
   

 
 
 
 
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 24 D’OCTUBRE DE 2017 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 24 d’octubre de 2017 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 20:32 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 de cessió d’ús d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús 

d’instal·lacions municipals. 
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5. Proposta d’aprovació del conveni de cooperació interadministrativa per a la 
prestació conjunta del servei de taxi a la comarca de l’Alt Penedès. 

6. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització de l’escola esportiva 
municipal curs 2017-2018. 

7. Comunicació prèvia d’inici de l’activitat de restauració i sala de tast, exp. ACT-
2017/02. 

8. Proposta d’aprovació del preu públic per la realització de l’activitat de mostra 
Font-rubí Vinòleum. 

9. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament 
d’un desfibril·lador. 

10. Proposta de concessió d’una pròrroga de la comunicació prèvia municipal exp. 
núm. 18/2016. 

11. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 21/2017. 
12. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 10 
d’octubre de 2017, 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.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS  MUNICIPALS. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu literalment: 
 



   

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

“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i de 
material municipal per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus 
que s’hi especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb 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 .- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions i material municipals que es 
relacionen a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

F. T. G. 
Festa 

particular 21/10/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

X. S. M. 
Festa 

particular 
12/10/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADE S PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
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“Vist que en la Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2017 va aprovar al punt 
tercer la cessió d’ús de les instal·lacions municipals, de les quals les següents cessions 
ja s’han realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material  Taxa fiança 

G. V. T. Festa 
particular 

30/09/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

J. D. B. Festa 
particular 

13/10/2017 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
Vist que en aquestes cessions, un cop ha finalitzat el seu ús s’ha comprovat que el 
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del 
reglament. 
 
Vist que la fiances dipositades per a l’ús del local de Cal Cintet es retornen un cop 
comprovat que s’han complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb 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 .- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material  Taxa fiança 

G. V. T. 
Festa 

particular 30/09/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

J. D. B. Festa 
particular 

13/10/2017 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
Segon .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPER ACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL  SERVEI DEL 
TAXI A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, l’article 23 de la Llei sobre Coordinació municipal estableix: “El departament 
competent en matèria de transports pot establir àrees territorials de prestació conjunta 
o altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o 
influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que 
l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels 
municipis compresos en l’àrea, de conformitat amb les condicions que es determinen 
per reglament. En el procediment d’establiment de les dites àrees és perceptiva la 
participació del ens locals que la integrin i del Consell Català del Taxi”. 
 
Atès que, l’objecte de l’impuls de l’Àrea de gestió compartida del servei de taxi és 
ampliar aquesta zona d’actuació pels serveis interurbans de forma coordinada a tots els 
municipis de l’Alt Penedès que s’hi adhereixin, per obtenir beneficis, tant pels ciutadans 
com pels professionals amb llicència. 
 
Atès que, en data 14 de setembre, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el text 
definitiu del Conveni de cooperació interadministra tiva per a la prestació 
conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès.  
 
Atès que, tots els municipis de l’Alt Penedès que vulguin formar part d’aquesta àrea i 
gaudir de les seves avantatges han d’aprovar l’esmentat conveni, el text del qual 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia 
núm. 035/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació 
conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
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Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABO RACIÓ ENTRE EL 
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  FONT-RUBÍ PER 
A L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL CU RS 2017-2018. 
  
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Atès que aquesta Corporació té la voluntat de continuar promocionant i donant suport 
a l’esport extraescolar i així com fomentar l’esport de base durant el curs escolar 2017-
2018. 
 
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a 
objectius organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i també 
donar el suport necessari a tots els municipis que l’integren. 
 
Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre ambdues entitats presentat per la 
Regidoria d’Esports d’aquesta Corporació, que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU  DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora Anna Doblas Ruiz, presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu 
nom i representació. 
 
I de l’altra, el senyor Fèlix Tutusaus i Galimany, regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí, en el seu 
nom i representació, i assistit per la secretària de la corporació; 
 
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEM: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Font-rubí vol continuar promocionant i donant suport a l’esport extraescolar i 
fomentar l’esport de base al seu municipi durant el curs 2017-2018. 
 
