
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE JUNY DE 2016 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 28 de juny de 2016 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. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família, 
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i 
Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
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. 35/2015, de 19 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. 
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:31 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. 
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3. Donar compte de l’ampliació de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 
11/2016. 

4. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 13/2016. 
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 14/2016. 
6. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 9/2016. 
7. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 16/2016. 
8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 25/2016. 
9. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 

d’obres exp. núm. 51/2015. 
10. Proposta de denegació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 30/2016. 
11. Proposta d’anul·lació de la declaració d’innecessarietat de llicència de 

segregació d’una finca rústica propietat de la Sra. M. T. M. O. i la Sra. M. M. V. 
M. (exp. CERT 19/2015). 

12. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’unes 
pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota”. 

13. Proposta d’acceptació del Programa complementari de serveis socials, cohesió 
social i emergència energètica de la Diputació de Barcelona. 

14. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 1 i última de l’obra “Reasfaltat i 
arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí”. 

15. Proposta d’aprovació inicial del Projecte de senyalització d’interès turístic al 
municipi de Font-rubí. 

16. Proposta d’inscripció d’un equip de Font-rubí al Torneig Comarcal de Futbol 7. 
17. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació de l’expedient de 

llicència d’obres núm. 59/2000. 
18. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Nostra 

Senyora dels Dolors, núm. 72, del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
19. Proposta d’adjudicació a l’empresa “Espai, Tot per l’oficina, SL” del contracte 

menor de subministrament de mobiliari per al local de joves municipal. 
20. Proposta d’adjudicació a l’empresa Artenviu serveis culturals del contracte 

menor de subministrament de material audiovisual per al local de joves 
municipal. 

21. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 13/2016. 
22. Proposta de sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua de la 

Generalitat de Catalunya.  
23. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 14 de juny 
de 2016 amb aquesta esmena, i donat que no es formula cap observació per part dels 
presents, el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- DONAR COMPTE DE L’AMPLIACIÓ DE LA COMUNICA CIÓ PRÈVIA 
MUNICIPAL  EXP. NÚM. 11/2016. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juny de 2016, va concedir la 
comunicació prèvia núm. 11/2016, sol·licitada per la Sra. M. R. P., consistent en 
realitzar les obres de construcció d’una barbacoa adossada a la façana de l’habitatge i 
8ml de tanca amb reixa metàl·lica d’1,5m d’alçada a la finca situada al carrer Major 
núm. 5 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Vist que en data 8 de juny de 2016 la Sra. M. R. P. va aportar la documentació 
corresponent per a la instal·lació d’una pèrgola metàl·lica amb coberta de teula 
ceràmica de dimensions 9mx3m a la mateixa finca situada al carrer Major núm. 5 del 
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, per tal d’incloure a la CPM 11/2016 i ampliar la 
comunicació prèvia ja que es realitzaran totes les obres al mateix moment.  
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’ampliació de l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò 
establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 
2000, i demés normativa d’aplicació. 
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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 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
Primer .- Donar-se per assabentada de l’ampliació de la comunicació prèvia núm. 
11/2016, presentada per la Sra. M. R. P., per tal de realitzar la instal·lació d’una pèrgola 
metàl·lica amb coberta de teula ceràmica de dimensions 9mx3m a la mateixa finca 
situada al carrer Major núm. 5 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de 
Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Previ a l’inici de les obres, caldrà aportar original del full d’assumeix presentat. 
- 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. 

- I caldrà 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 500,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 500,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 13,00 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 58,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 € (Ja consta dipositat en 
la llicència de Comunicació Prèvia exp. 11/2016). 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): 0,00 € (Ja consta 
dipositada en la llicència de Comunicació Prèvia ex p. 11/2016).  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
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Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 

 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNIC IPAL  EXP. 
NÚM. 13/2016. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 

“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. LL. M., en data 10 de 
juny de 2016 i amb núm. de RE 564, per tal de realitzar les obres consistents en la 
substitució d’un tancat existent d’enfilat metàl·lic d’uns 7ml per tancament d’obra d’1m 
d’alçada a la part inferior i 1m de tanca de simple torsió a la part superior, a la finca 
situada al carrer Sàrries s/n del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de 
Font-rubí i segons referència cadastral 7356607CF8875N0001GX. 
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les 
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés 
normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 13/2016, 
presentada pel Sr. J. LL. M., per tal de realitzar les obres consistents en la substitució 
d’un tancat existent d’enfilat metàl·lic d’uns 7ml per tancament d’obra d’1m d’alçada a la 
part inferior i 1m de tanca de simple torsió a la part superior, a la finca situada al carrer 
Sàrries s/n del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
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- Caldrà que el vallat s’ajusti a allò establert en l’art.56 de les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, on 
les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins una alçada màxima 
d’1,00 m i la resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per 
damunt de la vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o 
vegetació d’arbust. 

