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Núm. Acta: 16/2020
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 1 de setembre 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 i el
Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat
i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:08 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a
conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta d’acceptació de nous fons de prestació concedits per la Diputació de
Barcelona.
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4. Proposta d’autorització de la 41ena. edició de la Mitja Marató de l’Espirall
Vilafranca pel municipi de Font-rubí.
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 248/2020.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 314/2020.
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 235/2020.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 264/2020.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 305/2020.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 306/2020.
11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a
l’arranjament del Camí de Cal Mayoles (exp. M14-2020 i G150/2020).
12. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a
l’arranjament del Camí de la Serra dels Bous (exp. M16-2020 i G151/2020).
13. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a
sanejar i pintar l’entrada, escala i primer pis de l’edifici de l’Ajuntament (exp.
M28-2020 i G289/2020).
14. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor per a l’adquisició de
samarretes per al Grup de Diables (exp. M29-2020 i G316/2020).
15. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Jesús
de Natzaret, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
16. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del sector Nostra
Senyora dels Dolors núm. 90).
17. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del sector Santa Creu
núm. 20).
18. 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 LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de
juliol i de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 d’agost de 2020, i donat que no es
formula cap observació per part dels presents, el President les sotmet a votació.
I sotmeses les dues actes a votació, les mateixes són aprovades per unanimitat
dels regidors assistents.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
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TERCER.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE NOUS FONS DE PRESTACIÓ
CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la concessió de nous ajuts econòmics a les entitats locals
consistents en fons de prestació.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts, és necessària l’acceptació
expressa d’aquests per l’òrgan competent d’aquesta Corporació.
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.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020:
Objecte
Finançament d’activitats educatives, esportives i
juvenils
Finançament extraordinari per lluitar contra
l’exclusió social d’infants i adolescents
Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis
Neteja, desinfecció i millora dels elements del
mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la COVID-19

Import
2.812,13 €
1.476,00 €
2.400,00 €
1.000,00 €

Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests
recursos econòmics i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
QUART.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA 41ena EDICIÓ DE LA MITJA
MARATÓ DE L’ESPIRALL VILAFRANCA PEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“En data 26 d’agost de 2020 i amb el núm. de RE 1065, la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, juntament amb l’Associació de Veïns de
l’Espirall, ha sol·licitat que, atès que el 15 de novembre de 2020 es durà a terme la
41ena edició de la MITJA – MARATÓ L’ESPIRALL VILAFRANCA, que figura en el
calendari oficial de curses de llarga distància de Catalunya, la cursa pugui passar per
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la carretera que travessa el terme municipal de Font-rubí i autorització per a tancar al
trànsit dita carretera.
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.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a què el proper 15
de novembre de 2020 pugui dur a terme la 41ena edició de la prova atlètica MITJA –
MARATÓ L’ESPIRALL VILAFRANCA per la carretera que travessa el terme municipal
de Font-rubí.
Segon.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a què el proper 15
de novembre de 2020, en motiu de la 41ena edició de la prova atlètica MITJA –
MARATÓ L’ESPIRALL VILAFRANCA, pugui tancar al trànsit la carretera que travessa
el terme municipal de Font-rubí.
Tercer.- Advertir a l’organització de la prova atlètica que caldrà que disposi de les
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats.
Quart.- Advertir a l’organització de la referida prova que caldrà que adopti les mesures
oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació per a aquest
tipus d’actes.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament sol·licitant.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 248/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. I. B. en representació
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., en data 2 de juliol de 2020 i amb núm. de RE 799, per
tal de realitzar les obres consistents en l’arranjament, sanejament i canvi de fusteries
d’algunes parts de dos immobles situats al barri l’Avellà núm. 11 i 13A del municipi de
Font-rubí; segons referència cadastral 3890801CF8839S0001PD i d’acord amb la
documentació tècnica presentada per Peris Presas Architects, SLP.
Vist l’informe de data 20 d’agost de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i
demés normativa d’aplicació.
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 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. 248/2020,
presentada per HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., per tal de realitzar les obres consistents
en l’arranjament, sanejament i canvi de fusteries d’algunes parts de dos immobles
situats al barri l’Avellà núm. 11 i 13A del municipi de Font-rubí.
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
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: 11.700,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 11.700,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 304,20 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 70,20 € - 7,02 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 63,18 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 367,38 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 234,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €
*Dipositat a centre gestor autoritzat