Segon. Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius 
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els 
municipis que l’integren. 
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Tercer. Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza una escola esportiva, per a aquest curs 2017/2018, 
dedicant-se principalment al futbol-sala, bàsquet, patinatge i iniciació esportiva per tal de dinamitzar 
l’esport de base, juntament de promocionar i fomentar l’activitat esportiva al municipi. El Consell Esportiu 
de l'Alt Penedès està en condicions de proporcionar els serveis necessaris per aquesta escola esportiva 
a fi de realitzar les tasques previstes. 
 
Quart. Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta 
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa. 
 
ACORDEM: 
 
Primer.- El Consell Esportiu de l'Alt Penedès es farà càrrec del bon funcionament d’aquesta escola i 
proporcionarà els serveis de monitors necessaris durant el curs 2017/2018. Així mateix, s’encarregarà de 
preparar i dirigir els equips del municipi que vulguin participar en els Jocs Esportius Escolars de l’Alt 
Penedès (JESPE) durant aquest curs.  
 
Segon.- Aquesta escola esportiva estarà en servei d’octubre de 2017 fins a començaments de juny de 
2018, amb una dedicació de 10 hores de mitjana setmanals més els dissabtes, que inclou el JESPE. En 
cas de necessitat es podrà canviar algun dia i, així mateix, amb previ acord d’ambdues parts es podran 
augmentar les hores de dedicació i/o prolongar la col·laboració durant els mesos d’estiu. 
 
Tercer.-  L’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès la quantitat mensual de 
793,75 €, d’octubre de 2017 a juny de 2018, el dia 30 de cada mes, ingressant la quantitat al compte 
corrent nº 0081-1712-9500-01026211. Sent una quantitat total de 6.350,00 euros segons pressupost 
enviat. 
 
Quart.-  La vigència d’aquest conveni durarà el curs escolar 2017/2018. 
 
Cinquè.-  Serà causa de rescissió d’aquest conveni l’incompliment per qualsevulla de les dues parts de 
les obligacions derivades de les clàusules anteriors. 
 
Sisè.-  Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se 
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona. 
 
Setè.- En el cas de que hi hagi una modificació en les activitats esportives i hi hagi un canvi en els 
horaris, s’actualitzarà el pressupost i el conveni a les necessitats actuals. 
 
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més 
avall. 
 
Vilafranca del Penedès, octubre de 2017 
 
Anna Doblas Ruiz 
Presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès 

Fèlix Tutusaus i Galimany,                         
Regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí 

 
 
 

 
Eva Puig Pérez, 
Secretària Ajuntament de Font-rubí” 
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Vist el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions així 
com el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que 
desenvolupa la llei anterior, i de conformitat amb el que preveu la Resolució de 
l’alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de 
Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, escola esportiva curs 2017-18. 
 
Segon.- Facultar al Regidor d’esports per a la completa execució de l’acord, en 
particular per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Esportiu de l’Alt Penedès. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
L’Alcalde 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI DE L’ACTIVITAT DE  RESTAURACIÓ I 
SALA DE TAST, EXP. ACT-2017/02. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 

“EXPEDIENT ACT-2017/02. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ACTIVITAT AMBIENTAL: ESTABLIMENT DE 
RESTAURACIÓ I SALA DE TAST. INTERESSAT: CELLER CAL COSTAS, S.L.. EMPLAÇAMENT: 
MASIA CAL COSTAS DEL BARRI L’ALZINAR NÚM. 40 AL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
Antecedents del fet 
 
El dia 9 d’agost de 2017, amb registre d’entrada 1022, s’ha formulat per part del Sr. M. 
C. en representació de l’empresa CAL COSTAS, S.L. comunicació prèvia, expedient 
número 2017/02, amb responsabilitat tècnica relativa a una activitat de restauració i 
sala de tast, a la finca anomenada Cal Costas i situada al barri l’Alzinar núm. 40 del 
municipi de Font-rubí. 
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Un cop revisada la documentació, s’ha verificat que la comunicació es pot considerar 
formalitzada ja que s’han aportat tots els documents que es requereixen per l’inici de 
l’activitat, per la qual cosa, en data 9 d’octubre de 2017,  l’enginyer municipal emet 
informe favorable a la comunicació prèvia. 
 
Consideracions legals 
 
1.- L’activitat que es pretén desenvolupar resta subjecta a comunicació prèvia 
d’obertura segons s’estableix a la llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, per raó de la seva naturalesa i sense 
perjudici de la necessitat d’obtenir prèviament les autoritzacions sectorials o 
específiques, si s’escau. 
 
