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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE SETEMBRE DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 17 de setembre 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 accidental, la Sra. CRISTINA ROIG
SOLÀ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:28 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora accidental 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.
Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 11/2019.
Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència
d’obres exp. núm. 18/2019.
5. Proposta d’aprovació la devolució dels avals corresponents a la comunicació
prèvia exp. núm. 8/2019.
6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 6/2019.
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7. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un panteó del sector
Calvari, del cementiri de Santa Maria de Bellver.
8. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor per a executar
actuacions de manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés
viari (xarxa viària bàsica), subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o
de risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica
establerta en el pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) (exp.
M25-2019 i G287/2019).
9. Proposta d’aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals
(PPI) 2020 - 2025.
10. Proposta d’aprovació del càrrec del padró de la taxa per la prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local (conservació i neteja dels nínxols), exercici 2019.
11. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament de material per
el control dels accessos a les pistes esportives i a Cal Cintet (exp. M26-2019 i
G300/2019).
12. Proposta d’aprovació del càrrec del padró de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de
les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena, exercici 2019.
13. 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 3 de
setembre 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.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 11/2019.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. A. E., en data 5 de
setembre de 2019 i amb núm. de RE 1166, per tal de realitzar les obres consistents
en la col·locació d’una tanca metàl·lica sobre el vallat d’obra existent a la finca
situada al Passeig de Font-rubí, núm. 12, de Can Rovireta del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
6960210CF8866S0001SB.
Vist l’informe de data 5 de setembre de 2019 de l’arquitecta 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. 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. 11/2019,
presentada pel Sr. J. A. E., per tal de realitzar les obres consistents en la col·locació
d’una tanca metàl·lica sobre el vallat d’obra existent a la finca situada al Passeig de
Font-rubí, núm. 12 de Can Rovireta del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al
municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència d’obres:
Caldrà que el nou tancat doni compliment amb allò establert en l’art.56 – Separacions
mínimes, piscines i tanques, de les vigents NNSS de planejament aprovades definitivament
per la CUB en sessió de data 18/10/2000, on les tanques del carrer o entre veïns seran
opaques fins una alçada màxima d’1,00 m i la resta serà transparent fins una cota màxima
de 2,00 metres pe damunt de la vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica
o vegetació d’arbust.

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.
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: 443,33 €
PRESSUPOST REVISAT: 443,33 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 11,53 €
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: 56,53 €
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): 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 18/2019.

L’AVAL

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment
a continuació:
“Atès que, en data 2 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. F.
C. C. la llicència d’obres municipal (exp. 18/2019) per realitzar les obres consistents
en la construcció d’un femer al centre d’equitació situat al polígon 10 parcel·la 10 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 €, el qual va ser
ingressat al compte corrent de la Corporació en data 16 de juliol de 2019.
Atès que, en data 23 d’agost de 2019 i amb número de registre d’entrada 1139, el
Sr. F. C. C., ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la
llicència d’obres exp. 18/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28 d’agost 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 2 de juliol de 2019,
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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 €.
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. F. C. C. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient
de llicència d’obres núm. 18/2019.
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.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 8/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 2 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 8/2019) presentada pel Sr.
J. C. R., per dur a terme les obres consistents en reformar el bany existent
l’habitatge situat al carrer Carrerada núm. 5 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí
del 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 18 de juliol de 2019.
Atès que, en data 28 d’agost de 2019 i amb número de RE 1146, el Sr. J. C. R. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
8/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 29 d’agost 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 2 de juliol 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 €.
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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. C. R. 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. 8/2019.
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.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 6/2019.

AVALS

La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 28 de maig de 2019, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 6/2019) presentada pel Sr.
J. Q. G., per dur a terme les obres consistents en la retirada de la porta existent a la
cuina, tapar la part baixa amb obra i col·locar-hi una finestra a l’habitatge anomenat
Casa de l’Era i situat al barri l’Avellà núm. 14 del 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 21 de juny de 2019.
Atès que, en data 30 de juliol de 2019 i amb número de RE 1061, el Sr. J. Q. G. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
6/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 26 d’agost 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 28 de maig 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 €.
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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. Q. G. 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. 6/2019.
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.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN PANTEÓ DEL SECTOR CALVARI, DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE
BELLVER.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 14 d’agost de 2019 (NRE 1123), formulada per la
Sra. N. S. F., sol·licitant la transmissió de propietat d’un panteó del sector Calvari
número 10, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. S. O., difunt des de l’any 2019.
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 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 transmissió de propietat del panteó núm.10 del sector Calvari,
del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra.
N. S. F.