- 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. 

- I caldrà 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 410,00 €. 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 410,00 €. 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 10,66 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00€ (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00€.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 55,66 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNI CIPAL  EXP. 
NÚM. 14/2016. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment: 
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. N. E.-J. G., en data 14 
de juny de 2016 i amb núm. de RE 571, per tal de realitzar un tancament d’alumini, 
vidre i perfileria de ferro (totalment desmuntable) aprofitant dos parets existents amb 
l’objectiu de fer un recinte per dormir els gossos, a la finca situada al nucli urbà de la 
Rubiola núm. 2 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
5784303CF8858N0001RL. 
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les 
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés 
normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 14/2016, 
presentada per la Sra. N. E.-J. G., per tal de realitzar un tancament d’alumini, vidre i 
perfileria de ferro (totalment desmuntable) aprofitant dos parets existents amb l’objectiu 
de fer un recinte per dormir els gossos, a la finca situada al nucli urbà de la Rubiola 
núm. 2 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. 

- I caldrà 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.587,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.587,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 41,26 €. 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 € - 5€ (bonificació d’un 10% d’acord 
amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45€.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 86,26 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 9/2016. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. J. P. C. en nom i 
representació de l’empresa CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., en data 11 de febrer de 2016 
i amb núm. de RE 141, per tal de millorar el camí d’accés al celler, situat al polígon 38 
parcel·la 9007 de la carretera BP2126 al PK 10+188 del municipi de Font-rubí i segons 
referència cadastral 08084A038090070000OF. 
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la 
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació i d’acord amb l’informe favorable emès per la Gerència de Serveis i 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació 
de Barcelona, corresponent a l’exp. núm. 2016/3024 (AV/cr). 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 26 de juny de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 9/2016, presentada per l’empresa CELLER 
JOSEP PIÑOL, S.A., per tal de millorar el camí d’accés al celler, situat al polígon 38 
parcel·la 9007 de la carretera BP2126 al PK 10+188 del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència:  
 
Previ a l’inici de les obres caldrà aportar la següent documentació: 

- Donat que la documentació tècnica no està visada pel corresponent col·legi 
professional, caldrà aportar: 

- Declaració responsable de tècnic competent que facilitarà l’ajuntament, degudament 
omplerta i signada per tècnic competent 

- Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil del tècnic director de les obres. 
- I certificat emès pel corresponent col·legi oficial, conforme el tècnic redactor de la 

documentació tècnica aportada a data de la present, es troba col·legiat. 
- Assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent. 
- Que el promotor i el tècnic/s signin tota la documentació gràfica aportada. 
- I fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 

 
OBSERVACIONS: 

- Resta condicionada a tot allò establert en l’autorització de l’aprovació de l’informe favorable 
sol·licitat pel Celler Josep Piñol, S.A., relatiu a les obres de condicionament d’accés existent i de 
construcció de tancaments no diàfans, a la carretera BP-2126 al PK 10+160 al PK 10+170, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-rubí (expedient núm.2016/3024), de la Gerència de 
Serveis i d’infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  de la Diputació 
de Barcelona amb data de sortida 20-06-2016 (núm. 31817). On s’acorda i es defineix entre 
d’altres: 
    “Data de sortida 20-06-2016 (núm. 31817); Expedient 2016/3024 (AV/cr): 

(...) s’informa FAVORABLEMENT sobre l’atorgament de  l’autorització sol·licitada 
que s’haurà de realitzar complint les condicions qu e s’expressen a continuació: 
Construcció de tancaments no diàfans  
- La tanca es situarà íntegrament fora de la zona d e servitud, és a dir, a més de 8 
m de l’aresta exterior de l’esplanació. 
Condicionament d’accés existent  
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima d e 20 metres i es tallarà amb 
disc el paviment afectat per la calçada. En cap cas , es poden produir 
arrossegaments de terres cap a la calçada. 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada  (STOP). 

