Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 10 D’AGOST DE 2021
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 10 d’agost de 2021 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/la regidor/a:
•

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 20:10 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 l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. J. B. F. del servei de teleassistència, en la
modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida – Serveis
Sociosanitaris.
4. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. J. G. R. del servei de teleassistència, en la
modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida.
5. Proposta d’autorització a la Societat de Caçadors de Font-rubí per al tancament
temporal d’alguns camins de titularitat pública durant la temporada de caça 2021/2022.
6. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres
exp. núm. 32/2021.
7. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació de l’expedient de llicència
d’obres núm. 365/2020.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat
Model CA0101

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 204/2021.
9. Proposta d’aprovació de l’adscripció de Font-rubí a l’àmbit territorial de cobertura del
punt local de servei del Programa Reempresa de Vilafranca del Penedès per al període
2020-2023.
10. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 15 del sector
Calvari del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 314/2021.
11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 99 del sector Jesús
de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver i emissió d’un llibre nou de
propietat, exp. 315/2021.
12. 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 Jesús de Natzaret
núm. 97), exp. 316/2021.
13. 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 Jesús de Natzaret
núm. 98), exp. 317/2021.
14. 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 Jesús de Natzaret
núm. 100), exp. 318/2021.
15. 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 Jesús de Natzaret
núm. 116), exp. 319/2021.
16. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 133 del sector
Jesús de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 321/2021.
17. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 16 del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 322/2021.
18. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 92 del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 323/2021.
19. Proposta d’organització del curs 2021/2022 de la llar d’infants municipal Els Pinells i
aprovació del calendari escolar.
20. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a la primera pròrroga de
l’acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.05).
21. Proposta d’aprovació de la modificació de la contractació menor de serveis de
lampisteria per al sanejament del sistema de bombeig i depuració de l’aigua de la
piscina municipal (exp. M15-2021 i G188/2021).
22. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per al manteniment
de diversos camins municipals de Font-rubí (exp. M32-2021 i G327/2021).
23. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament per a
l’adquisició d’aigua potable amb camions cisterna (exp. M33-2021 i G330/2021).
24. 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.
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Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 20 de juliol de
2021, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President la sotmet
a votació.
I sotmesa l’acta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. J. B. F. DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada és la següent:
“En data 2 d’agost de 2021 i NRE 1153, la Sra. L. N. M., en representació del seu marit, Sr. J.
F. B., ha sol·licitat en aquesta Corporació el servei de teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 21 de
juny de 2021, en el qual informa que el Sr. J. B. F. reuneix tots i cadascun dels requisits per
accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació de Barcelona i
Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
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, es proposa
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta al Sr. J. B. F. del servei de teleassistència, en la modalitat bàsica de la
Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, atès que reuneix
tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe emès per la
Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 21 de juny de 2021.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. J. G. R. DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
SERVIDOR TELEVIDA.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
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“En data 20 de juliol de 2021 i NRE 1087, la Sra. M. T. G. B. ha sol·licitat en aquesta
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el seu pare, Sr. J. G. R.,
amb motiu de la seva defunció.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 19 de juliol
de 2021, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de teleassistència en la
modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida.
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, es proposa
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar de baixa al Sr. J. G. R. del servei de teleassistència, en la modalitat Bàsica de
Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora
Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 19 de juliol de 2021.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE FONTRUBÍ PER AL TANCAMENT TEMPORAL D’ALGUNS CAMINS DE TITULARITAT PÚBLICA
DURANT LA TEMPORADA DE CAÇA 2021/2022.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la instància presentada per la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí, en data
19 de juliol de 2021 i NRE 1078, sol·licitant la corresponent autorització del tancament de
pistes i camins que corresponguin a l’àrea privada de caça B-10.234, durant el període hàbil
de caça 2021/2022 i durant el temps que duri la pertinent batuda.
Atès que entre els mesos d’octubre de 2021 i de febrer de 2022 és la temporada de caça, en
la qual, entre d’altres activitats, es realitzen batudes de porc senglar.
Atès que l’activitat de batuda del porc senglar s’ha de realitzar de forma respectuosa i
ordenada amb la resta d’usuaris de la natura.
Atès que per a la realització d’aquesta activitat de caça cal procedir al tancament temporal
d’alguns camins de titularitat pública, per tal que l’activitat sigui duta amb seguretat de terceres
persones o béns.
Vist el que preveu el Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa d’aplicació, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
