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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 DE GENER DE 2019 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 8 de gener de 2019 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 21:19 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 de data 27 de 
desembre de 2018. 

2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal. 
4. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 37/2018. 
5. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 38/2018. 
6. 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 DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2018. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de 
desembre de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, 
el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’instal·lacions municipals 
per a l’organització d’una festa, 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. 21, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Taxa fiança 

M. P. D. M. Festa particular 04/01/2019 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
37/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Atès que, el 20 de desembre de 2018 i NRE 1897, l’empresa TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. ha sol·licitat autorització per realitzar la instal·lació d’un pal de fusta 
per traslladar cablejat d’un mur a punt de caure al costat de la masia Cal Ton Gregori 
del barri de Guardiola de Font-rubí núm. 7 al municipi de Font-rubí. Tot plegat 
segons plànols entregats i obra 29ZZ5408 i amb núm. de sortida 3097/18. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal de data 24 de desembre de 
2018, condicionat al compliment de les següents mesures:  
 

• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 
terrenys afectats. 

• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 
llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la 
documentació aportada i les condicions del present permís, i no es podran 
introduir modificacions en les obres autoritzades sense la comunicació i el permís 
previ d’aquesta corporació. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es 
faran d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes 
competents afectats. 

• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de 
vehicles o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord 
amb les instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les 
obres, i si cal s’il·luminaran en hores nocturnes. 

• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades 
(aigua potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant 
les precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

• Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb 
l’estesa aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja 
Tensió, d’acord amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en 
qualsevol cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les 
companyies de serveis afectades.  
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• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que 
impedeixi els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com 
papereres, bancs, etc. 

• Les distàncies de protecció dels camins són de 4 metres. En aquesta franja de 
protecció no es podrà col·locar cap element fixa (tanques, pals d’instal·lacions). 
El suport es col·locarà a mes de 4 metres de l’eix del camí, tal com s’estableix en 
els articles 139.5 i 139.6 de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi 
de Font-rubí aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’Octubre de 2000, ja que en aquesta 
franja de protecció no s’hi podrà col·locar cap element fixa. 

 

Aquestes distàncies s’hauran de respectar en qualsevol cas, també amb els pals 
instal·lats en propietat privada. 

 
Vist l’informe FAVORABLE emès per la secretària-interventora en data 3 de gener 
de 2019. 
 
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. 37/2018, presentada per TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la instal·lació d’un pal de fusta per traslladar 
cablejat d’un mur a punt de caure al costat de la masia Cal Ton Gregori del barri de 
Guardiola de Font-rubí núm. 7 al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
38/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, el 20 de desembre de 2018 i NRE 1898, l’empresa TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. ha sol·licitat autorització per tal de traslladar un pal de fusta i tensor 
3 metres per l’ampliació de la carretera, al camí del barri l’Alzinar al municipi de Font-
rubí. Tot plegat segons plànols entregats i obra 29ZZ5768 i amb núm. de sortida 
3098/18. 
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Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal de data 24 de desembre de 
2018, condicionat al compliment de les següents mesures:  
 

• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 
terrenys afectats. 

• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 
llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la 
documentació aportada i les condicions del present permís, i no es podran 
introduir modificacions en les obres autoritzades sense la comunicació i el permís 
previ d’aquesta corporació. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es 
faran d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes 
competents afectats. 

• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de 
vehicles o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord 
amb les instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les 
obres, i si cal s’il·luminaran en hores nocturnes. 

• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades 
(aigua potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant 
les precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

• Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb 
l’estesa aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja 
Tensió, d’acord amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en 
qualsevol cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les 
companyies de serveis afectades.  

• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que 
impedeixi els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com 
papereres, bancs, etc. 

• Les distàncies de protecció dels camins són de 4 metres. En aquesta franja de 
protecció no es podrà col·locar cap element fixa (tanques, pals d’instal·lacions). 
El suport es col·locarà a mes de 4 metres de l’eix del camí, tal com s’estableix en 
els articles 139.5 i 139.6 de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi 
de Font-rubí aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’Octubre de 2000, ja que en aquesta 
franja de protecció no s’hi podrà col·locar cap element fixa. 

 



 

 
 
 
 

 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 

Aquestes distàncies s’hauran de respectar en qualsevol cas, també amb els pals 
instal·lats en propietat privada. 

 
Vist l’informe FAVORABLE emès per la secretària-interventora en data 3 de gener 
de 2019. 
 
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. 38/2018, presentada per TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, S.A.U, per tal de traslladar un pal de fusta i tensor 3 metres per 
l’ampliació de la carretera, al camí del barri l’Alzinar al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

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, per urgència, 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 de contractació de personal. 
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. 
 
SISÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UN PEÓ DE LA BRIGADA PER A LA 
SUBSTITUCIÓ D’UN TREBALLADOR QUE ES TROBA EN SITUACIÓ 
D’INCAPACITAT TEMPORAL. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que el Sr. O. M., treballador de l’Ajuntament de Font-rubí com a peó de la 
brigada, es troba en situació d’incapacitat temporal des del dia 8 de desembre de 
2018 i d’acord amb la informació disponible aquesta situació de baixa laboral es 
preveu llarga. 
 
Atès que és necessari procedir a la cobertura d’aquest lloc de treball per al bon 
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funcionament dels serveis municipals el més aviat possible, i atès que el Sr. S. B. 
reuneix els requisits d’experiència en les tasques a desenvolupar i disponibilitat 
immediata. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora de la Corporació, de data 8 de gener de 
2019, sobre la legislació aplicable i l’existència de consignació pressupostària 
suficient per a dur a terme l’esmentada contractació. 
 
Vist el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 
16, 17, 19, 21.2, 22, 24, 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, 
i l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa 
l’article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el  
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en matèria de contractes de 
duració determinada. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Contractar, per urgència i amb caràcter laboral no permanent, al Sr. S. B., 
amb la categoria professional de peó de brigada, per a substituir al Sr. O. M. que es 
troba en situació d’incapacitat temporal, des del dia 21 de gener de 2019 i fins que el 
Sr. M. es reincorpori al seu lloc de treball. El contracte serà a temps complet de 
37:30 hores setmanals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Sr. S. B., mitjançant la signatura dels 
corresponents contractes laborals. 
 
Tercer.- Formalitzar el contracte de treball en la modalitat regulada per l’article 15 
del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 21:42 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. 
 
 
 