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

Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
panteó 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.- 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.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR PER A EXECUTAR ACTUACIONS DE MANTENIMENT, CONSOLIDACIÓ
I MILLORA SOBRE ELEMENTS D’ACCÉS VIARI (XARXA VIÀRIA BÀSICA),
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (XARXA DE PUNTS D’AIGUA), O DE RISC I
VULNERABILITAT, QUE FORMEN PART DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTRATÈGICA ESTABLERTA EN EL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS (PPI) (EXP. M25-2019 I G287/2019).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que és necessària la contractació per a executar actuacions de manteniment,
consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària bàsica),
subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i vulnerabilitat, que
formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de
prevenció d’incendis forestals (PPI), les quals han estat establertes per la Comissió
local de seguiment, per aquest any 2019, les quals consten a l’expedient .
Donat que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28/02/2019, va
aprovar la concessió, en el marc del fons de prestació “Conservació de la
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2019, de 8.437,00 euros a l’Ajuntament de Font-rubí.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses idònies per aquest
servei, segons consta a l’expedient: EXCAVACIONS GENÍS JANÉ RAVENTÓS,
PERE LLUCH MOLINARI i SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE CAMINS,
SL., segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per
a aquest Ajuntament ha estat SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE
CAMINS, SL. per import de 6.972,73 euros i 1.464,27 euros d’IVA.
Atès que, en data 10 de setembre 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 sobri
contractació.
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Atès que, en data 10 de setembre de 2019, s’ha emès informe per part de la
secretària interventora accidental 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 accidental, 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:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a executar actuacions de manteniment,
consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària bàsica),
subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i vulnerabilitat, que
formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de
prevenció d’incendis forestals (PPI), mitjançant el procediment del contracte menor,
amb el contractista SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE CAMINS, SL. (NIF
B59528844) per un import de 6.972,73 euros i 1.464,27 euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és per a executar actuacions de
manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària
bàsica), subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i vulnerabilitat,
que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de
prevenció d’incendis forestals (PPI). El codi CPV és el següent: 75251110-4 (serveis
de prevenció d’ incendis).
TERCER.- Aprovar l’import total de 8.437,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 136-21012.
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.
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NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 2020 - 2025.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en compliment de l’article 40 de la LLEI 6/1988, de 30 de març, Forestal
de Catalunya, les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han
de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) per a llur àmbit
territorial.
Donat que la redacció i revisió dels PPI municipals formen part del servei de suport
tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments, per tal que els
municipis puguin donar compliment a l’obligació de la Llei esmentada.
Atès que el passat 9 d’agost de 2019, la Sra. N. I. C. en qualitat de tècnica de
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari, i redactora de l’actualització del Pla municipal de prevenció d’incendis
forestals (PPI) de Font-rubí, va lliurar un dossier amb el Pla 2020-2025, un mapa del
PPI i la informació digital corresponent, el qual s’adjunta a l’expedient.
Donat que el PPI 2020-2025 ha estat consensuat entre representants de
l’Ajuntament de Font-rubí, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Font-rubí, la
Diputació de Barcelona i altres agents del territori.
Vist que per tal que el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) quedi aprovat
definitivament, requereix l’aprovació de l’òrgan municipal corresponent i del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
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 el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de Fontrubí 2020-2025, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona .
Segon.- Trametre el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de Fontrubí 2020-2025, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per a la
seva aprovació.
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Tercer.- Notificar l’aprovació del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals
(PPI) de Font-rubí 2020-2025 a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CÀRREC DEL PADRÓ DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
(CONSERVACIÓ I NETEJA DELS NÍNXOLS), EXERCICI 2019.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“Vist el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat conservació i neteja
dels nínxols, corresponent a l’exercici 2019, que consta a l’expedient, amb 447
contribuents i un import total de 5.787,50 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de data 3 de novembre de 2011.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 22 de febrer de 2018, va
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí,
en data 27 de setembre de 2017, a favor de l’esmentada Diputació de les funcions
de recaptació de la taxa del servei de cementiri municipal.
Vist que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 3 de setembre de
2019, va aprovar el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat
conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2019, que consta a
l’expedient, amb 447 contribuents i un import total de 5.787,50 euros.
Vist que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 3 de setembre de
2019 va sotmetre a informació pública el referit padró per un termini de vint dies
naturals a comptar des de 10 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament,
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per tal que les persones interessades el poguessin consultar i formular-hi les
reclamacions que estimessin oportunes i que, sinó es presenta cap reclamació, el
padró s’entén definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Donat que fins avui no s’ha presentant cap reclamació envers el padró aprovat, tot i
que el termini d’informació pública no ha acabat, però que és necessària l’aprovació
del càrrec del padró aprovat ja que el termini voluntari per al seu pagament
