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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 D’AGOST DE 2019 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 13 d’agost 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. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de 
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora 
d’Ensenyament i de Patrimoni. 

• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de 
Promoció Econòmica i Turisme. 

 
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. 86/2019, de 20 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. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat 
i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora accidental, la Sra. CRISTINA ROIG 
SOLÀ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:27 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora accidental 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 cessions d’ús d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de la fiança depositada per la cessió d’ús d’una 

instal·lació municipal. 
5. Proposta d’aprovació definitiva del “Projecte bàsic i executiu d’enderroc d’un 

edifici d’habitatges, avinguda Catalunya 24, Guardiola de Font-rubí” 
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6. Proposta d’aprovació de la proposta presentada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona sobre l’exclusió d’uns vehicles del 
padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica. 

7. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a la 
renovació de la xarxa de distribució d’aigua del tram “Serra dels Bous” (Exp. 
M22-2019 i G259/2019). 

8. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a 
l’enderroc de l’habitatge de l’avinguda Catalunya, núm. 24, de Guardiola de 
Font-rubí  (Exp. M23-2019 i G276/2019). 

9. 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 30 de 
juliol de 2019, 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.  
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, el Sr. Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta 
Junta de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu 
tractament i votació. 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús 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.  
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
86/2019, de 20 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 material 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 part interessada i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Taxa fiança 

Xavier Lluch Llopart Festa 
particular 1/08/2019 Material municipal 6,00 € 0 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el 
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció del Sr. Xavier 
Lluch i Llopart. 
 
L’Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.  
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vist que en data 30 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar al punt 
tercer la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material 

Taxa Fiança 

M. G. M. festa particular 03/08/2019 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Vist que en aquesta cessió, 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 fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop 
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Procedir al retorn de la següent  fiança dipositada en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 
 

Peticionari Fiança 

M. G. M. 50,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU D’ENDERROC D’UN EDIFICI D’HABITATGES, AVINGUDA 
CATALUNYA 24, GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ”. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atesa la necessitat de procedir a l’enderroc de l’edifici ubicat a l’avinguda Catalunya 
núm.24 de Guardiola de Font-rubí, per tal de poder construir habitatges socials. 
 
Atès que, en data 11 de juny de 2019, la Junta de Govern aprovà inicialment el 
Projecte per a l’enderroc de l’edifici ubicat a l’avinguda Catalunya núm.24 de 
Guardiola de Font-rubí, redactat per l’arquitecte J. C. B., per un import de 5.340,00 
euros i 1.121,40 euros d’IVA. 
 
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de trenta dies, 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 
de juny de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7903 de data 
25 de juny de 2019, al tauler d’anuncis de la Corporació (entre els dies 14 de juny i 2 
d’agost de 2019) i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org des del dia 14 de 
juny de 2019. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap 
reclamació ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria accidental 
de data 8 d’agost de 2019 que consta al corresponent expedient administratiu. 
 
Vista la regulació establerta en 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 definitivament el Projecte per a l’enderroc de l’edifici ubicat a 
l’avinguda Catalunya núm.24 de Guardiola de Font-rubí, redactat per l’arquitecte J. 
C. B., per un import de 5.340,00 euros i 1.121,40 euros d’IVA.. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als 
efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE 
L’EXCLUSIÓ D’UNS VEHICLES DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona en aquesta Corporació en data 12 de juliol de 2019 i NRE 992, en la que 
es remet una relació de vehicles que cal excloure del padró de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica, atès que els titulars dels vehicles i contribuents de l’esmentat 
impost han resultat desconeguts i/o insolvents, que tots els vehicles tenen una 
antiguitat mínima de 10 anys, i que any rere any han estat donats de baixa com a 
crèdits incobrables. Tampoc no hi consta que tinguin els interessats cap 
assegurança contractada ni la Inspecció Tècnica de Vehicles en vigor, trobant-se 
presumiblement el vehicle fora de circulació. 
 
Atès que la relació de vehicles que es proposa donar de baixa del padró de d’IVTM 
és la següent: 
 

Expedient Contribuent Matrícula Data matriculació 
17241491 T. M., A. C-8530-BRB 19/08/2004 
16015617 P. G., V. B-3340-OZ 01/08/1994 
16277515 M. M., R. E-8187-BCM 29/01/2004 

 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Excloure als següents vehicles del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica de l’exercici 2019 i següents, pels motius exposats en la proposta de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de data 28 d’agost de 
2018: 

Expedient Contribuent Matrícula Data matriculació 
17241491 T. M., A. C-8530-BRB 19/08/2004 
16015617 P. G., V. B-3340-OZ 01/08/1994 
16277515 M. M., R. E-8187-BCM 29/01/2004 
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Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA DEL TRAM “SERRA DELS BOUS” (EXP. M22-2019 I G259/2019). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en la Junta de Govern Local celebrada el 23 de gener de 2019, es va 
aprovar definitivament el Projecte per a la renovació de la xarxa de distribució 
d’aigua potable en els àmbits “L’Alzinar/Santa Maria”, “Cal Tarrida/Cal Roc” i “Serra 
dels Bous”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, donat que ha rebut una nova subvenció de la 
Diputació de Barcelona per al “Suport integral al desenvolupament Local” decideix 
executar la renovació del tram “Serra del Bous”. 
 