2.- Les comunicacions prèvies produeixen efectes quan s’ha aportat la totalitat de la 
documentació preceptiva i quan el seu funcionament no vulnera cap normativa 
urbanística, ambiental ni sectorial. 
 
3.- L’article 106.2 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, estableix que el planejament urbanístic és de compliment 
obligatori i general. L’article 5.2 del mencionat Decret Legislatiu 1/2010, estableix que 
en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravinguin aquesta Llei o el planejament urbanístic. 
 
4.- La competència per a la resolució d'aquest expedient correspon a l'alcalde, en 
aplicació de l’art. 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la 
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i ha estat delegada a la Junta 
Local de Govern per Resolució 35/2015, de 19 de juny. 
 
En virtut dels fets i fonaments exposats, es proposa  a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada  de l’inici de l’activitat de restauració i sala de tast, 
expedient número 2017/02, a nom de CELLER CAL COSTAS, S.L., subjecta al règim 
de comunicació prèvia d’obertura –Annex II (llei 16/2015)-, ubicada a la finca 
anomenada Cal Costas i situada al barri l’Alzinar núm. 40 al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades que 
ascendeix a 280, 00 euros,  d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la 
Taxa per tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia per 
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l’obertura d’establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa. 
 
Tercer.- Notificar  el present acord als possibles interessats/des. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA  REALITZACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DE MOSTRA FONT-RUBÍ VINOLEUM. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“La regidoria de promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de Font-rubí està 
organitzant una mostra de vi, cava, oli i artesania amb el nom de VINÒLEUM FONT-
RUBÍ pels propers dies 28 i 29 d’octubre de 2017, un esdeveniment dedicat a la 
promoció dels productes del municipi de Font-rubí, amb tallers participatius, maridatges 
i tasts de productes. 
 
Amb l’objectiu d’assegurar la participació a aquesta mostra, els expositors hauran de 
realitzar un pagament de 100,00 euros en concepte de fiança, que seran retornats 
íntegrament al finalitzar l’esdeveniment, un cop s’hagi comprovat i informat pel regidor 
el compliment de les obligacions que comporta la participació en aquest esdeveniment. 
 
A més, durant aquesta mostra, l’Ajuntament prestarà uns serveis i realitzarà una sèrie 
d’activitats pels quals cal establir uns preus públics, les tarifes dels quals són les 
següents: 
 

Activitats/serveis mostra FONT -RUBÍ VINÒLEUM Preu 
Adquisició copa i bossa portacopes 3,00 € 
Adquisició ampolla aigua 1,00 € 
Tastos xerigots 12,00 € 
Tastos vins del món  15,00 € 

 
Per tot això, vist el que estableix l’article 12è. Establiment i fixació dels preus públics, de 
l’ordenança fiscal núm. 21 que regula els preus públics per a la prestació de diversos 
serveis i utilització privativa del domini públic municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer .- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de 
MOSTRA FONT-RUBÍ VINÒLEUM, que es durà a terme els dies 28 i 29 d’octubre de 
2017, les tarifes del qual són les següents: 
 

Activitats/serveis mostra FONT-RUBÍ 
VINÒLEUM 

Preu 

Adquisició copa i bossa portacopes 3,00 € 
Adquisició ampolla aigua 1,00 € 
Tastos xerigots 12,00 € 
Tastos vins del món  15,00 € 

 
Segon .- Aprovar l’establiment d’una fiança als expositors participants a la mostra, per 
import de 100,00 euros, que serà retornada al finalitzar l’esdeveniment, previ informe 
favorable del regidor de turisme de la Corporació. 
 
Tercer. - Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis 
econòmics, als efectes adients. 
 
Fèlix Tutusaus Galimany 
 
Regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTR ACTACIÓ 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN DESFIBRIL·LADOR. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2017, es va acreditar la 
necessitat d’aquesta Corporació de contractar el subministrament d’un desfibril·lador, el 
preu del qual ascendiria a la quantitat de 1.320,00 euros i 277,20 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 20 d’octubre de 2017, s’ha emès informe d’Intervenció sobre el crèdit 
existent; i s’ha emès 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. 
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Atès que es va emetre informe de Secretaria, en data 20 d’octubre de 2017, 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 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 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: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament d’un desfibril·lador, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista TECHNOLOGY 2050, SL (NIF 
B66071143) per un import de 1.320,00 euros i 277,20 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
311-62302 del vigent pressupost. 
 