Caldrà facilitar una còpia de l’informe al sol·licitant, el Sr. J. J. P. C., en representació de 
Celler Piñol, S.A. 
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Abans de l’inici de les obres, instal·lacions o activitats a realitzar, el sol·licitant es posarà 
en contacte amb el zelador de permisos del sector comarcal de VILAFRANCA, Sr. F. M. 
R.(...). 

- Les tanques de les finques es construiran de forma que no agredeixin el medi rural on 
s’emplacen. En cas que la tanca segueixi l’alineació d’un camí públic, qualsevol punt d’aquesta 
estarà a 4 metres, en els camins de la xarxa bàsica, i 3,5 m, en la resta com a mínim, de l’eix del 
camí, seran d’obra massissa (amb acabats de pedra del país, obra o bloc de formigó vist, o 
arrebossat) fins a 0,50 metres d’alçada, i amb materials calats fins a 1,50 m, d’acord amb allò 
establert en l’art.140 – Tanques de les vigents NNSS 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 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. 

- I caldrà 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 19.635,24 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 19.635,24 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 510,52 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 117,81 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 640,33 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 166,35€  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM.16/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. G. M., en data 29 d’abril de 
2016 i amb núm. de RE 389, per tal de realitzar l’arranjament d’un garatge/magatzem 
agrícola com a obres exclusives de conservació i manteniment de la finca anomenada 
Cal Jaume Via i situada al barri l’Avellà núm. 55 del municipi de Font-rubí i segons 
projecte redactat i signat per l’arquitecte J. A. A. 
 
Vist l’informe de data 15 de juny de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la 
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació i d’acord amb l’informe favorable emès per la Gerència de Serveis i 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació 
de Barcelona, corresponent a l’exp. núm. 2016/2168 (AV/as). 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 26 de juny de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 16/2016, presentada pel Sr. J. G. M., per tal 
de realitzar l’arranjament d’un garatge/magatzem agrícola com a obres exclusives de 
conservació i manteniment de la finca anomenada Cal Jaume Via i situada al barri 
l’Avellà núm. 55 del municipi de Font-rubí. 
Condicions de llicència:  
 

Previ a la retirada de la llicència d’obres caldrà aportar la següent documentació: 
- Fitxa de justificació dels residus de la construcció, degudament omplerta i 

signada per tècnic competent. 
- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 
- I que el promotor i el tècnic/s signin tota la documentació gràfica aportada. 

 
OBSERVACIONS: 
 

-    Resta condicionada a tot allò establert en l’autorització de l’aprovació de l’informe favorable 
sol·licitat pel Sr. J. G. M., relatiu a les obres de conservació d’edificació, a la carretera BP-2126 al 
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PK 4+410, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Font-rubí (expedient 
núm.2016/2168), de la Gerència de Serveis i d’infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat,  de la Diputació de Barcelona amb data de sortida 03-06-2016 (núm. 
28085). On s’acorda i es defineix entre d’altres: 

    “Data de sortida 03-06-2016 (núm. 28085); Expedient 2016/2168 (AV/as): 
(...) APROVAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i d’altres 
competències concurrents, l’informe favorable sol·licitat pel Sr. J. G. M., relatiu a les 
obres de conservació d’edificació, a la carretera BP-2126 del PK 4+410, marge 
esquerra, tram urbà, al terme municipal Font-rubí (expedient núm. 2016/2168), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
les condicions específiques de l’informe tècnic tra nscrit en la part expositiva de la 
present resolució. 
Caldrà facilitar una còpia de l’informe al sol·licitant, el Sr. J. G. M. 
Abans de l’inici de les obres, instal·lacions o activitats a realitzar, el sol·licitant es posarà 
en contacte amb el zelador de permisos del sector comarcal de  VILAFRANCA, Sr. F. M. 
R.(...). 

- 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. 

- I caldrà 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.913,60 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 8.538,19 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 221,99 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 51,23 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 285,22 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00€  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
 
Font-rubí, 22 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 25/2016. 
 