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Primer.- Autoritzar a la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí per al tancament
provisional d’alguns camins d’ús públic, durant la temporada de caça 2021/2022, per a dur a
terme batudes de porc senglar, sota el compliment de les següents condicions:
1) Caldrà senyalitzar el tancament temporal i la realització d’una cacera en tots els
accessos, amb senyals prou visibles que han d’ésser retirades al termini de la cacera.
2) La instal·lació d’un sistema prou visible que travessi el camí, de banda a banda, per
tal que dificulti l’accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
3) La presència permanent, mentre duri la cacera, d’una persona que informi a la resta
de persones del tancament temporal i de la realització de la cacera, els riscos, les
condicions i les autoritzacions de l’Ajuntament i les possibles alternatives existents per
evitar transitar per la zona de cacera; o qualsevol altra mesura que legalment estigui
prevista per a l’obtenció d’aquesta finalitat.
4) Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i és essencialment
revocable per raons d’interès públic.
Segon.- Comunicar el present acord a la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí.
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 32/2021.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 16 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència
d’obres (exp. 32/2021) presentada per la Sra. M. B. C., per dur a terme les obres consistents
en la construcció d’una piscina descoberta de 18m² situada al carrer La Carrerada núm. 8 de
Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança
de garantia de serveis, per import de 216,49 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent
de la Corporació en data 22 de febrer de 2021.
Atès que, en data 22 d’abril de 2021 i amb número de registre d’entrada 660, la Sra. M. B. C.
ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres exp.
32/2021, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 19 de juliol de 2021, en el qual informa
que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització es troben
en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al projecte presentat i aprovat en
Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2021, es proposa a la Corporació la devolució
de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 216,49 euros.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. B. C. de la fiança dipositada en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 216,49 euros, corresponent a l’expedient de llicència
d’obres núm. 32/2021.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 365/2020.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és del següent tenor literal:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. A. E. O., en data
5 d’octubre de 2020, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 365/2020), per realitzar les
obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta de 21m² de làmina d’aigua a la
parcel·la situada al carrer Can Rovireta núm. 6 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del
municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 27
d’octubre de 2020, va concedir la corresponent llicència d’obres majors i en data 6 de juliol de
2021 es va procedir a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que, en data 20 de juliol de 2021 i amb número de registre d’entrada 1089, el Sr. A. E.
O. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació de l’esmentada obra.
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 22 de juliol de 2021, a la
concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al projecte
tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta
de Govern celebrada en data 27 d’octubre de 2020.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 4 d’agost de 2021.
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió
celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm.
86/2019, de data 20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta,
per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de la construcció d’una piscina descoberta
de 21m² de làmina d’aigua a la parcel·la situada al carrer Can Rovireta núm. 6 del nucli urbà
de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. A. E. O., d'acord amb
la documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa:
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 10.500 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 10.500 €
IMPORT CORRESPONENT Taxa 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 10,50 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics municipals.”
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. 204/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. P. F., en data 11 de maig de 2021
i amb núm. de RE 736, per tal de realitzar les obres consistents en la realització d’un porxo a
la finca situada al carrer Els Clotets núm. 2 de Can Rovireta del municipi de Font-rubí i segons
referència cadastral 6960003CF8866S0001FB.
Vist el requeriment de documentació de data 6/07/2021 i NRS111, el qual va ser respost pel
titular de les obres en data 14/07/2021 i ID registre 1066 comunicant que volia rectificar les
obres descrites a la sol·licitud de llicència d’obres, ja que no durà a terme la construcció d’un
porxo, sinó la construcció d’una barbacoa i un tram d’una tanca.
Vist l’informe de data 22 de juliol de 2021 de l’arquitecte 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 4 d’agost de 2021.
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. 204/2021, presentada pel Sr. J. P. F., per tal de
realitzar les obres consistents en la construcció d’una barbacoa i un tram d’una tanca a la finca
situada al carrer Els Clotets núm. 2 de Can Rovireta 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
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de construcció. A més, haurà d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, disposar d’assegurança de responsabilitat civil, així com a contractista de
l’obra mencionada.
- Caldrà que la runa o restes que resultin de les obres es 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.
- Recordar el compliment de l’art. 56 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Fontrubí, sobre les característiques de les tanques.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 410,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 10,66 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb import mínim de 50 €): 50,00 €
