un 10% de gestió sobre l'import total que s’hagi materialitzat amb càrrec
a l'Ajuntament de Font-Rubí. Aquest 10% es destinarà com a recurs de la Creu Roja a l’Alt
Penedès.
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Octava.- El present conveni té vigència del 1 de gener al 31 de desembre de 2019. L'incompliment
per part de Creu Roja de l'Ajuntament de Font-rubí de qualsevol dels compromisos que
s'estableixen en les clàusules precedents, serà causa de revocació del conveni.
Novena.-L'Ajuntament de Font-rubí i Creu Roja es comprometen a fer constar mitjançant qualsevol
mitjà, de manera conjunta o recíprocament, la col·laboració establerta en aquest conveni.
Desena.-Le persones usuàries derivades per l'Ajuntament de Font-rubí, seran donades d'alta dins de
l'aplicació de gestió de Creu Roja, inscrita en el Registre General de Protecció de dades de l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, amb nombre d'inscripció “2042040391” i nom del fitxer
“Intervención Social” i del que és responsable CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prèviament autorització
escrita en compliment de LOPD de la persona.
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en
el Reglament General de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679), d'ara endavant RGPD i en
altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre aquesta matèria, comprometent-se
a deixar indemne a l'altra part de qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a
conseqüència de l'incompliment de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, els concerneixen a cadascuna de les parts.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord, per duplicat i a un sol efecte.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Ajuntament de Font-rubí

À. M. R.,
Presidenta del Comitè Comarcal
de Creu Roja a l’Alt Penedès”

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular
per a la signatura del conveni.
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUATRE MIL EUROS
4.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48000 del pressupost de l’exercici 2019,
per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a CREU
ROJA.
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a “Creu Roja a l’Alt Penedès”.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis socials municipals i als serveis
econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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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, dos
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’inici de la tramitació de la
revisió d’ofici d’un acte nul i de la contractació menor d’un servei.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin.
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, el Sr. Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta
Junta de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu
tractament i votació.
DESÈ.- PROPOSTA D’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA REVISIÓ D’OFICI
D’UN ACTE ADMINISTRATIU APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA
2 DE JULIOL DE 2008 QUE ES TROBA INCURS EN CAUSA DE NUL·LITAT.
La proposta presentada és la següent:
“Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 17 de setembre de 2018,
sobre la tramitació del projecte de reparcel·lació i d’urbanització de la Unitat
d’Actuació núm. B Creu Blanca, i sobre l’acord adoptat per la Junta de Govern en
sessió de data 2 de juliol de 2008.
Vista la nota informativa emesa en data 19 de març de 2019 pel Sr. R. E. F., soci
director d’ENTRENA ABOGADOS, Lletrat en Excedència dels Serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Barcelona, respecte de la revisió d’ofici de l’acord de llicència
d’ocupació de la via pública adoptat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Fontrubí.
Vist l’informe de secretaria, de data 21 de maig de 2019, sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir per a la revisió d’ofici i declarar la nul·litat de ple dret del
següent acte administratiu: acord de la Junta de Govern de data 2 de juliol de 2008
d’aprovació de l’atorgament a la Sra. M. C. M. de la llicència d’ocupació de la via
pública, d’ús exclusiu i gratuït, durant un període de 25 anys; perquè es troba incurs
en la següent causa de nul·litat: article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Iniciar procediment per a la revisió d'ofici de l'acte:
Acord de la Junta de Govern de data 2 de juliol de 2008 d’aprovació de l’atorgament
a la Sra. M. C. M. de la llicència d’ocupació de la via pública, d’ús exclusiu i gratuït,
durant un període de 25 anys, de la part sud de la finca situada al carrer Vicenç Marí
núm. 2-13, núm. 2 de la Unitat d’Actuació 9B “Creu Blanca”, front a la finca núm. 4
de la UA, fins als xipresos actualment existents, mantenint el camí en la seva
ubicació i amplada actual.
Per considerar-se que es troba incurs en la següent causa de nul·litat: article 47.1.e)
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, que estableix
que són nuls de ple dret tots aquells actes dictats prescindint total i absolutament del
procediment legalment establert, atès que l’acord de 2 de juliol de 2008 es va
adoptar sense seguir la tramitació legalment prevista per a l’atorgament d’una
llicència d’ocupació de la via pública.
SEGON.- Notificar l'inici del procediment als interessats perquè en el termini de
quinze dies presentin les al·legacions i els suggeriments que considerin necessàries.
TERCER.- Obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes, publicant-se la
iniciació del procediment en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica
d’aquest ajuntament.
QUART.- Donar trasllat de l'expedient, una vegada finalitzat el tràmit d'audiència als
interessats, als serveis municipals perquè informin les al·legacions presentades.
CINQUÈ.- Remetre l'expedient a la Secretària interventora, després de l'informe
tècnic, per a l'emissió de l'informe-proposta.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció del Sr. Xavier
Lluch i Llopart.
L’Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC EN MATÈRIA
D’ACTIVITATS, DE GESTOR ENERGÈTIC D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I
DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. M21-2019 I G269/2019).
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es
transcriu:
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“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de portar a terme una
contractació per a l’assessorament d’un enginyer en matèria d’activitats, de gestor
energètic d’instal·lacions municipals, del servei municipal d’aigua i d’altres, per tal
que l’Ajuntament pugui disposar correctament del servei d’assessorament tècnic en
aquests àmbits, perquè des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès no poder prestar
aquest servei a la Corporació per no disposar en aquests moments de suficient
personal tècnic.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a V. B. S., enginyer industrial, segons consta a
l’expedient, que ha presentat la següent oferta:
Informe activitat en règim de declaració responsable
Inspecció activitat en règim de declaració responsable
Informe activitat en règim de comunicació prèvia
Inspecció Activitat en règim de comunicació prèvia
Informe Activitat Annex II
Inspecció Activitat Annex II
Informe Grues
Informe Bastides
Informes obres majors Edificació i Energia solar
Informes obres majors Urbanitzacions
Informes obres menors
Informe companyia Fecsa
Informe companyia Gas Natural
Informes generals
Atenció a personal de l'Ajuntament, tècnics i promotors (per hora)
Atenció a vilatans als despatxos de l’Ajuntament (per hora)