La proposta presentada per la Junta de Govern és la que literalment es transcriu a 
continuació: 
 

“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pels Srs. M. T. D. i M. F. M., en data 
6 de juny de 2016 i amb núm. de RE 532, per tal de construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, a la finca situada al camí de Llitrà núm. 11 del nucli urbà de Grabuac 
del municipi de Font-rubí, i segons referència cadastral 9635406CF8893N0001JL. 
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la 
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 26 de juny de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 25/2016, presentada pels Srs. M. T. D. i M. 
F. M., per tal de construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, a la finca situada al 
camí de Llitrà núm. 11 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència:  
 
Previ a a l’inici de les obres caldrà esmenar o aportar la documentació següent: 

- Esmenar el punt 1.4.2 –Compliment dels paràmetres urbanístics, on posa que són 
Normes Subsidiàries tipus b, de 23 de gener de 1985, per Normes Subsidiàries de 
planejament, aprovades definitivament per la CUB en sessió de data 18 d’octubre de 
2000. 
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- Aportar plànol de planejament vigent, degudament signat per tècnic competent i 
visat pel corresponent col·legi professional, ja que manca. 
- Esmenar el plànol IG.01 on apareix grafiat un dipòsit d’aigües pluvials i un dipòsit 
de gas enterrat i aquest últim es troba situat a menys de 2,00 m de la finca veïna. 
Caldrà que aquest es situï com a mínim a 2,00 m de la finca veïna per tal de donar 
compliment amb l’art.56 de les vigents NNSS de planejament. 
- Aportar un plànol de planta, alçat i secció i/o seccions de la tanca a carrer i els 
tancaments laterals amb les finques veïnes i al fons de la parcel·la, per tal de poder 
donar compliment a allò previst en un altre punt de l’art.56 de les vigents NNSS de 
planejament. 
- Caldrà que els promotors signin tots els plànols. 
- I que els promotors signin el full d’estadística i habitatge. 

 
OBSERVACIONS: 

- Caldrà que el vallat de tota la parcel·la, s’ajusti a allò establert en l’art.56 de les 
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre 
de 2000, on les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins una alçada 
màxima d’1,00 m i la resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres 
per damunt de la vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o 
vegetació d’arbust. 

- Caldrà que la ubicació del dipòsit de gas enterrat, doni compliment amb l’art.56 
de les mateixes NNSS de planejament, on les piscines i dipòsits soterrats, com a 
mínim, hauran de situar-se a 2 m de distància de qualsevol límit de la parcel·la. ... 

- 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. 

- I caldrà 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. 

 
IMPORTANT: 
 

Caldrà tenir en compte els punts següents: 
 

- Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, caldrà 
sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del clavegueram 
públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local. 

- Durant la realització de les obres per la connexió al clavegueram públic, caldrà avisar als 
serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i puguin donar 
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el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa pública de 
clavegueram. 

- I  al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la primera 
ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 881.970,96 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.048.988,14 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 27.273,69 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 6.293,93 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 33.579,62  € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 20.979,76 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): 3.386,65 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 51/2 015. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 17 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar a la 
Sra. M. S. C. la llicència municipal (exp. 51/2015) per tal de realitzar les obres de 
reforma d’una part de l’habitatge situat al nucli urbà de Grabuac núm. 5 del municipi de 
Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra per import de 242,00 € i la fiança de residus de la construcció 
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de 
la Corporació en data 19 de novembre de 2015.  
 
Atès que, en data 2 de maig de 2016 i amb número de registre d’entrada 395, la Sra. 
M. S. C. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
51/2015, ja que les obres han estat executades. 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 20 de juny de 2016, 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 17 de novembre de 
2015, proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis 
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 242,00 € i la fiança de residus per la 
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la devolució a la Sra. M. S. C. dels avals dipositats en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 220,00 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 51/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 23 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
                    
 
DESÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 30/2016. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
 

“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. C. R. A., en data 21 de 
juny de 2016 i amb núm. de RE 588, per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’un tancament perimetral de l’explanació d’engreix d’aviram (broiler) a la 
finca anomenada Cal Raimundet i situada al polígon 29 parcel·la 2 al municipi de Font-
rubí. 
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Vist l’informe desfavorable de l’arquitecta municipal de data 22 de juny de 2016 ja que la 
distància entre la tanca i el camí no s’ajusta a l’article 140 de les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 23 de juny de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demès normativa 
d’aplicació. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Denegar la llicència d’obres núm. 30/2016, presentada per la Sra. C. R. A., 
pels motius justificats en l’informe tècnic que consta a l’expedient i que es troben 
resumits en el cos d’aquesta proposta. 
 
Segon.-  Liquidar el següent tribut corresponent a la tramitació: 
 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 50,00€ 
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 23 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INN ECESSARIETAT 
DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA RÚSTICA PROP IETAT DE LA 
SRA. M. T. M. O. I LA SRA. M. M. V. M. (EXP. CERT 1 9/2015). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
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“En data 17 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va declarar la 
innecessarietat de llicència de segregació d’una finca rústica propietat de la Sra. M. T. 
MA. O. i la Sra. M. M. V. M., exp. CERT 19/2015. 
 