PLACA: 0,00 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 60,66 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS: (en S.U. 2% amb mínim de 120€): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € (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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DE FONT-RUBÍ A L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE COBERTURA DEL PUNT LOCAL DE SERVEI DEL PROGRAMA
REEMPRESA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER AL PERÍODE 2020-2023.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Atès que, a la província de Barcelona, hi ha empreses que malgrat estar en correcte
funcionament finalitzen la seva activitat per la manca de persones que agafin el relleu en la
seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per al territori. Aquest
podria ser el cas de moltes empreses familiars, de les quals tan sols un 15% arriben a la
tercera generació.
Atès que Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de
Catalunya. És un nou model d’emprenedoria, impulsat per la Diputació de Barcelona i la
CECOT (Confederació Empresarial Multisectorial), que fomenta la continuïtat d’empreses que
són viables econòmicament i que cerquen un relleu en la propietat i direcció. La persona que
compra el negocia agafa el testimoni enla gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la
seva totalitat per continuar-ne l’activitat, evitant el tancament i mantenint els llocs de treball.
Donat que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data de 8 de juliol de 2020, ha dictat
un decret amb núm. de registre 6665, sobre «Aprovar convenis específics de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals per a la consolidació i desenvolupament de la
compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (20202023)».
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Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és un dels 35 punts locals de servei del
programa Reempresa de la província de Barcelona, el qual per Junta de Govern Local de data
22 de març del 2021, va aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona
per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en
l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de Vilafranca del Penedès, durant el
període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2023.
Atès que el citat Decret proposa inicialment adscriure el municipi de Font-rubí dins l’àmbit
territorial del punt de servei Reempresa de Vilafranca del Penedès, juntament amb els altres
municipis de la Comarca de l’Alt Penedès.
Donat que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en la participació d’aquest programa, el
qual no comporta cap cost econòmic per l’ens.
D’acord amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases derègim local,
els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova elReglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim jurídicdel sector públic, els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic ide procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 52 i ss. 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.- Aprovar l’adscripció del municipi de Font-rubí a l’àmbit territorial de cobertura delpunt
local de servei del programa Reempresa de Vilafranca del Penedès, durant el període
comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2023, amb la finalitat que les
empreses i les persones re emprenedores del municipi de Font-rubí siguin ateses al punt local
de servei del programa Reempresa de Vilafranca del Penedès.
Segon.- Donar-se per assabentat del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la consolidació i desenvolupament de la
compravenda d’empreses (Reempresa) en l’àmbit territorial d’actuació del punt local
Reempresa de Vilafranca del Penedès, durant el període comprés entre el dia1 de gener de
2020 iel 31 de desembre de 2023.
Tercer.- Notificar aquest acord, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i a l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, mitjançant
tramesa genèrica de l’EACAT.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL NÍNXOL
NÚM. 15 DEL SECTOR CALVARI DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER, EXP.
314/2021.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la petició efectuada en data 7 de juliol de 2021 (NRE 1024), formulada per la Sra. A. C.
S., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Calvari número 15, del
Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. Ll. F., difunt des de l’any 2011.
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. 15 del sector Calvari del cementiri
de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. A. C. S.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros.
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 dels regidors
assistents.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 99 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER I EMISSIÓ D’UN LLIBRE NOU DE PROPIETAT, EXP. 315/2021.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 7 de juliol de 2021 (NRE 1021), formulada per la Sra. A.
Ma. Ll. P., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de Natzaret
número 99, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. Ll. F., difunt des de l’any 2011.
Vista la petició efectuada en data 7 de juliol de 2021 (NRE 1022), formulada per la Sra. A. Ma.
Ll. P., sol·licitant l’expedició d’un nou títol del nínxol situat al sector Jesús de Natzaret núm.
99, 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.
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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. 99 del sector Jesús de Natzaret
del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. A. Ma. Ll.
P.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros.
Tercer.- Aprovar l’emissió d’un del llibre nou de propietat del nínxol del sector Jesús de
Natzaret núm. 99, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor
de la Sra. A. Ma. Ll. P.
Quart.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte d’emissió d’un nou llibre de
propietat per un import de 15,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Cinquè.- Expedir, amb aquestes condicions, el corresponent títol acreditatiu.
Sisè.- Notificar a la interessada aquests acords i els imports de les liquidacions
corresponents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DOTZÈ.- 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 JESÚS DE NATZARET NÚM. 97), exp. 316/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 7 de juliol de 2021 (Registre d’entrada núm. 1025), la Sra. A. C. S. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 97 del sector Jesús de
Natzaret 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)