Atès que, s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses, segons consta a 
l’expedient, a CONSTRUCCIONS JOAN CÀLIX, SL., CONGERMI, SL. i TÈCNICAS 
DEL HORMIGÓN ARMADO, SA., però només ha presentat oferta TÈCNICAS DEL 
HORMIGÓN ARMADO, SA. per un import de 28.366,45 euros i 5.956,95 euros 
d’IVA. 
 
Atès que, en data 8 d’agost de 2019, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
 
Atès que, en data 8 d’agost de 2019, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora accidental sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en 
relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i 
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre 
l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció accidental, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector 
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de 
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competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a la renovació de la xarxa de distribució 
d’aigua del tram “Serra dels Bous”, mitjançant el procediment del contracte menor, 
amb el contractista TÈCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, SA.  (NIF A08730202)  
per un import de 28.366,45 euros i 5.956,95 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 4 
d’octubre de 2019. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa total de 34.323,40 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 161.63904 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A L’ENDERROC DE L’HABITATGE DE L’AVINGUDA 
CATALUNYA, NÚM. 24, DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ (EXP. M23-2019 I 
G276/2019). 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Atès que, en la Junta de Govern Local celebrada el 13 d’agost de 2019, es va 
aprovar definitivament el Projecte d’enderroc d’un edifici d’habitatges, Avinguda de 
Catalunya 24, Guardiola de Font-rubí. 
 
Atès que, és necessària la contractació de l’enderroc per a la posterior construcció 
d’un edifici d’habitatges. 
 
Atès que, s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a 
l’expedient, però només han presentat oferta 2 d’elles: I.GORBAX, SL. i 
EXCAVACIONES CHÈ, SL., segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un 
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oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat I.GORBAX, SL. per un 
import de 37.784,88 euros i 7.934,82 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 8 d’agost de 2019, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
 
Atès que, en data 8 d’agost de 2019, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora accidental sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en 
relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i 
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre 
l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció accidental, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector 
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 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 d’obres per a l’enderroc d’un edifici d’habitatges, 
Avinguda de Catalunya 24, Guardiola de Font-rubí, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista I.GORBAX, SL. (NIF B59377192)  per un import 
de 37.784,88 euros i 7.934,82 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 29 
de novembre de 2019. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa total de 45.719,70 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 231-63200 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
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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, dos 
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que 
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’aprovació del padró d’una 
taxa i de l’aprovació d’uns preus públics. 
 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre 
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA 
AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE 
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist el padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai 
de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2019, que 
consta a l’expedient, amb 14 contribuents i un import total de 380,73 euros. 
 
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 16, 
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública 
amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de 
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, aprovada pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 30 d’octubre de 2012. 
 
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. 
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Atès que el paràgraf segon de l’article 62.3 de la Llei general tributària estableix la 
possibilitat de determinar els períodes de cobrament en voluntària, sempre que no 
siguin inferiors a dos mesos naturals. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol 
altres espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici 
2019, que consta a l’expedient, , amb 14 contribuents i un import total de 380,73 
euros. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini de vint dies 
naturals a comptar des de 10 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament, 
per tal que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el 
padró s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
TERCER.- Modificar el calendari fiscal de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’any 2019, 
aprovat per acord de la junta de Govern en sessió de data 13 de novembre de 2018, 
que recull els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic d’aquesta 
Corporació, d’acord amb l’annex següent: 
 
 

 
CONCEPTE Data inici Data final Domiciliació 

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de 
qualsevol altres espai de domini públic local i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena 

26/08/2018 28/10/2019 28/10/2019 

 
QUART.- Donar trasllat dels esmentats acords als serveis econòmics municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA 
DE LA LLAR D’INFANTS I PER AL CAMPIONAT DE PÀDEL DE L’ANY 2019. 
 
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu: 
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“La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Font-rubí, conjuntament amb la Llar 
d’Infants Els Pinells, organitza una sortida lúdica i/o cultural durant el curs; i 
l’Ajuntament vol establir el següent preu públic que ajudi a col·laborar amb el cost 
d’aquesta activitat. 
 
La regidoria de Promoció Esportiva de l’Ajuntament de Font-rubí organitza 
campionats de pàdel durant l’any 2019, i l’Ajuntament vol establir el següent preu 
públic que ajudi a col·laborar amb el cost d’aquesta activitat. 
 
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 13 d’agost de 2019. 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per l’activitat sortida de la llar d’infants 
2019, la tarifa del qual és la següent: 
 

Activitat Sortida llar d’infants 2019 Preu 
Tarifa per alumne/a 18,00 € 

 
Segon.- Aprovar l’establiment del preu públic per l’activitat campionat de pàdel 2019, 
les tarifes del qual són les següents: 
 

Activitat Campionat de pàdel 2019 Preu 
Tarifa d’inscripció al campionat 10,00 € 
Tarifa lloguer de targeta participant empadronat al municipi 40,00 € 
Tarifa lloguer de targeta participant no empadronat al municipi 50,00 € 

 
Tercer.- Aprovar l’exempció del preu públic establert en les activitats previstes en el 
punt anterior per als organitzadors de les respectives activitats. 
 
Quart.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis 
econòmics, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
ONZÈ.- 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 21:09 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària accidental, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 