s’estableix entre els dies 19 de setembre i 19 de novembre d’enguany.
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 el càrrec del padró de la taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local,
apartat conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2019, que consta
a l’expedient, que conté 447 contribuents i un import total de 5.787,50 euros.
Segon.- Facultar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
per a la recaptació de l’esmentada taxa, de conformitat amb el calendari fiscal
aprovat.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EL CONTROL DELS ACCESSOS A
LES PISTES ESPORTIVES I A CAL CINTET (EXP. M26-2019 I G300/2019).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació de subministrament del material pel control
d’accés a les pistes esportives (pàdel i tennis) i a Cal Cintet, per a tenir controlat el
seu accés i evitar actes de vandalisme.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses idònies per aquest
subministrament, segons consta a l’expedient:
MARC GALIMANY BAGES,
DOELECTRIC, SL. i SOFTNEOS ENGINEERING AND COMPUTER SERVICES,
SL., segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per
a aquest Ajuntament ha estat SOFTNEOS ENGINEERING AND COMPUTER
SERVICES, SL. per import de 3.425,00 euros i 719,25 euros d’IVA.
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Atès que, en data 12 de setembre 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 12 de setembre de 2019, s’ha emès informe per part de la
secretària interventora accidental 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 accidental, 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:
PRIMER.- Adjudicar el subministrament del material pel control d’accés a les pistes
esportives (pàdel i tennis) i a Cal Cintet a SOFTNEOS ENGINEERING AND
COMPUTER SERVICES, SL. (NIF B67137034), per un import de 3.425,00 euros i
719,25 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar l’import total de 4.144,25 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 342-21007 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.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CÀRREC DEL PADRÓ DE LA TAXA
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA, EXERCICI 2019.
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La proposta presentada és la següent:
“Vist el padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via
pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai
de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2019, que
consta a l’expedient, amb 14 contribuents i un import total de 380,73 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 16,
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública
amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió de data 30 d’octubre de 2012.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
Vist que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 13 d’agost de
2019, va aprovar el padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol
altres espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici
2019, que consta a l’expedient, amb 14 contribuents i un import total de 380,73
euros.
Vist que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 13 d’agost de
2019 va sotmetre a informació pública el referit padró per un termini de vint dies
naturals a comptar des de 10 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament,
per tal que les persones interessades el poguessin consultar i formular-hi les
reclamacions que estimessin oportunes;
i atès que no s’ha presentat cap reclamació, el padró s’entén definitivament aprovat
sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Vist que el padró definitiu de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol
altres espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici
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2019, que consta a l’expedient, amb 14 contribuents i un import total de 380,73
euros.
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 el càrrec del padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altres espai de domini públic local i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent
a l’exercici 2019, que consta a l’expedient, amb 14 contribuents i un import total de
380,73 euros.
Segon.- Facultar als serveis econòmics municipals per a la recaptació de
l’esmentada taxa, de conformitat amb el calendari fiscal aprovat.
Tercer.- Comunicar aquest acord als serveis econòmics municipals per a què
procedeixin a la comptabilització de la corresponent fase del procediment sobre drets
i ingressos municipals.”
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, 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’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut de les obres de renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable
en l’àmbit Serra dels Bous del TM de Font-rubí i una altra de devolució d’ingressos
indeguts de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
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.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
POTABLE EN L’ÀMBIT SERRA DELS BOUS DEL TM. DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Vist l’expedient de contractació per a l’execució de les obres de renovació de la
xarxa de distribució d’aigua potable en l’àmbit de la Serra dels Bous de Font-rubí,
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adjudicat a favor de l’empresa TEHORSA, SA. mitjançant acord de la Junta de
Govern adoptat en sessió celebrada en data 13 d’agost de 2019.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra presentat pel
contractista en data 9 de setembre de 2019.
Vist l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obres emès en data
13 de setembre de 2019.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria accidental,
i de conformitat amb el que estableix l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 26
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions de mesures mínimes de seguretat i
salut en les obres, l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable en l’àmbit de la Serra dels Bous de Font-rubí, redactat i
presentat per l’empresa adjudicatària TEHORSA, SA.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i
Salut de l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i
amb l’advertiment que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest
pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se
en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució
que va servir de base per elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva
aprovació expressa, i s’haurà de comunicar d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a
disposició de tots el que indica l’article 7.4 de l’esmentat Reial Decret.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“El Ple de la Corporació, en sessió de data 30 d’octubre de 2018, va aprovar
provisionalment, entre d’altres, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 10,
reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
En l’acord adoptat per la sessió plenària es trobava la implementació d’una
bonificació en l’esmentada taxa que consistia en que els particulars que utilitzessin
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