564,00€
225,60€
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PREU TOTAL a pagar:

338,40€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada i 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. 97 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat de la Sra. A. C. S., per import de
338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de
l’exercici 2021.
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 la interessada.
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.
TRETZÈ.- 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 JESÚS DE NATZARET NÚM. 98), exp. 317/2021.
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 7 de juliol de 2021 (Registre d’entrada núm. 1026), la Sra. A. C. S. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 98 del sector Jesús de
Natzaret 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 i 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. 98 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat de la Sra. A. C. S., per import de
338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de
l’exercici 2021.
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 la interessada.
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.
CATORZÈ.- 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 JESÚS DE NATZARET NÚM. 100), exp. 318/2021.
La proposta que es presenta és la següent:
“Atès que, en data 7 de juliol de 2021 (Registre d’entrada núm. 1027), la Sra. A. C. S. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 100 del sector Jesús de
Natzaret 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 i 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:
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Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària nínxol núm. 100 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat de la Sra. A. C. S., per import de
338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de
l’exercici 2021.
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 la interessada.
Quart.- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUINZÈ.- 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 JESÚS DE NATZARET NÚM. 116), exp. 319/2021.
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, en data 7 de juliol de 2021 (Registre d’entrada núm. 1028), la Sra. A. C. S. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 116 del sector Jesús de
Natzaret 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 i 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. 116 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat de la Sra. A. C. S., per import de
338,40 euros.
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Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de
l’exercici 2021.
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 la interessada.
Quart.- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 133 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER, EXP. 321/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 7 de juliol de 2021 (NRE 1029), formulada per la Sra. M. Ll.
D., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de Natzaret número 133,
del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. F. R., difunt des de l’any 1981.
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. 133 del sector Jesús de Natzaret
del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. M. Ll. D.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
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.
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DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 16 DEL SECTOR NTRA. SRA. DELS DOLORS DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER, EXP. 322/2021.
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 7 de juliol de 2021 (NRE 1030), formulada per la Sra. M. Ll.
D., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra. dels Dolors número
16, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. F. R., difunt des de l’any 1981.
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. 16 del sector Ntra. Sra. dels
Dolors del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. M.
Ll. D.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
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.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 92 DEL SECTOR NTRA. SRA. DELS DOLORS DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER, EXP. 323/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 28 de juliol de 2021 (NRE 1129), formulada pel Sr. P. G.
B., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra. dels Dolors número
92, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
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Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. G. T., difunt des de l’any 2012.
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. 92 del sector Ntra. Sra. dels
Dolors del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr. P. G.
B.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
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 dels regidors
assistents.
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2021/22 DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINELLS I APROVACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent tenor literal:
“Vista la preinscripció de la llar d’infants municipal Els Pinells per al proper curs 2021/2022,
que a data d’avui és de 10 alumnes matriculats.
Tanmateix, per a general coneixement, i als efectes escaients, és important procedir a
l’aprovació del calendari de funcionament de la llar per al curs vinent.
La representant de l’Ajuntament en el consell escolar continuarà sent la Sra. G. C. P., auxiliar
administrativa de la Corporació, continuarà el proper curs com a representant del personal
d’administració i serveis en el consell escolar de la Llar d’infants Els Pinells, atès que se la va
nomenar l’any passat per a dos cursos.
Pel que fa a la plantilla de personal de la llar d’infants, a data d’avui hi ha contractades dues
educadores i una mestra. Atès el reduït nombre de inscripcions que a data d’avui han fet la
seva preinscripció per proper curs 2021-2022, es considera necessària la reducció de la
jornada laboral de la Sra. M. A. Vallès a 25 hores setmanals, que serà objecte de tramitació
d’un expedient de modificació substancial de les condicions de treball de l’esmentada
treballadora.
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Finalment, continuant amb l’organització de la llar d’infants municipal, cal també procedir a la
designació de la directora del centre per al proper curs. Atesa l’experiència del funcionament
de la llar d’infants del passat curs, des de les regidories d’Ensenyament, Recursos Humans i
des de la pròpia Alcaldia es considera adient anomenar a la Sra. M. C. P. com a directora del
centre com a directora de la llar d’infants per al curs 2021/2022.
Vist l’informe emès per la regidoria de Recursos Humans i per la Regidoria d’Ensenyament en
data 5 d’agost de 2021, sobre tots aquests assumptes que afecten al funcionament del proper
curs 2021/2022 de la Llar d’infants municipal Els Pinells.
Per tot això, atesa la normativa d’aplicació, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació, i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i de
conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències de l’Alcaldia, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar a la Sra. M. C. P. directora de la llar d’infants per al curs 2021/2022.
Segon.- Assignar el complement retributiu de direcció de la Llar d’Infants Els Pinells per import
de 367,57 euros bruts mensuals a la Sra. C., i aprovar que la seva jornada laboral serà de 40
hores a la setmana, ambdós aspectes durant el termini que duri el seu nomenament com a
directora de l’escola bressol municipal.
Tercer.- Tramitar un expedient de modificació substancial de les condicions de treball de la
Sra. M. A. Vallès relatiu a la reducció de la seva jornada laboral.
Quart.- Aprovar el calendari de funcionament de la llar d’infants per al proper curs 2021-2022,
a partir del proper 1 de setembre amb el següent detall:
- Inici del curs: del dia 1 de setembre fins el 3 de setembre de 2021, amb les entrevistes
amb les famílies. Del dia 6 al 10 de setembre de 2021 s’iniciaran les classes però en
període d’adaptació dels alumnes i l’horari serà de 9 a 13 hores. A partir del dia 13 de
setembre es funcionarà amb la jornada complerta i l’horari serà de 9 a 17 hores.
- Final de curs: el curs 2021/2022 finalitzarà el dia 27 de juliol de 2022 a les 13:30 hores.
- Dies festius: els dies 7, 24 i 31 de desembre de 2021, 6, 7 i 24 de gener del 2022, i 14
d’abril de 2022, a més de la resta de festius aprovats per la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Sra. C. P. i la Sra. M. A. V.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VINTÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A LA
PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA (Exp. 2017.05).
La proposta presentada és la següent:
“ANTECEDENTS
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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, la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2019, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses seleccionades
següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L,
JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS
SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT
SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET
ESPAÑA VR S.L.
Donat que, en data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND
AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A,
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA
EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS
URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L.
Atès que, en data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, resolgué aprovar
definitivament la cessió de l’Acord marc de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació Catalana de Municipis,
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 de la relació contractual. Formalitzant-se el contracte en data 12
de juny de 2019.
Donat que, en data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracta basat (2017.05) en l’Acord marc
de parcs infantils i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en data 16 de febrer de 2021.
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí necessita adquirir material per un parc infantil del municipi.
FONAMENTS DE DRET
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en
relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació
de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als ens locals de
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Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 de setembre i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
D’acord amb l’article 52 i ss. 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 la primera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.05).
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL. dels
següents:
Lot

