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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10 DE MARÇ DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 10 de març de 2020 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.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:30 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.
Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal.
Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
5. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 152 del
Sector de Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver (exp. 80/2020).
6. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 199 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
81/2020).
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7. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 65 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
82/2020).
8. Proposta d’aprovació de l’emissió de nous llibres de propietat dels nínxols
núm. 51 i 52 del Sector Jesús de Natzaret, i núm. 27 del Sector de Nostra
Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de Santa Maria de Bellver
(exp. 83/2019).
9. Proposta d’aprovació de l’emissió d’un nou llibre de propietat del nínxol núm.
65 del Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver
(exp. 84/2020).
10. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 114 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
85/2020).
11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 113 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
86/2020).
12. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 155 del
Sector de Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver (exp. 87/2020).
13. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 5 del
Sector Santa Creu, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp. 88/2020).
14. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 51 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
89/2020).
15. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 52 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
90/2020).
16. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 27 del
Sector de Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver (exp. 91/2020).
17. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 27 del
Sector Santa Creu, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp. 92/2020).
18. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 231 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
93/2020).
19. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 14 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
94/2020).
20. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 114 del
Sector de Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver (exp. 95/2020).
21. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 93 del
Sector de Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver (exp. 96/2020).
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22. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 194 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
97/2020).
23. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 129 del
Sector Jesús de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver (exp.
98/2020).
24. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc del
servei de manteniment d’aparells desfibril·ladors (exp. 2016-03) del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).
25. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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 25 de
febrer de 2020, 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 CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació per a
l’organització d’una celebració particular per un cap de setmana com s’especifica,
amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’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.- Autoritzar la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, que es relaciona a
l’annex d’aquest acord, durant 2 dies.
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Segon.- Liquidar el preu públic corresponent per a l’esmentada cessió de dos dies
seguits, de conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora
dels preus públics.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dies

Instal·lacions/Material

Preu
públic

fiança

M. C. T. R.

Festa particular

04/04/2020
05/04/2020

Cal Cintet

220,00 €

200,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Vist que, en data 11 i 25 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar al
punt tercer la cessió d’ús d’instal·lacions municipals, les quals ja s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

J. V. A.

Festa particular

23/02/2020

C. F. M.

Festa particular

29/02/2020

Taxa

Fiança

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

Vist que en aquestes dues cessions, 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
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.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari
J. V. A.
C. F. M.
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Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 152 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 80/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 12 de febrer de 2020 (NRE 190), formulada per la
Sra. R. C. R., en representació del Sr. D. C. R., sol·licitant la transmissió de propietat
d’un nínxol del sector Ntra. Sra. dels Dolors número 152, del Cementiri de Santa
Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. R. R., 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 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 transmissió de propietat del nínxol núm.152 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor del Sr. D. C. R.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 199 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 81/2020).
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la petició efectuada en data 12 de febrer de 2020 (NRE 191), formulada per la
Sra. R. C. R., en representació de la Sra. M. M. R. D., sol·licitant la transmissió de
propietat d’un nínxol del sector Jesús de Nazaret número 199, del Cementiri de
Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. R. R., 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 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 nínxol núm.199 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. M. M. R. D.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat 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 L’EMISSIÓ D’UN NOU LLIBRE DE
PROPIETAT DEL NÍNXOL NÚM. 65 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 82/2020).
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la petició efectuada en data 25 de febrer del 2020 (NRE 238), formulada per la
Sra. M. C. Q. G., sol·licitant l’expedició d’un nou títol del nínxol situat al sector Jesús
de Nazaret núm. 65, del cementiri de Santa Maria de Bellver.
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 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 l’emissió d’un nou llibre de propietat del nínxol del sector Jesús de
Nazaret núm. 65, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor de la Sra. M. C. Q. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte d’emissió d’un llibre
de propietat nou per un import de 15,00euros, 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, el corresponent títol acreditatiu.
Quart.- Notificar a l’interessat aquest 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’EMISSIÓ DE NOUS LLIBRES DE
PROPIETAT DELS NÍNXOLS NÚMS. 51 I 52 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET I
NÚM. 27 DEL SECTOR NOSTRA SRA. DELS DOLORS, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 83/2019).
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició efectuada en data 9 de desembre del 2019 (NRE 1628), formulada
per la Sra. C. M. B., sol·licitant l’expedició d’uns nous títols dels nínxols situats als
sectors Jesús de Nazaret núm. 51 i núm. 52, i Ntra. Sra. dels Dolors núm. 27 del
cementiri de Santa Maria de Bellver.
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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 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 l’emissió de nous llibres de propietat dels nínxols del sector Jesús
de Nazaret núm. 51 i núm. 52, i del nínxol del sector Nostra Sra. del Dolors núm. 27
del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra.
C. M. B.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte d’emissió de tres
llibres de propietat nous per un import de 45,00 euros (15,00 euros 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.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 65 DEL SECTOR JESUS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 84/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 25 de febrer de 2020 (NRE 237), formulada per la
Sra. M. C. Q. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús
de Nazaret número 65, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. Q. V., difunt des de l’any 2010.
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.
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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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 65 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. M. C. Q. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 114 DEL SECTOR JESUS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 85/2020).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vista la petició efectuada en data 3 de desembre de 2019 (NRE 1599), formulada
per la Sra. M. T. S., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector
Jesús de Nazaret número 114, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. G. M. difunt des de l’any 1990.
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.
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D’acord amb el què estableix la Resolució d’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 transmissió de propietat del nínxol núm. 114 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. M. T. S.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 113 DEL SECTOR JESUS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI
DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 86/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 3 de desembre de 2019 (NRE 1598), formulada
per la Sra. M. T. S., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector
Jesús de Nazaret número 113, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. G. M. difunt des de l’any 1990.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 113 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. M. T. S.
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Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 155 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 87/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 29 de novembre de 2019 (NRE 1572), formulada
pel Sr. J. O. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra.
Sra. dels Dolors número 155, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. O. T., difunt des de l’any 1994.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 155 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor del Sr. J. O. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 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.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 5 DEL SECTOR SANTA CREU, DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER (EXP. 88/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 29 de novembre de 2019 (NRE 1573), formulada
per la Sra. E. O. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector
Santa Creu número 5, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular la Sra. E. G. P. difunta des de l’any 2017.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 5 del sector Santa Creu,
del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra.
E. O. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 51 DEL SECTOR JESUS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 89/2020).
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