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
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SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
314/2020.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. S. M., en data 13
d’agost de 2020 i amb núm. de RE 1018, per tal de realitzar les obres consistents en
la reparació de la coberta de l’habitatge sense tocar estructura situat al carrer Les
Casetes d’en Raspall núm. 2 del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
9475517CF8897N0001LK.
Vist l’informe de data 20 d’agost de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, 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. 314/2020,
presentada pel Sr. A. S. M., per tal de realitzar les obres consistents en la reparació
de la coberta de l’habitatge sense tocar estructura situat al carrer Les Casetes d’en
Raspall núm. 2 del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència d’obres:
Previ a l’inici de les obres, caldrà aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil
de l’empresa.
OBSERVACIONS:
-

-

En cas que per a la realització de les obres s’utilitzi bastida, caldrà aportar full
d’assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent i visat pel
corresponent col·legi professional (en cas de ser necessari), d’acord amb allò
establert en l’art.21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data
18/10/2000.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò
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-

establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. així com allò definit en
el Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual se modifica el Real
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de
treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat
i controlat.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 7.347,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 7.347,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 191,02 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% d’acord
amb l’ordenança municipal (art.6.2).
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 236,02 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
235/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. T. T., en representació
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., en data 18 de juny de 2020 i amb núm. de RE 724,
per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de terres per la millora de
la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 37, parcel·la
3w, d’una superfície aproximada de 1.690m², d’acord amb el cadastre de béns
immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable agrícola
de
denominació
d’origen
Penedès,
amb
referència
cadastral
08084A037000820000OX i d’acord amb el projecte tècnic redactat i signat per
l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T.
Vist l’informe de data 19 d’agost de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 27 d’agost de 2020.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
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 llicència d’obres núm. 235/2020, presentada per HERETAT
MONT-RUBÍ, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de
terres per la millora de la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada
al polígon 37, parcel·la 3w, d’una superfície aproximada de 1.690m², al municipi de
Font-rubí.
Però condicionada al compliment del que disposa:
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la parcel·la 3
(subparcel·la w), del polígon 37 del cadastre de rústica.
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí:
- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions
pertinents en relació al paisatge.
- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de
mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny.
- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües,
caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les
finques colindants ni els terrenys situats aigües avall.
- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement
horitzontals.
- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos
s’hauran de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials
d’obra.
- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat
dels camins existents i les línies d’instal·lacions existents.
3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà
de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts.
Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents:
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb
conreu anual.
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia
perpendicular al camí.
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén aquesta quan
l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí.
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la
xarxa bàsica, i de 3,5 m, en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció
no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals d’instal·lació...
4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. Per tant,
caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu.
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5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, caldrà
tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert en el punt 1.d
de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
6.- Es donarà compliment a tot el que queda recollit en l’informe FAVORABLE sobre l’atorgament de
l’autorització sol·licitada pel que fa a l’obra de referència, emès per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona d’influència d’algun
torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels torrents, caldrà el perceptiu
informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA).
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o
excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de
documentació.
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i
adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, ...) o
altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de clavegueram, gas, ...),
caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es
corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals.
11.- Sempre i quant el moviment de terres es trobi a menys de 100 metres d’un torrent, riera o riu i
d’acord amb el Real Decret 849/1986, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic, en zona de
policia, per a l’execució de qualsevol obra o treball caldrà autorització administrativa prèvia de
l’Organisme de conca, independentment de qualsevol altra que hagi de ser atorgada pels diferents
òrgans de les administracions públiques.

Segon.- Liquidar el següent tribut:
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 100,00€
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2020 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a
una hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
264/2020.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. E. C. S., en data 14 de
juliol de 2020 i amb núm. de RE 852, per tal de realitzar les obres consistents en
realitzar vàries reformes interiors a l’habitatge situat al carrer les Casetes d’en Raspall
núm.
26
del
municipi
de
Font-rubí,
amb
referència
cadastral
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9475505CF8897N0001UK. Segons projecte redactat i signat per l’arquitecta tècnica
G. C. S. amb núm. de visat BBX391 de data 14/08/2020.
Vist l’informe de data 20 d’agost de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 27 d’agost de 2020.
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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 264/2020, presentada per la Sra. E. C. S.,
per tal de realitzar les obres consistents en realitzar vàries reformes interiors a
l’habitatge situat al carrer les Casetes d’en Raspall núm. 26 del municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
-

Caldrà esmenar el punt 1.3.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA, on posa edificació entre mitgeres: PB+2, cal posar PB+1.
Caldrà aportar documentació tècnica acreditativa de l’empresa que realitzarà les obres
o alta censal del constructor.
I que la propietat o promotor signi tots els plànols.