Descripció del material + instal·lació

Quantitat

2.1
2.1
2.2

OVNI PML 14 (metall) + instal·lació
CLOCK MIXTO PCL6 (fusta) + instal·lació
BOAT PBT1 (fusta) + instal·lació

1
1
1

Import Unitat
(sense IVA)
440,00 euros
1.145,00 euros
625,00 euros

bens

Import Total (amb
IVA)
532,40 euros
1.385,45 euros
756,25 euros

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 2.674,10 euros
que s'imputarà, dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 337-60906.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL. i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT).”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS DE LAMPISTERIA PER AL SANEJAMENT DEL SISTEMA DE
BOMBEIG I DEPURACIÓ DE L’AIGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL (EXP. M15-2021 I
G188/2021).
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la que es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de març de 2021, va adjudicar la contractació
d’obres d’arranjament de la piscina municipal, per tal de garantir un bon funcionament del
servei a l’empresa D. C. R.
Atès que, iniciades les obres, es va detectar que el sistema de bombeig i depuració de l’aigua
estava malmès, per això va ser necessària la contractació de serveis de lampisteria per al
sanejament d’aquest sistema i poder posar en marxa el servei en el termini establert;
l’esmentada contractació va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 11
de maig de 2021. El contracte de servei es va adjudicar a l’empresa LAMPISTERIA RUBIÓ,
SL., per un import de 4.791,73 euros i 1.006,26 euros d’IVA.
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Donat que durant l’execució de les actuacions de lampisteria contractades, han sorgit
imprevistos tant la part de posar en marxa el servei de la piscina municipal així com durant
l’execució de les obres que s’han realitzat, conseqüentment l’empresa adjudicatària
LAMPISTERIA RUBIÓ, SL. ha presentat un pressupost de l’increment del cost de l’actuació,
per import de 5.420,24 euros i 1.138,25 euros d’IVA.
Donat que la totalitat de les actuacions executades per l’adjudicatari no supera el màxim
establert en els contractes menors de serveis i no s’altera l’objecte del contracte, d’acord amb
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que existeix consignació suficient per autoritzar la despesa de 5.420,24 euros i 1.138,25
euros d’IVA en l’aplicació pressupostària 337-63900.
Per tot l’exposat i, d’acord 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.- Aprovar la modificació del contracte menor de serveis de lampisteria per al
sanejament del sistema de bombeig i depuració de l’aigua de la piscina municipal adjudicat al
contractista LAMPISTERIA RUBIÓ, SL. (NIF B63343891), que passa a tenir un import
d’adjudicació total de per un import de 10.211,97 euros i 2.144,51 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar l’increment de la despesa (fase autorització i disposició) de 6.558,49 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337-63900 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el servei, 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.
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES PER AL MANTENIMENT DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS DE
FONT-RUBÍ (EXP. M32-2021 I G327/2021).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació de les obres per a la millora de diversos camins públics
del municipi de Font-rubí per a facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població
disseminats, masies o petites barriades, millorar l’accessibilitat al medi natural i rural i garantir
una circulació segura.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient,
CATALANA DE CONTROL VEGETAL, SL., CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES
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GRAS, SA. i TECNOLOGIA DE FIRMES, SA., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha
presentat un oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat CONSTRUCCIONES
Y EXPLANACIONES GRAS, SA., per un import de 39.528,92 euros i 8.301,07 euros d’IVA.
Atès que, en data 4 d’agost de 2021, 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 4 d’agost de 2021, 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’obra per a la millora de diversos camins públics del municipi
de Font-rubí, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA. (NIF A08183006), per un import de
39.528,92 euros i 8.301,07 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per import de 47.829,99 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 454-60905 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.
VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’AIGUA POTABLE AMB
CAMIONS CISTERNA (EXP. M33-2021 I G330/2021).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Donat que el pic de consum d’aigua potable que està suportant la xarxa municipal d’aigua,
de finals de juliol i possiblement també durant el mes d’agost, és molt elevat, que fa que tot i
funcionant al màxim de la seva capacitat les bombes dels 2 pous, hi ha moments puntuals
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que no hi ha suficient aigua a la xarxa per a donar un bon servei a tota la població, per això
