
   

 
 
 
 
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 29 DE DESEMBRE DE 2017 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 29 de desembre de 2017 es reuneix 
la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió extraordinària, 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. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 14:02 hores, una vegada comprovada per la 
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió extraordinària 
(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. Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal. 
2. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 26/2017. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
 

PRIMER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ  MUNICIPAL.  
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La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal per 
a l’organització d’una festa particular com s’especifica, amb la documentació afegida 
que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
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 la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar la taxa corresponent per a l’ esmentada cessió, de conformitat amb el 
que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

A. R. H. 
Festa 

particular 23/12/2017 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 22 de desembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTU RES NÚM. 
26/2017. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 26/2017, de data 29 de desembre de 2017, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 85.631,84 euros 
(vuitanta-cinc mil sis-cents trenta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims). 
Atès l’informe d’intervenció de data 29 de desembre de 2017. 
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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. 26/2017, de data 29 de desembre de 
2017, preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de  
85.631,84 euros (vuitanta-cinc mil sis-cents trenta-un euros amb vuitanta-quatre 
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, 29 de desembre de 2017” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 

 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 14:09 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. 
 
 
 