64,29 €
64,29 €
96,43 €
96,43 €
128,57 €
128,57 €
64,29 €
64,29 €
128,57 €
192,86 €
64,29 €
64,29 €
64,29 €
128,57 €
35,00 €
0,00 €

Atès que, en data 29 de juliol 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 29 de juliol 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. 86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a l’assessorament tècnic en matèria
d’activitats, de gestor energètic d’instal·lacions municipals i del servei municipal
d’aigua, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista V. B. S.,
enginyer industrial, pels imports que es detallen a continuació, amb un màxim anual
de 8.400,00 euros i 1.764,00 euros d’IVA:
Informe activitat en règim de declaració responsable
Inspecció activitat en règim de declaració responsable
Informe activitat en règim de comunicació prèvia
Inspecció Activitat en règim de comunicació prèvia
Informe Activitat Annex II
Inspecció Activitat Annex II
Informe Grues
Informe Bastides
Informes obres majors Edificació i Energia solar
Informes obres majors Urbanitzacions
Informes obres menors
Informe companyia Fecsa
Informe companyia Gas Natural
Informes generals
Atenció a personal de l'Ajuntament, tècnics i promotors (per hora)
Atenció a vilatans als despatxos de l’Ajuntament (per hora)

64,29 €
64,29 €
96,43 €
96,43 €
128,57 €
128,57 €
64,29 €
64,29 €
128,57 €
192,86 €
64,29 €
64,29 €
64,29 €
128,57 €
35,00 €
0,00 €

SEGON.- L'objecte del contracte actual és: servei d’assessorament tècnic en matèria
d’activitats, de gestor energètic d’instal·lacions municipals i del servei municipal
d’aigua, essent el perfil més adequat el d’enginyer tècnic. La classificació CPV
corresponent a aquest objecte és: 71300000-1.
TERCER.- Aprovar la despesa de 10.164,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 151-22706 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:12 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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