TERCER.- Que una vegada realitzat el subministrament, s’incorpori la factura i es 
tramiti el pagament, si s’escau. 
 
QUART.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 

 

Sebastià Moya Arenas, 
Regidor de Sanitat i Consum 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA DE LA C OMUNICACIÓ 
PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 18/2016. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern Local, celebrada en data 26 de juliol de 2016, va concedir la 
comunicació prèvia municipal a la Sra. I. F. G. (exp. 18/2016) per tal de realitzar la 
col·locació d’impermeabilització al terrat amb làmina butil de 160m2 a la finca anomenada 
Ca l’Elisa i situada a l’Avinguda Catalunya núm. 34 del nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí. 
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 Vista la instància presentada per la Sra. I. F. G., en data 25 de juliol de 2017 i amb 
número de registre d’entrada 916, en la que sol·licita una pròrroga de la comunicació 
prèvia municipal núm. 18/2016. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor, de data 2 d’octubre de 2017, on s’informa 
favorablement  l’atorgament de la pròrroga sol·licitada.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària – interventora municipal en data 20 d’octubre de 
2017. 
 
Vist allò que disposa l'art. 23.2 de les vigents Normes Subsidiàries aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2000 i 
l’article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei d’urbanisme de Catalunya, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques. 
 
Vist allò que disposa el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de 
Govern Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Concedir a la Sra. I. F. G. una pròrroga de la comunicació prèvia municipal 
núm. 18/2016, per a iniciar les obres consistents en la col·locació d’impermeabilització al 
terrat amb làmina butil de 160m2 a la finca anomenada Ca l’Elisa i situada a l’Avinguda 
Catalunya núm. 34 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
El termini prorrogable és de la meitat del temps concedit, és a dir, de sis mesos per a 
iniciar les obres, a comptar des de la data de finalització del termini per iniciar-les (11 
d’agost de 2017) de la llicència d’obres, és a dir, fins el 11 de febrer de 2018. A partir 
d’aquesta data la comunicació s’entendrà caducada. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació del següent tribut: 
 
1r.  Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme de l’any 2017. Pel que fa al punt i de l’article 6è - Quota tributària. 
1.i) Tramitació de pròrroga d’una llicència d’obres: 50,00 euros. 
IMPORT PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS (EXP . 59/2013): 50,00 €  
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Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 20 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELA CIÓ DE FACTURES 
NÚM. 21/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 21/2017, de data 24 d’octubre de 2017, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 30.322,62 euros 
(trenta mil tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-dos cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 20 d’octubre de 2017. 
 
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. 21/2017, de data 24 d’octubre de 2017, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
30.322,62 euros (trenta mil tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-dos 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, 20 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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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, tres punts que 
no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent que es tractin en aquesta 
sessió. Es tracta de dues propostes de l’obra del dipòsit de la Rubiola i una de 
contractació menor de serveis d’arquitecte.  
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. 
 
 
DOTZÈ.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS  DEL 
CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA PO TABLE SORTIDA 
I ENTRADA DEL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
“En data 21 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a 
TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. de l’obra “Millora del sistema d’aigua 
potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” de Font-rubí, per un import de 
73.072.36 euros (60.390,38 euros i 12.681,98 euros d’IVA). 
 
Vista l’acta de preus contradictoris de data 16 d’octubre de 2017, signada per la 
direcció facultativa de l’obra i pel contractista, i vist l’informe justificatiu dels preus 
contradictoris emès pel director de les obres Sr. D. R. O. en data 18 d’octubre de 2017. 
Vist el que preveu l’article 234.2 del Decret Legislatiu 3/2011, de 16 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 158 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, del dia 19/06/2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del dia 6/7/2015, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de preus contradictoris, subscrita entre la direcció facultativa de 
l’obra i el representant de l’empresa TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A., 
adjudicatària del contracte d’obres “Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada 
del dipòsit de la Rubiola”, d’acord amb el detall import i justificació que apareixen a 
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l’informe justificatiu d’aquell preu emès per la Direcció facultativa de les obres, que és 
adjunt a l’expedient i sense que calgui audiència del contractista perquè ja consta la 
seva conformitat en l’acta. 
 