un mínim de 10 vegades la deixalleria municipal i així ho acreditessin davant les
oficines municipals amb el tràmit previst a l’efecte gaudirien d’una bonificació del
10% en l’import de la taxa de residus domèstics. També es preveia que
excepcionalment, per l’exercici 2019, gaudirien d’aquesta bonificació els particulars
que haguessin fet ús de la deixalleria municipal un mínim de 5 cops durant l’any
2018. Aquesta bonificació és una de les mesures de la campanya “Premia’t pel medi
ambient” de la qual es va tractar a la sessió plenària de data 5 de juny de 2018.
Atès que es va detectar una errada en el text de l’ordenança fiscal núm. 10, degut a
que en el moment de transcriure la bonificació per la utilització de la deixalleria en el
text de l’ordenança fiscal i en l’anunci, en comptes de situar-se en l’article 5 es va
situar en l’article 11.4.
Atès que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que té
delegada la gestió i recaptació de l’esmentada taxa, no ha aplicat la referida
bonificació als subjectes passius que van complir amb les condicions de la
campanya “Premia’t pel medi ambient” i que són els que consten a l’expedient.
Atès que la quota tributària pagada per aquests subjectes passius que tenen dret a
dita bonificació és de 169,04 euros, i que hauria d’haver estat de 152,14 euros,
havent-hi una diferència de 16,90 euros i que l’Ajuntament ha ingressat
indegudament 557,70 euros, per la qual cosa l’administració ha de retornar als
obligats tributaris els ingressos que indegudament s’haguessin ingressat en el tresor
públic en ocasió de les seves obligacions tributàries.
Vist l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
preveu que el procediment per al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos
indeguts es pot iniciar d’ofici o a instàncies de l’interessat, entre d’altres, en el
supòsit de que la quantitat pagada hagi estat superior a l’import a ingressar resultant
d’un acte administratiu o d’una autoliquidació.
De conformitat amb la legislació aplicable, en especial la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària; el reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei General Tributària, el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, vist l’informe de secretaria intervenció i
tresoreria de data 13 de setembre de 2019, i d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta
de Govern l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Reconèixer la quantitat total de 557,70 euros com a ingressos indeguts,
procedint per part dels següents subjectes passius de la taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals que es detallen a continuació l’obtenció de la
seva devolució per import de 16,90 euros cadascun:
J. B. S.
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M. M. J.
C. P. R.
C. C. M.
X. A. E.
J. C. LL. C.
J. Mª R. M.
E. A. G.
E. A. G.
M. E. M.
M. P. G.
J. Mª M. J.
A. A. G.
S. G. P.
R. P. B.
C. C. C.
J. P. F.
LL. G. M.
G. V. T.
X. S. C.
M. DE LA P. K.
A. V. P.
M. C. S. C.
X. G. P.
F. B. F.
M. I. F. M.
M. R. M. C.
J. C. C.
M. C. C. A.
J. P. T.
P. J. B. G.
J. L. C. A.
P. C. S.

Segon.- Ordenar el pagament de 557,70 euros autoritzat a favor dels subjectes
passius de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
nomenats en el punt anterior, i remetre l’ordre de pagament a intervenció perquè
procedeixi a la fiscalització formal del pagament.
Tercer.- Notificar els acords als interessats.
Quart.- Comunicar aquests acords als serveis econòmics de la Corporació perquè
procedeixin a l’execució de la devolució mitjançant ingrés de la quantitat indicada en
el compte corrent assenyalat pels interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- 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 21:14 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària accidental, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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