En data 21 de juny de 2016 i amb NRE 587, la Sra. M. T. M. O. ha presentat un escrit 
en aquesta Corporació sol·licitant que s’anul·li i s’arxivi l’expedient CERT 19/2015, ja 
que es pretén realitzar una segregació diferent a la sol·licitada en aquest expedient i 
que es tramiti un nou procediment. 
 
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 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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Anul·lar la declaració d’innecessarietat de llicència de segregació de la finca 
registral núm. 794 de Font-rubí, de 1.038.587 m² de superfície (segons dades 
registrals) i 1.032.539m² (segons mesures cabuda real), coneguda com a “La Masia”, 
propietat de la Sra. M. T. M. O.  i la Sra. M. M. V. M., aprovada per la Junta de Govern 
en sessió de data 17 de novembre de 2015, sense que això comporti la renúncia dels 
drets que li puguin correspondre en un nou procediment posterior. 
 
Segon .- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a les interessades juntament amb els recursos 
pertinents. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 23 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM . 2 DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMEN T DE LA ZONA 
ESPORTIVA DE LA SITJOTA”. 
 
Las proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu: 
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“Vist que, en data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació a CONGERMI, S.L. de l’obra “Construcció d’unes pistes de pàdel i 
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”, per un 
import de 88.954,55 euros. 
 
Vista la certificació núm. 2, presentada en data 15 de juny de 2016, signada per la 
tècnica directora de l’obra I. R. Ll. i l’empresa adjudicatària, per un import de 40.849,17 
€ i segons el quadre següent:  
 

Pressupost 
adjudicació Executat període Executat 

anteriorment 
Pendent 

d’executar 

88.954,55 € 40.849,17 € 34.086,51 € 14.018,87 € 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 20 de juny de 2016. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 21 de juny de 2016. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’unes pistes de pàdel i 
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”, per un 
import de QUARANTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS (40.849,17€), presentada per CONGERMI, S.L. 
 
Segon .- Aprovar la factura núm. 24, de data 16/06/2016, de l’empresa CONGERMI, 
S.L., corresponent a la referida segona certificació. 
  
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
 
Quart .- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Generalitat de 
Catalunya, atès que es tracta d’una actuació subvencionada pel PUOSC, actuació núm. 
MN 2012/1526. 
 
Cinquè .- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 23 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEM ENTARI DE 
SERVEIS SOCIALS, COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈ TICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 10 de juny de 2016, s’ha rebut en aquesta Corporació una 
comunicació de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
sessió de data 9 de juny de 2016, en la que es comunica a aquest Ajuntament la 
concessió d’un ajut econòmic consistent en un Programa Complementari de Serveis 
Socials, Cohesió Social i Emergència Energètica. 
 
Atès que per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts és necessari l’acceptació 
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
42/2011, de 15 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Acceptar el següent recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Objecte Import 
Programa Complementari de Serveis Socials, Cohesió 
Social i Emergència Energètica 13.276,34 € 

 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest 
recurs econòmic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 23 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ N ÚM. 1 I ÚLTIMA 
DE L’OBRA “REASFALTAT I ARRANJAMENT DE VARIS CAMINS  AL TERME 
MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ”. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
“Vist que, en data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació a ASFALTOS AUGUSTA, S.L. de l’obra “Reasfaltat i arranjament de varis 
camins al terme municipal de Font-rubí”, per un import de 166.677,65 euros. 
 
Vista la certificació núm. 1 i última, presentada en data 23 de juny de 2016, signada per 
la tècnica directora de l’obra I. R. Ll. i l’empresa adjudicatària, per un import de 
166.677,65 € i segons el quadre següent:  
 

Pressupost 
adjudicació 

Executat 
període 

Executat 
anteriorment 

Pendent 
d’executar 

166.677,65 € 166.677,65 € 0,00 € 0,00 € 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 27 de juny de 2016. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 27 de juny de 2016. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar la certificació núm. 1 i última de l’obra “Reasfaltat i arranjament de 
varis camins al terme municipal de Font-rubí”, per un import de CENT SEIXANTA-SIS 
MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(166.677,65€), presentada per ASFALTOS AUGUSTA, S.L. 
 
Segon .- Aprovar la factura núm. A-88, de data 27/06/2016, de l’empresa ASFALTOS 
AUGUSTA, S.L. corresponent a la referida primera i última certificació. 
  