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
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.
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Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 6.900,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 7.520,79 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 195,54 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50,00 €): 50,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 257,54 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 150,42 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150 € Dipositat a
Centre Gestor autoritzat

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
305/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. F., en data 31 de juliol
de 2020 i amb núm. de RE 950, per tal de realitzar l’actuació de la tala de sis pins a
tocar de les parets de la masia i altres sis pins tocant el celler, a la finca anomenada
Cal Joanet Costas i situada al barri Semisó i la Font núm. 7 del municipi de Font-rubí;
amb referència cadastral 08084A024000060000OW.
Vist l’informe de data 20 d’agost de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 27 d’agost de 2020.
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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 305/2020, presentada pel Sr. J. M. F., per
tal de realitzar l’actuació de la tala de dotze pins a la finca anomenada Cal Joanet
Costas i situada al barri Semisó i la Font núm. 7 del municipi de Font-rubí.
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CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA:
Previ a la retirada de la llicència d’obres, caldrà aportar còpia de l’assegurança de
responsabilitat civil de l’empresa que talarà els arbres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 800,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 800,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 20,80 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb import mínim de 50 €): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 70,80 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1 % en sòl no urbanitzable): 120,00 € (mínim)

FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (mínim)
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
306/2020.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. M. J., en data 3
d’agost de 2020 i amb núm. de RE 958, per tal de realitzar les obres consistents en
fer 45m² de paviment de formigó d’accés a l’habitatge anomenat Cal Ton Ventura i
situat al barri Grabuac núm. 62 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral
08084A018000090000OU.
Vist l’informe de data 19 d’agost de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 27 d’agost de 2020.
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.
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 306/2020, presentada per la Sra. M. M. J.,
per tal de realitzar les obres consistents en fer 45m² de paviment de formigó d’accés
a l’habitatge anomenat Cal Ton Ventura i situat al barri Grabuac núm. 62 del municipi
de Font-rubí.
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
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: 440,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 440,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 11,44 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 61,44 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable amb un mínim de
120€): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (0,00 € aval mínim)