és necessària la contractació d’aquest subministrament per tal de poder garantir el servei
d’aigua a tota la població del municipi en cas de ser necessari.
Atès que, s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient,
TRANSPORTS CAMPS I ESCALA, SL., TRANSPORTS ENRIC OLLÉ MITJANS, SL. i
TRANSPORTS TORNÉ, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una
oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat TRANSPORTS ENRIC OLLÉ
MITJANS, SL. per un import de 9,5 euros/m3 i 0,95 euros/m3 d’IVA.
Atès que, en data 4 d’agost de 2021, 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 4 d’agost de 2021, 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 menor per a l’adquisició d’aigua potable amb camions
cisterna a TRANSPORTS ENRIC OLLÉ MITJANS, SL., amb NIF B64070238, per l’import que
es detalla a continuació, amb un màxim anual de 14.900,00 euros i 1.490,00 euros d’IVA.:
•

9,5 euros/m3 d’aigua i 0,95 euros/m3 d’IVA.

SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició d’aigua potable amb camions cisterna.
El codi CPV és 41110000-3 (aigua potable).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 14.900,00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161-21011. L’import corresponent a l’IVA s’imputarà a
l’aplicació extra pressupostària d’IVA corresponent.
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, 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 als adjudicataris en el termini de deu dies.
SETÈ.- 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.
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, cinc punts que no estaven inclosos en l’ordre
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’un
expedient de contractació menor per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament,
d’un expedient sobre el servei de teleassistència, d’una comunicació prèvia, del desistiment
d’una llicència d’obres i la resolució d’unes al·legacions per una baixa d’activitat. L’Alcalde
recorda que, per vacances del personal, la propera Junta de Govern ja serà el mes de
setembre, per la qual cosa, amb l’objectiu de complir els terminis en la tramitació dels diferents
expedients, s’han inclòs per urgència aquests cinc punts.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nous punts en l’ordre del dia, i
s’acorda que a continuació es debatin i es votin.
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ (EXP. M34-2021 I
G334/2021).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació d’obra per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
a l’edifici de l’Ajuntament del municipi de Font-rubí, per a reduir la despesa energètica i la
contaminació.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a ELECTRÒNICA
MITJANS ENERGIA I TELECOMUNICACIONS, SL., SOLIDEO ECO SYSTEMS, SL. i
IOTECH TECNOLOGIES, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un
oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat ELECTRÒNICA MITJANS ENERGIA
I TELECOMUNICACIONS, SL., per un import de 12.437,45 euros i 2.611,86 euros d’IVA.
Atès que, en data 6 d’agost de 2021, 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 9 d’agost de 2021, 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
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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 menor d’obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
a l’edifici de l’Ajuntament a ELECTRÒNICA MITJANS ENERGIA I TELECOMUNICACIONS,
SL., NIF B65536435, per un import de 12.437,45 euros i 2.611,86 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació d’obres per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’Ajuntament del municipi de Font-rubí. El codi CPV és
45261215-4 (revestiment de cobertes amb plaques solars).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 15.049,31 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-62902 del vigent pressupost.
QUART.- Atès que aquesta actuació està subvencionada per un ajut de la Diputació de
Barcelona, establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 15
d’octubre de 2021.
CINQUÈ.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau.
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
VUITÈ.- 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.
VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PROGRAMA “SERVEI
LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DE LES BASES
PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA – ANYS 2021 A 2024.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent tenor literal:
“Atès que la teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la
població en general, preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons
d’edat, aïllament social, salut i/o dependència.
Donat que el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona desenvolupa amb
un alt grau de qualitat les següents funcions:
• Proporcionar un contacte permanent de la persona amb l’exterior i un accés als
recursos de la comunitat, a través d’un terminal connectat permanentment a un Centre
d’atenció.
• Donar resposta immediata en cas d’emergència tant telefònica com reforçada amb
recursos d’atenció personalitzada propis del servei o externs que puguin atendre la
persona davant situacions d’emergència personal, social o sanitària.
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•