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
 
Quart .- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Generalitat de 
Catalunya, atès que es tracta d’una actuació subvencionada pel PUOSC, actuació núm. 
PE 2012/1521. 
 
Cinquè .- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
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Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 
SENYALITZACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC AL MUNICIPI DE FON T-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atesa la necessitat de procedir a dur a terme una actuació en la senyalització turística 
de Font-rubí, per tal de renovar la ja existent malmesa pel pas del temps i ampliar la 
senyalització bàsica i orientativa en alguns indrets, per aconseguir una indicació fàcil i 
poder donar informació del patrimoni històric i cultural, i de les infraestructures 
turístiques i activitats econòmiques. 
 
Atès que, mitjançant el Catàleg de Serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut per tal de elaborar el 
Projecte de senyalització d’interès turístic al municipi de Font-rubí. 
Vist el Projecte de senyalització d’interès turístic de Font-rubí, redactat per la Diputació 
de Barcelona, amb un pressupost d’execució de 66.979,79 euros i 14.065,76 euros 
d’IVA. 
 
Atès que es pretén aconseguir una subvenció del FEDER per a portar a terme 
l’execució del projecte, cal que aquest s’aprovi el més aviat possible. 
 
Atès que, en data 16 de juny del 2016, l’arquitecta municipal va emetre un informe 
favorable del Projecte redactat per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, en data 20 de juny de 2016, es va emetre informe per part de la Secretària 
municipal sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es 
considerava que la motivació de la necessitat del projecte resulta suficient. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el ROAS, el 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 la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Projecte per a la senyalització d’interès turístic al 
municipi de   Font-rubí, redactat per la Diputació de Barcelona, amb un pressupost 
d’execució de 66.979,79 euros i 14.065,76 euros d’IVA. 
 
Segon.- Aprovar, conforme al previst a l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació d’aquest 
projecte de senyalització. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis 
establerts per aquest procediment a la meitat. 
 
Tercer.- Sotmetre el projecte de senyalització a informació pública pel període de 
quinze dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Font-rubí, 27 de juny de 2016 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’INSCRIPCIÓ D’UN EQUIP DE FONT-RU BÍ AL TORNEIG 
COMARCAL DE FUTBOL 7. 
 
La proposta que es presenta davant aquest òrgan municipal és la següent: 
“El Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza la setena edició del “Torneig Comarcal 
de Futbol 7 – Copa Penedès TV – Gran Premi CCAP” amb la col·laboració de Penedès 
TV. 
 
El Torneig Comarcal de Futbol 7 (categoria infantil) s’emmarca dins de la política del 
CCAP de foment d’activitats esportives entre els joves de la comarca de l’Alt Penedès i 
té el recolzament de la Federació Catalana de Futbol. 
 
En aquest torneig poden participar, a través dels ajuntaments de la comarca, els equips 
representatius dels municipis de la comarca de l’Alt Penedès, formats per jugadors 
empadronats a cada municipi. 
 
Vistes les Bases Específiques que regulen el torneig comarcal de futbol 7 – Copa 
Penedès TV – Gran Premi CCAP, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la 
promoció de l’esport, aprovades per acord de la Junta de Govern de 2 de juny de 2016. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.-  Inscriure un equip mixt entre els municipis de Vilobí del Penedès i Font-rubí 
per jugar el Torneig Comarcal de Futbol 7 (categoria Infantil) aquest estiu 2016. 
 
Segon.- Aprovar la despesa del cost de la inscripció de 4 membres empadronats a 
Font-rubí per import de 102,12 euros.   
 
Tercer.- Fer efectiu el pagament a l’ajuntament de Vilobí del Penedès  
 
Quart .- Notificar el present acord a l’ajuntament de Vilobí del Penedès i comunicar-ho 
als serveis econòmics d’aquesta Corporació. 
 
Fèlix Tutusaus i Galimany, 
Regidor d’Esports 
Font-rubí, 22 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE P RIMERA 
OCUPACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 5 9/2000. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. F. B. A., 
en data 22 de maig de 2000, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 59/2000) per a  
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada al carrer Font de la Mina 
núm. 3 (abans parcel·la 36) de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí 
del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 
6 de juny de 2000, va concedir la corresponent llicència d’obres majors. 
 
Atès que, en data 18 de març de 2005 i amb número de registre d’entrada 360, el Sr. F. 
B. A. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació de l’esmentada 
obra. 
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Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 27 de juny de 2016, 
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 6 de juny de 2000. Per tot això, 
proposa a la Corporació la concessió de la llicència de primera ocupació de l’esmentat 
expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 27 de juny de 2016. 
 