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 9 de desembre de 2019 (NRE 1624), formulada
per la Sra. C. M. B., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector
Jesús de Nazaret número 51, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. E. M. P., 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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 51 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. C. M. B.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 52 DEL SECTOR JESUS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 90/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 9 de desembre de 2019 (NRE 1625), formulada
per la Sra. C. M. B., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector
Jesús de Nazaret número 52, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. E. M. P., difunt des de l’any 2019.
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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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 52 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. C. M. B.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 27 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 91/2020).
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“Vista la petició efectuada en data 9 de desembre de 2019 (NRE 1626), formulada
per la Sra. C. M. B., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra.
Sra. dels Dolors número 27, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. E. M. P., 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.

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

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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 27 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor de la Sra. C. M. B.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 27 DEL SECTOR SANTA CREU, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP 92/2020).
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Vista la petició efectuada en data 25 de febrer de 2020 (NRE 236), formulada pel
Sra. M. Q. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Santa
Creu número 27, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. Q. V, difunt des de l’any 2010.
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 núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 27 del sector Santa
Creu, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la
Sra. M. Q. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 231 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI
DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 93/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 14 de gener de 2020 (NRE 40), formulada pel Sra.
M. S. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de
Nazaret número 231, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular la Sra. F. G. T., difunta des de l’any 2009.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 231 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. M. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
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Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DINOVÉ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 14 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 94/2020).
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Vista la petició efectuada en data 14 de gener de 2020 (NRE 42), formulada pel Sr.
J. A. M. E., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de
Nazaret número 14, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. M. S., difunt des de l’any 2008.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 14 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor
del Sr. J. A. M. E.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DEL NÍNXOL NÚM. 141 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (95/2020).
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 14 de gener de 2020 (NRE 43), formulada pel Sr.
J. M. E., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra. dels
Dolors número 141, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. M.., difunt des de l’any 2008.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 141 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor del Sr. J. M. E.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE
TITULARITAT DEL NÍNXOL NÚM. 93 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS
DOLORS, DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 96/2020).
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta és la següent:
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“Vista la petició efectuada en data 14 de gener de 2020 (NRE 41), formulada per la
Sra. M. S. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra.
dels Dolors número 93, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. S. M., difunt des de l’any 1972.
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 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 93 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor de la Sra. M. S. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE
TITULARITAT DEL NÍNXOL NÚM. 194 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 97/2020).
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“Vista la petició efectuada en data 7 de febrer de 2020 (NRE 174), formulada per la
Sra. L. G. P., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de
Nazaret número 194, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. C. G. S. difunt des de l’any 2018, la
Sra. F. M. V. difunta des de l’any 2012 i la Sra. M. M. V. difunta des de l‘any 2019.
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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 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 transmissió de propietat del nínxol núm.194 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. L. G. P.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE
TITULARITAT DEL NÍNXOL NÚM. 129 DEL SECTOR JESÚS DE NAZARET, DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER (EXP. 98/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 7 de febrer de 2020 (NRE 175), formulada per la
Sra. L. G. P., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de
Nazaret número 129, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. C. G. S., 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.