Segon.- Disposar que el nou preu es considerarà incorporat a tots els efectes als 
quadres de preus del projecte. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació del contracte adjudicat, per incloure les millores a les 
partides que han suposat l’aparició d’aquest preu contradictori. 
 
Quart.- Determinar que, d’acord amb la documentació que hi consta a l’expedient, 
l’aparició i aprovació d’un preu contradictori no suposa un increment en el total del preu 
d’adjudicació de les obres, ja que el seu import va contra els decrements d’amidaments 
d’algunes partides de projecte i d’altres partides que no s’executaran. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats per al seu coneixement i als efectes 
escaients amb expressió dels recursos a que tinguin dret. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde president 
Font-rubí, 23 d’octubre de 2017 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚ M. 5 I ÚLTIMA DE 
L’OBRA DE “MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORT IDA I ENTRADA 
DEL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA”. 
 
La proposta presenta és la següent: 
 
“Vist que, en data 21 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació a TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. de l’obra “Millora del 
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” de Font-rubí, per un 
import de 73.072.36 euros (60.390,38 euros i 12.681,98 euros d’IVA). 
 
Vista la certificació núm. 5 i última, presentada en data 20 d’octubre de 2017, signada 
per l’arquitecte tècnic director de l’obra D. R. O. i l’empresa adjudicatària, per un import 
de 8.099,87 euros (6.694,11 euros i 1.405,76 euros d’IVA) i segons el quadre següent:  
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Pressupost 
adjudicació 

Executat 
període 

Executat 
anteriorment 

Pendent 
d’executar 

73.072,36 € 8.099,87 € 64.972,49 € 0,00 € 

 
 
Vist l’informe de l’enginyer assessor municipal, de data 23 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 23 d’octubre de 2017, conforme hi 
ha consignació pressupostària. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. - Aprovar la certificació núm. 5 i última de l’obra “Millora del sistema d’aigua 
potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola”, per un import de VUIT MIL 
NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (8.099,87€), presentada per 
TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. 
 
Segon .- Aprovar la factura núm. 188, de data 19/10/2017, de l’empresa TÉCNICAS 
DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A., corresponent a la referida cinquena i última 
certificació. 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
 
Quart. - Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de 
Barcelona, atès que es tracta d’una actuació subvencionada per la Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015 (codi 14/X/110011). 
 
Cinquè .-  Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde president 
Font-rubí, 23 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CO NTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS PER A L’ASSESSORAMENT TÈCNIC I URBANÍSTIC DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 
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La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que literalment 
es transcriu: 
 
“Atès que, mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2017, es va acreditar 
la necessitat d’aquesta Corporació de contractar el servei per a l’assessorament tècnic i 
urbanístic de l’Ajuntament de Font-rubí, el preu del qual ascendiria a la quantitat 
màxima de 17.900,00 euros i 3.759,00 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 24 d’octubre de 2017, s’ha emès informe d’Intervenció sobre el crèdit 
existent; i s’ha emès 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 s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria, en data 24 d’octubre de 2017, 
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 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 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: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a l’assessorament tècnic i urbanístic de 
l’Ajuntament de Font-rubí, mitjançant el procediment del contracte menor, per import de 
35,00 euros per hora en concepte d’honoraris, amb el contractista J. G. R. i amb el 
contractista P. P. i V., amb un màxim anual conjunt de 17.900,00 euros i 3.759,00 euros 
d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar que l’objecte del contracte administratiu d’assessorament tècnic i 
urbanístic de l’Ajuntament de Font-rubí consisteix en: 

- Donar suport en matèria d’urbanisme i altres afins dins de la seva categoria 
professional (arquitecte); 

- L’estudi, anàlisi i redacció d’informes necessaris dels expedients de l’àrea 
d’urbanisme; 

- L’emissió dels informes tècnics relatius al seu àmbit de competències, que li 
siguin encarregats, inclosos els corresponents a disciplina urbanística; 

- La supervisió d’obres municipals; 
- L’assessorament a membres de la Corporació. 
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TERCER Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151-
22706 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Que, trimestralment, i una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les 
factures i es tramitin els pagaments, si s’escau. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – President 
Font-rubí, 24 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 20:56 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. 
 
 