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. 35/2015, de data 19 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 l’habitatge situat al carrer Font de 
la Mina núm. 3 (abans parcel·la 36) de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. F. B. A., d'acord amb la documentació 
presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació de les següents taxes: 
 
1r.  Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme de l’any 2016. Pel que fa al punt e de l’article 6è 
– Quota tributària. 
        
 Article 6è. Quota tributària 
 1.e) Llicències de primera ocupació, el 0,1% del pressupost de referència actualitzat.    
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (any 2000): 58.051,71 €. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (actualitzat segons INE (41,10%): 81.910,96 €. 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 102.388,70 € 
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 102,39€  
 
2n.  Segons Ordenança Fiscal núm. 9 de l’any 2016, Taxa pel servei de Clavegueram. 
        
Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la taxa 
de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consisti rà en la quantitat fixa de: 
 a) Habitatge  231,00 €.    
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Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.  
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE  TITULARITAT 
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS, NÚM. 72, DEL 
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Vista la petició efectuada en data 20 de juny de 2016 (NRE 581) formulada per la Sra. 
Mª T. V. G, sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Nostra Senyora 
dels Dolors número 72 del Cementiri de Santa Maria de Bellver, 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. V. A., difunt des de l’any 2003 (nínxol 
sector Ntra. Sra. Dels Dolors, número 72),  
 
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 35/2015, de 19 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. 72 del sector Nostra 
Senyora dels Dolors (a nom del Sr. J. V. A.) del cementiri de Santa Maria de Bellver del 
municipi de Font-rubí a favor de la Sra. Mª T. V. G. 
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Segon .- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer .- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart .- Notificar el present acord a la interessada i l’import de la liquidació 
corresponent. 
 
Lluís Ortega Rey 
Regidor de Serveis Municipals 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA “ESPAI,  TOT PER 
L’OFICINA, S.L.” DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRA MENT DE 
MOBILIARI PER AL LOCAL DE JOVES MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2016 s’acredità la necessitat 
d’aquest Ajuntament de contractar el subministrament de mobiliari  per al nou local de joves 
municipal. 
 
Atès que el departament de comptabilitat municipal ha estudiat diverses ofertes, com 
consta en el present expedient, essent la millor la presentada per l’empresa ESPAI, 
TOT PER L’OFICINA SL, segons pressupost de data 25 d’abril de 2016.  
 
Atès que en data 10 de juny de 2016, es va emetre informe d’intervenció, en què s’acreditava 
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent 
per a contractar. 
 
Atès que en data 16 de juny de 2016, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
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de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, 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 a l’empresa ESPAI, Tot per l’Oficina, SL (amb NIF B43850544) el 
contracte menor de subministrament de mobiliari divers, pel preu total de 4.217,28 
euros i 885,63 euros d’IVA (21%), amb les següents característiques: 
 
“Primera Planta: 

- Taula rectangular polivalent trama TM84200 sobre abatible de melamina de 25mm. color blanc.  
Estructura metàl·lica amb rodes color alumini.  Mides: 160 llargada x 80 profunditat x 74 alçada 

-  Cadira polivalent model wing WG1000 fabricada de polipropilè i fibre de vidre c. blanc. 
- Armari bufet melamina baix AR82300.  Disposa de portes amb tancament.  Tot color blanc.  

Inclou 1 prestatge.  Mides: 78 alçada x 80 amplada x 42 profunditat 
- Guia metàl·lica per subjectar quadres N8-N801 de 2 metres de longitud.  Color alumini. 
- Joc complet de cable + ganxo N8-N810 
- Ganxo addicional per penjar més quadres N8-N811 
- Junta unió entre guies N8-N813 
- Tapa final de les guies N8-N812 
- Sofàs longo.  Format per: 
- Estructura metàl·lica longo c. blanc LN11300.  Estructura preparada per col·locar 3 peces. 
- Mòdul respatller baix entapissat LN022M10 entapissat melange color festuc 
- Tauler revister de melamina LN800100 mides tot 198 llargada x 66 profunditat. 