•

Realitzar seguiments de les persones usuàries davant situacions específiques que
porten a la persona a una situació de fragilitat, bé per detectar possibles alertes i/o
riscos o per donar suport i acompanyament en moments de crisi o necessitats
especials.
Garantir seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar, desenvolupant
mecanismes de reforç de detecció de riscos a la llar o per a la salut de la persona
mitjançant la tecnologia i accions de caire preventiu.

Atès que, des de l’any 2012, la Diputació de Barcelona està oferint aquest servei als ens locals,
d’acord amb unes Bases per a la seva gestió i desenvolupament.
Donat que, enguany, ha finalitzat el contracte per a la prestació del servei de Teleassistència
vigent.
Atès que la Diputació de Barcelona, per tal de poder seguir oferint aquest servei, ha tramitat
una nova contractació d’acord amb les “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa
“Servei Local de Teleassistència” – anys 2021 a 2024”, les quals s’adjunten a l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí segueix interessat en disposar del “Servei Local de
Teleassistència” que ofereix la Diputació de Barcelona.
Donat que, per a fer afectiva la sol·licitud del servei, s’ha d’aprovar l’adhesió al programa
“Servei Local de Teleassistència” i les “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa
– anys 2021 a 2024”.
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 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 els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques.
Per tot això 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.- Aprovar l’adhesió al programa “Servei Local de Teleassistència” i les “Bases per a
la gestió i desenvolupament del programa – anys 2021 a 2024” que ofereix la Diputació de
Barcelona.
SEGON.- Tramitar la documentació necessària per a la sol·licitud del Servei Local de
Teleassistència.
TERCER.- Notificar el present acord al Servei Local de Teleassistència de l’Àrea de Cohesió
Social, Ciutadana i Benestar, de la Diputació de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
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VINT-I-SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
196/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. R. C. R., en data 27 d’abril
de 2021 i amb núm. de RE 676, per tal de realitzar les obres consistents en repassar
esquerdes de l’exterior de la façana principal i lateral i després pintar-ho, a l’habitatge situat a
l’Avinguda Catalunya núm. 37 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Fontrubí; segons referència cadastral 7257413CF8875N0001QX.
Vist el requeriment de documentació fet en data 28 de juny de 2021 i NRS104 sol·licitant
pressupost de l’obra, el qual la titular va aportar en data 9 d’agost de 2021 i NRE1171.
Vist l’informe de data 9 d’agost de 2021 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. 196/2021, presentada per
la Sra. R. C. R., per tal de realitzar les obres consistents en repassar esquerdes de l’exterior
de la façana principal i lateral i després pintar-ho, a l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya
núm. 37 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc.
- En cas que s’instal·li alguna bastida, caldrà aportar el corresponent assumeix,
signat per tècnic competent, d’acord amb allò establert en l’art.21.2 de les vigents
Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la CUB 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 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.
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Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 580,00 € (200,00 € tapar esquerdes i 380,00 € pintar)
PRESSUPOST REVISAT: 200,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 5,20 €
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: 50,20 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VINT-I-SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 229/2021.
La proposta sotmesa a aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu:
“En data 30 de maig de 2021 i amb núm. de RE 828, el Sr. J. A. T. T. en representació del Sr.
S. P. S. va sol·licitar una llicència d’obres per realitzar un moviment de terres al polígon 37 de
la parcel·la 41 al municipi de Font-rubí.
En data 2 de juliol de 2021 es va fer un requeriment de documentació al titular. En data 15 de
juliol de 2021 i RE1071 van aportar documentació complementària.
En data 22 de juliol de 2021 i amb NRE 1105, el Sr. J. A. T. T. en nom i representació
d’AGROCONSULTORIA INTEGRAL PENEDÈS, S.L. va presentar un escrit en aquesta
Corporació comunicant que no es durien a terme les obres sol·licitades, ja que es vol modificar
substancialment el projecte presentat i demana que es procedeixi a l’arxivament d’aquest
expedient. La modificació del projecte està contemplada en una nova llicència d’obres, exp.
311/2021.
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i atesa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar al Sr. S. P. S. desistit del procediment de concessió de llicència d’obres exp.
núm. 229/2021, sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin correspondre en
un nou procediment posterior.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 50,00€
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D’acord amb el punt 3 de l’art.6 – Quota tributària, Article 6.- Quota tributària: En cas de que el sol·licitant
hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst per a la tramitació de la
llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració
responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% de les que
s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.

Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VINT-I-VUITÈ.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PER LA SRA. M. S. G. SOBRE LA BAIXA DE L’ACTIVITAT
ALLOTJAMENT RURAL FINCA CAL PARERA, EXP. 203/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en data 28 de febrer de 2006, la Junta de Govern local va resoldre, entre altres
extrems, atorgar a la Sra. M. S. G. llicència ambiental per poder exercir l’activitat d’allotjament
rural independent, situada a la masia Cal Parera, Barri Sta. Maria de Bellver núm. 34 de Fontrubí (expedient activitats núm. 2005/2008).
Vist que, en data 6 de maig de 2021 (ID Registre: 2021-E-RC-713), el Sr. P. C. R. presentà
instància davant l’Ajuntament sol·licitant la baixa de la taxa d’escombraries, alhora que
manifestant i acreditant que l’activitat de turisme rural fa més d'un any que està tancada.
Vist que, en data 24 de maig de 2021 (ID Registre: 2021-E-RC-799), la Sra. M. S. G. va
presentar instància en aquesta Corporació on comunicava, entre d’altres coses, que
“L'activitat de Turisme Rural va a nom meu i és per això que sol·licito la baixa de la taxa
d'escombraries donat que vaig tancar l'activitat ....”.
Vist que, en data 27 de maig de 2021, l’enginyer municipal emet informe en el que proposa,
entre altres extrems, donar de baixa l’activitat en el cens d’activitats.
Vist que, en data 8 de juny de 2021, la Junta de Govern local va resoldre, entre altres extrems,
declarar la pèrdua dels efectes del Permís Municipal Ambiental, expedient número 2005/08,
corresponent a l’activitat d’allotjament rural independent, a la finca anomenada Cal Parera i
situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 34, actualment titularitat de M. S. G.
Vist que, en data 22 de juny de 2021 (ID Registre: 2021-E-RC-942), la Sra. M. S. G. presenta
escrit d’al•legacions en relació a l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juny de
2021 en el que, succintament, exposa que en cap moment ha sol•licitat la baixa de l’activitat i
únicament va sol•licitar la baixa de la taxa d’escombraries.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’administració general en data 8 d’agost de 2021, proposant
la desestimació de les al·legacions.
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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. Desestimar les al•legacions formulades per la Sra. M. S. G. enfront l’acord de la Junta
de Govern local de data 8 de juny de 2021, tota vegada que concorren els requisits establerts
a l’article 36.1.b) de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica,
i a la Disposició transitòria cinquena, apartat b), de l’esmentada Llei, per a declarar la pèrdua
d’eficàcia del Permís Municipal Ambiental, expedient número 2005/08, corresponent a
l’activitat d’allotjament rural independent, a la finca anomenada Cal Parera i situada al barri
Santa Maria de Bellver núm. 34.
Segon. Comunicar a la interessada que, de conformitat amb el que disposa l’article 36.3 de
la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, haurà de comunicar
a la resta d’organismes públics competents el cessament definitiu a través dels mitjans
habilitats per la Finestreta Única Empresarial.
Tercer. Notificar la present resolució als interessats, amb indicació dels recursos
corresponents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VINT-I-NOVÈ.- 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
20:43 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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