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D’acord amb el què estableix la Resolució d’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 transmissió de propietat del nínxol núm. 129 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. L. G. P.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS
DESFIBRIL·LADORS (EXP. 2016.03) DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot
seguit es transcriu:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016 va aprovar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 10 de juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses
seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:
1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6
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4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU,
LOTS: 4 i 5
Atès que en data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les
diferents entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a
l’apartat anterior.
Atès que en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 26 d’abril de 2018,
es resolgué aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats i formació amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.03) a favor de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en
la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació
contractual. Actuacions que es van formalitzar en data 17 de maig de 2018.
Donat que en data 18 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament l’expedient
de la primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) per un període addicional de 12 mesos,
des del 20 d’octubre del 2019 fins a 20 d’octubre de 2020.
Donat que en data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre el l’ACM i les
diferents entitats mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí disposa de tres desfibril·ladors situats, un a la
Pista Poliesportiva Coberta, un altre al Centre Recreatiu “La Cooperativa” i l’altre a
l’exterior de la llar d’infants municipal “Els Pinells”.
Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en
endavant DN) i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (en endavant TRLCSP).
Atès que l’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles
33.4 de la DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les
condicions en que tindran lloc els subministrament dels DEA i els serveis de
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manteniment, formació, senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries,
adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara
d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
Donat que la DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i
ss. preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis
puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals
associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc.
Atès que, de conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els
expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regiran per la normativa anterior.”
D’acord amb l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’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.- Que l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc de manteniment
d’aparells desfibril·ladors (DEA) amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2016.03), per un termini de quatre anys, del 16 de març de 2020 al 15 de març
de 2024.
Segon.- Aprovar la contractació de manteniment d’aparells desfibril·ladors (DEA), a
partir del 16 de març amb l’empresa adjudicatària TECHNOLOGY 2050, SL. (Lot 5),
que es detalla a continuació:
Tipus d’aparell (amb o sense
instal·lació/compra o arrendament)
/Manteniment/ Formació i difusió
Manteniment aparells
desfibril·ladors

Nombre
aparells

3

Número
de
mensualitats
rèntings
/
manteniments

Preu/unitat (€)
(sense IVA)

Preu total
(amb IVA)

(39 €/mes x 3
desfibril·ladors)
117,00 €/mes

48

141,57
€/mes

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa derivada de la contractació,
per import de 1.347,20 euros (IVA inclòs) a càrrec de l'aplicació 920-22713 del
pressupost municipal per a l’exercici 2020. Atès el caràcter plurianual de la mateixa,
aprovar les despeses econòmiques dels exercicis successius de vigència de la
contractació amb els següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària:
ANUALITAT
2021
2022
2023

APLICACIÓ
920-22713
920-22713
920-22713
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2024

920-22713

351,64 €

L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada del conveni queda condicionada a
l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària
TECHNOLOGY 2050, SL.
Cinquè.- Ratificar els presents acords pel Ple de la Corporació, en la propera sessió
ordinària que es celebri.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt
que no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió. Es tracta de l’aprovació d’una memòria valorada.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del
dia, i s’acorda que a continuació es debati i es voti.
VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER
A L’ASFALTAT DEL CAMÍ DE CAL SALA, DEL NUCLI URBÀ DE GUARDIOLA
DE FONT-RUBÍ, EN EL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta presenta és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí creu oportú asfaltar el camí de Cal Sala, ja que
aquest està format per una cap de grava sense un acabat pavimentat.
Atès que l’arquitecta municipal ha elaborat una Memòria valorada per aquesta
actuació per un import de 18.493,73 euros i 3.883,68 euros d’IVA.
Vist el que preveu l’article 24 i següents, i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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.- Aprovar la Memòria valorada per a l’asfaltat del camí de Cal Sala, del nucli
urbà de Guardiola de Font-rubí, en el municipi de Font-rubí, elaborada per
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l’arquitecta municipal, per un import de 18.493,73 euros i 3.883,68 euros d’IVA.
Segon.- Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la Corporació i de la pàgina
web municipal.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-SISÈ.- 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 21:01 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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