 
Planta baixa: 

- Taula rectangular polivalent trama TM84200 sobre abatible de melamina de 25mm. color blanc.  
Estructura metàl·lica amb rodes color alumini.  Mides 160 llargada x 80 profunditat x 74 alçada 

- Cadira polivalent model wing WG1025 fabricada de polipropilè i fibre de vidre c. festuc 
- Armari bufet melamina mitja alçada AR83100 sense portes.  Tot obert.  Tot color blanc.  Inclou 2 

prestatges mides 113 alçada x 80 amplada x 42 profunditat. 
- Guia metàl·lica per subjectar quadres N8-N801 de 2 metres de longitud.  Color alumini 
- Joc complet de cable + ganxo N8-N810 
- Ganxo addicional per penjar més quadres N8-N811 
- Junta unió entre guies N8-N813 
- Tapa final de les guies N8-N812 

 
Ports i muntatge inclosos. 
Forma de pagament: 30% previ pagament per iniciar fabricació.  La resta pagament habitual.  Entrega i 
muntatge 4-5 setmanes data comanda.” 

 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 337-62507 del 
Pressupost vigent. 
 

Tercer.- Indicar que una vegada realitzada l’adquisició, s’incorpori la factura i es tramiti 
el pagament, si s’escau. 
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Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’adjudicatari. 

 

Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde - president 
Font-rubí, 23 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA ARTENVIU  SERVEIS 
CULTURALS DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE  MATERIAL 
AUDIOVISUAL PER AL LOCAL DE JOVES MUNICIPAL. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 1 de juny de 2016 s’acredità la necessitat 
d’aquest Ajuntament de contractar el subministrament de material audiovisual per al nou local 
de joves municipal. 
 
Atès que el departament de comptabilitat municipal ha estudiat diverses ofertes, com 
consta en el present expedient, essent la millor la presentada per l’empresa ARTENVIU 
SERVEIS CULTURALS, segons pressupost de data 13 de maig de 2016.  
 
Atès que en data 2 de juny de 2016, es va emetre informe d’intervenció, en què s’acreditava 
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent 
per a contractar. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2016, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, 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: 
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Primer.-  Adjudicar a l’empresa ARTENVIU, Serveis Culturals, el contracte menor de 
subministrament de material audiovisual divers, pel preu total de 3.890,00 euros i 
816,90 euros d’IVA (21%), amb les següents característiques: 
 
“Material de video: 
 

- 1 pantalla projecció elèctrica 16:9 120”. 2,6 m. x 1,5m. 
- 1 projector ACER FULL HD 3.000 lúmens 
- 1 suport de projector per sostre. 

 
Material de so: 
 

- 2 altaveus 8” passiu color blanc 
- 2 altaveus 6” passiu color blanc 
- 4 suports de paret per altaveu 
- 1 etapa amplificació 4 canals 4x400W 
- 1 taula de so 4 canals MIC + 2 canals estèreo amb FX i dinàmiques 
- 1 micròfon sobretaula 
- 1 suport per micròfon sobretaula 
- 1 micròfon inalàmbric de ma + receptor 
- 1 peu de micro tipus girafa 
- 1 reproductor CD/MP3 
- 1 descodificador TDT 
- 1 rack amb rodes 10U 
- 1 regleta rack de corrent 6 schuko 
- Cablejat varis (VGA, RCA, MINIJACK, XLR, ...)” 

 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 337-62507 del 
Pressupost vigent. 
 

Tercer.- Indicar que una vegada realitzada l’adquisició, s’incorpori la factura i es tramiti 
el pagament, si s’escau. 

Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’adjudicatari. 

 

Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde - president 
Font-rubí, 22 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L A RELACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 13/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
“Vista la relació de factures núm. 13/2016, de data 28 de juny de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 25.834,87 euros (vint-i-
cinc mil vuit-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-set cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 27 de juny de 2016. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases 
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern 
Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 13/2016, de data 28 de juny de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
25.834,87 euros (vint-i-cinc mil vuit-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-set cèntims). 
 
Segon.-  Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents. 
 
Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 27 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la Resolució TES/1186/2016, de 3 de maig, per la qual s’obre convocatòria de 
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta, i la delegació del Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu director de les facultats per a l’aprovació de la 
corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament de les subvencions 
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Vist que al dipòsit d’aigua de la urbanització de Can Castellví no hi arriba la suficient 
quantitat d’aigua per a tots els veïns, i per a poder subsanar aquesta mancança es 
pretén enllaçar la connexió del Pou de Can Suies amb el dipòsit de l’esmentada 
urbanització.  
 
Atès el que preveu la Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a l’ Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya 
una subvenció per a portar el terme el projecte. 
 
SEGON.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis 
descrits a les bases de la convocatòria. 
 
Font-rubí, 27 de juny de 2016 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
VINT-I-TRESÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:17 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. 
 
 