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAL MAYOLES (EXP.
M14_2020 I G150/2020).
La proposta presentada és la següent:
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“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 5 de maig de 2020, va
aprovar la memòria valorada per a l’arranjament del camí de Cal Mayoles.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses, segons consta a
l’expedient: OBRES I SERVEIS ROIG, SA., ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU. i CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA., i l’única
empresa que ha presentat una oferta econòmica ha estat CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS, SA., per un import de 16.108,52 euros i 3.382,79 euros.
Atès que, en data 27 d’agost de 2020, 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 27 d’agost de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció,
i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm.
35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta
de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’arranjament del camí de Cal Mayoles,
mitjançant contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS, SA. (NIF A08183006), per un import de 16.108,52 euros i
3.382,79 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
19.491,31 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454-60903.
TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament,
si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA SERRA DELS
BOUS (EXP. M16_2020 I G151/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 5 de maig de 2020, va
aprovar la memòria valorada per a l’arranjament del camí de La Serra dels Bous.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses, segons consta a
l’expedient: OBRES I SERVEIS ROIG, SA., ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU. i CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA., i l’única
empresa que ha presentat un oferta econòmica ha estat CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS, SA. per un import de 25.975,56 euros i 5.454,87 euros.
Atès que, en data 27 d’agost de 2020, 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 27 d’agost de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció,
i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta
de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’arranjament del camí de La Serra dels
Bous, mitjançant contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS, SA. (NIF A08183006), per un import de 25.975,56 euros i
5.454,87 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
31.430,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454-60904.
TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament,
si escau.
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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 dels
regidors assistents.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES PER A SANEJAR I PINTAR L’ENTRADA, ESCALA I PRIMER
PIS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT (EXP. M28-2020 I G289/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, és necessària la contractació d’obra per a sanejar i pintar l’entrada, escala
i primer pis de l’edifici de l’ajuntament, donat que les parets estan molt brutes i hi ha
força desperfectes per actuacions portades a terme a l’edifici.
Atès que, s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient,
però només han presentat oferta 2 d’elles: RAÚL NAVARRETE MORENO i LLOPART
PINTURA & DECORACIÓ, SL., i segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una
oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat LLOPART PINTURA &
DECORACIÓ, SL. per un import de 11.860,00 euros i 2.490,60 euros d’IVA.
Atès que, en data 27 d’agost de 2020, 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 27 d’agost de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció,
i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta
de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a sanejar i pintar l’entrada, escala i primer
pis de l’edifici de l’ajuntament, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
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contractista LLOPART PINTURA & DECORACIÓ, SL. (NIF B66656919), per un import
de 11.860,00 euros i 2.490,60 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa de 14.350,60 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920-21205 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, 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 dels
regidors assistents.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR PER A L’ADQUISICIÓ DE SAMARRETES PER AL GRUP DE DIABLES
(EXP. M29-2020 I G316/2020).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que és necessària la contractació per a l’adquisició de samarretes per al grup
de diables per a commemorar el 40è. aniversari del grup.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient,
però només l’han presentat dues: PDM GIFTS i DAIFA MODA, SL., i, segons criteri
tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest
Ajuntament ha estat DAIFA MODA, SL., per un import de 1.768,80 euros i 371,45
euros d’IVA.
Atès que, en data 27 d’agost de 2020, 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.
Atès que, en data 27 d’agost de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció,
i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
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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 d’adquisició de samarretes per al grup de diables per
a commemorar el 40è. aniversari del grup, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista DAIFA MODA, SL. (NIF B60706140), per un import de
1.768,80 euros i 371,45 euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és l’adquisició de samarretes per al grup de
diables per a commemorar el 40è. aniversari del grup. El codi CPV és el següent:
39500000-7 (articles tèxtils).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
2.140,25 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338-22609 del vigent
pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR JESUS DE NAZARET, DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER.
La proposta sotmesa davant la junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició efectuada en data 13 d’agost de 2020 (NRE 1017), formulada per la
Sra. M. R. A. G., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de
Nazaret número 70, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. F. A. R. 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.
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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 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. 70 del sector Jesús de
Nazaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de
la Sra. M. R. A. 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 la interessada aquests acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
SETZÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS NÚM.
90).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 6 d’agost de 2020 (Registre d’entrada núm. 991), el Sr. J. M. Ll.
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 90 del
sector Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest
municipi, de la seva propietat.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

564,00 €
225,60 €
338,40 €
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Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació
pressupostària 164-62900.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 90 del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr.
J. M. Ll., per import de 338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT AMB
QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost
de l’exercici 2020.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics
de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU NÚM. 20).
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Atès que, en data 6 d’agost de 2020 (Registre d’entrada núm. 992), el Sr. J. M. Ll.
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 20 del
sector Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de la
seva propietat.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

564,00€
225,60€
338,40€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació
pressupostària 164-62900.
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Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 20 del sector
Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. M. Ll., per
import de 338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT AMB
QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost
de l’exercici 2020.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics
de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
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 per disposar de l’aparell el més aviat possible. Es tracta d’un expedient
de contractació menor de subministrament d’un detector de fuites.
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.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR PER A L’ADQUISICIÓ D’UN DETECTOR DE FUITES PER AL SERVEI
MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. M30-2020 I G323/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessari dotar al servei municipal d’aigua d’un detector de fuites per tal
de localitzar-les el més aviat possible i no perdre tanta quantitat d’aigua.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient:
SEWERIN IBERIA, SL., DOMINI AMBIENTAL,SL. i EURODETECTION, SL. i, segons
criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest
Ajuntament ha estat SEWERIN IBERIA, SL., per un import de 2.378,70 euros i 499,53
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euros d’IVA.
Atès que, en data 1 de setembre de 2020, 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.
Atès que, en data 1 de setembre de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció,
i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta
de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’adquisició d’un detector de fuites per al servei
municipal d’aigua, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
SEWERIN IBERIA, SL. (NIF B84125384), per un import de 2.378,70 euros i 499,53
euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació per a l’adquisició d’un
detector de fuites per al servei municipal d’aigua. El codi CPV és el següent:
38431300-8.
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
2.378,70 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161-62300 del vigent
pressupost. Atès que es tracta d’una actuació per al servei municipal d’aigua, l’IVA és
desgravable per a aquesta Corporació i va a l’aplicació extra pressupostària d’IVA, en
aquest cas suportat.
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 dels
regidors assistents.
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DINOVÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 20:39 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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