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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31 DE DESEMBRE DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 31 de desembre de 2018 es 
reuneix la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió extraordinària i urgent, sota la 
presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• 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: 
 

• 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. 

 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 13:38 hores, una vegada comprovada per la 
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió extraordinària 
i urgent (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. Ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió. 
2. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 26/2018. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a 
l’Ordre del Dia. 
 
PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 
SESSIÓ. 
 
El Sr. Alcalde justifica i motiva la urgència de la convocatòria de la sessió perquè hi 
ha factures que han entrat en el registre municipal amb posterioritat a l’última sessió 
d’aquesta Junta de Govern i que cal procedir a la seva aprovació abans que finalitzi 
aquest any 2018. 
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D’acord amb el que preveu l’article 113.1.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, cal sotmetre a ratificació la urgència de la convocatòria. 
 
Subjecte la ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió, el resultat 
de la mateixa és de 3 vots a favor dels regidors assistents. Per tant, la Junta de 
Govern ratifica la urgència per unanimitat. 
 
 
SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
26/2018. 
 
La proposta presentada a la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la relació de factures núm. 26/2018, de data 31 de desembre de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
98.958,38 euros (noranta-vuit mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-vuit 
cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 31 de desembre de 2018. 
 
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. 26/2018, preparada pel servei 
d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total 98.958,38 euros, numerada 
amb els números del F/2018/1331 a l’A/2018/21, que s’inicia amb la factura núm. 
0944 P1M801N1450436 de data 16/10/2018, emesa per ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
per import de 535,20 euros, i finalitza amb l’abonament núm. FR828331 de data 
19/12/2018, emesa per SyG, S.A. per import de 79,12 euros. 
 
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.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
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, també per urgència, 
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un punt que no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es 
tracti en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta que afecta al càrrec del padró del 
preu públic de diversos cursos. 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del 
dia, i s’acorda que a continuació es debati i es voti. 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE PREU PÚBLIC PER A LA 
PRESTACIÓ DE DIVERSOS CURSOS I DEL SEU CÀRREC, EXERCICI 2018. 
 
La proposta sotmesa a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Vist el padró del preu públic per a la prestació del curs de gimnàstica, corresponent 
a l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 27 contribuents i un import total de 
2.970 euros. 
 
Vist el padró del preu públic per a la prestació del curs de ioga, corresponent a 
l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 13 contribuents i un import total de 
2.080 euros. 
 
Vist el padró del preu públic per a la prestació del curs de pilates, corresponent a 
l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 5 contribuents i un import total de 700 
euros. 
 
Vist el padró del preu públic per a la prestació del curs de zumba, corresponent a 
l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 19 contribuents i un import total de 
2.850 euros. 
 
Vist el padró del preu públic per a la prestació del curs de patchwork, corresponent a 
l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 15 contribuents i un import total de 
2.475 euros. 
 
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 21, 
reguladora dels preus públics per a la prestació de diversos serveis i utilització 
privativa del domini públic local, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 
30 d’octubre de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst 
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article 
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i 
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les 
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons. 
 



 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

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 els següents padrons de preus públics per la prestació de diversos 
cursos, corresponent a l’exercici 2018, que consten a l’expedient: 

- Padró del preu públic per a la prestació del curs de gimnàstica, amb 27 
contribuents i un import total de 2.970 euros. 

- Padró del preu públic per a la prestació del curs de ioga, amb 13 contribuents i 
un import total de 2.080 euros. 

- Padró del preu públic per a la prestació del curs de pilates, amb 5 contribuents i 
un import total de 700 euros. 

- Padró del preu públic per a la prestació del curs de zumba, amb 19 
contribuents i un import total de 2.850 euros. 

- Padró del preu públic per a la prestació del curs de patchwork, amb 15 
contribuents i un import total de 2.475 euros. 

 
Segon.- Aprovar el càrrec dels referits padrons de preus públics per la prestació de 
diversos cursos, corresponent a l’exercici 2018. 
 
Tercer.- Facultar als serveis econòmics municipals per a la recaptació dels 
esmentats preus públics.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord als serveis econòmics municipals per a què 
procedeixin a la comptabilització de la corresponent fase del procediment sobre drets 
i ingressos municipals.” 
 
 

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 13:49 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. 
 
 


