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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 DE SETEMBRE DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 3 de setembre 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.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.
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 20:37 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 devolució de la fiança depositada per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal.
4. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la baixa de la Sra. D. A. V. del servei de
teleassistència en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor
Televida.
5. Proposta d’aprovació de l’organització del curs 2019/20 de la llar d’infants
municipal Els Pinells i aprovació del calendari escolar.
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6. Proposta de contractació de sis actuacions i/o activitats per a la Fira Vinòleum
de Font-rubí 2019.
7. Proposta d’aprovació del nomenament de la tècnica de cultura com a
directora tècnica del local de joves La Barraca.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 28/2019.
9. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació
prèvia exp. núm. 5/2019.
10. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 10/2019.
11. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 7/2019.
12. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 10/2019.
13. Proposta d’aprovació de la baixa de la llicència municipal d’activitats, exp.
núm. 2015/01.
14. Proposta de requeriment de documentació i de suspensió de les obres
contemplades a la llicència d’obres exp. núm. 29/2017.
15. 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 13
d’agost 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.
TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“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:
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Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

V. B. S. I.

festa particular

09/08/2019

Cal Cintet

Taxa

Fiança

220,00 €

100,00 €

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:
Primer.- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari

Fiança

V. B. S. I.

100,00 €

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.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. D. A. V. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment
a continuació:
“En data 19 d’agost de 2019 i NRE 1128, la Sra. M. R. C., ha sol·licitat en aquesta
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la Sra. D. A. V.,
amb motiu de la seva defunció.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data
19 d’agost de 2019, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida.
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, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Donar de baixa a la Sra. D. A. V. del servei de teleassistència en la
modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 19
d’agost de 2019.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2019/20
DE LA LLAR D’INFANS MUNICIPAL ELS PINELLS I APROVACIÓ DEL
CALENDARI ESCOLAR.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la preinscripció de la llar d’infants municipal Els Pinells per al proper curs
2019/2020, que a data d’avui és de 17 alumnes matriculats.
Tanmateix, per a general coneixement, i als efectes escaients, és important procedir
a l’aprovació del calendari de funcionament de la llar per al curs vinent.
Finalment, continuant amb l’organització de la llar d’infants municipal, cal també
procedir a la designació de la directora del centre pel proper curs i la representant de
l’Ajuntament en el consell escolar.
Per tot això, atesa la normativa d’aplicació, en especial la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació, i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius, i de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar a la Sra. E. S. C. directora de la llar d’infants per al curs
2019/2020.
Segon.- Designar a la Sra. G. C. P., auxiliar administrativa de la Corporació, com a
representant del personal d’administració i serveis en el consell escolar de la Llar
d’infants Els Pinells per als propers dos anys o cursos.
Tercer.- Aprovar el calendari de funcionament de la llar d’infants per al proper curs
2019-2020, amb el següent detall:
- Inici del curs: dia 2 de setembre de 2019, entrevistes amb les famílies
nouvingudes. Del dia 4 al 10 de setembre de 2019 s’iniciaran les classes però
en període d’adaptació dels alumnes i l’horari serà de 9 a 13 hores. A partir
del dia 12 de setembre es funcionarà amb la jornada completa.
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- Final de curs: el curs 2019/2020 finalitzarà el dia 29 de juliol de 2020 a les
13:30 hores.
- Dies festius: els dies 24, 27 i 31 de desembre de 2019, 7 de gener i 9 d’abril de
2020, a més de les festes locals i de la resta de festius aprovats per la
Generalitat de Catalunya.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE SIS ACTUACIONS I/O ACTIVITATS
PER A LA FIRA VINOLEUM DE FONT-RUBÍ 2019.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar les sis actuacions
i/o activitats següents per a la Fira Vinoleum de Font-rubí 2019 els dies que també
s’indiquen a continuació; d’acord amb l’informe emès pel Regidor de Promoció
Econòmica i Turisme de data 28 d’agost de 2019:
-

“Francesc Mauri”, 19 d’octubre de 2019.
“Trifàsic”, 19 d’octubre de 2019.
“Octavi Coronado Swingtet”, 19 d’octubre de 2019.
“Jocs Gegants”, 19 i 20 d’octubre de 2019.
“Concert amb VERSIO.CAT”, 19 d’octubre de 2019 “Noèlia i Kim”, 20 d’octubre
de 2019.

Atès que la contractació dels serveis proporcionats per autors, compositors,
escultors, artistes de l’espectacle i d’altres artistes que treballen individualment (CPV
92312200-3) i dels serveis artístics de grups de cantants (CPV 92312120-8) es troba
regulada als articles 25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic; i qualificats com a contractes privats.
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació,
en defecte de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I
del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restant normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes
de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant
als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant,
també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta als articles 17,
308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient a:
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• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., en representació de
FRANCESC MAURI, per un import de 460,00 euros i 96,60 euros d’IVA.
• BERNAT GUMÀ SAUMELL, en representació de TRIFÀSIC, per un import de
600,00 euros i 60,00 euros d’IVA.
• COMCIENCIA CB., en representació d’ OCTAVI CORONADO SWINGTET, per
un import de 390,00 euros i 81,90 euros d’IVA.
• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., pels JOCS GEGANTS i
CONCERT AMB VERSIÓ.CAT, per un import de 1.480,00 euros i 310,80
euros d’IVA.
• JOAQUÍN MOLINO SALMERÓN, en representació de NOÈLIA I KIM, per un
import de 250,00 euros i 52,5 euros d’IVA
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 432-22619, corresponent a la Fira Vinòleum.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació de Francesc Mauri, amb l’empresa
CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L., amb NIF B58878604, per al dia
19 d’octubre de 2019, amb un cost total de 556,60,00 euros, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la contractació del l’actuació de Trifàsic, amb BERNAT GUMÀ
SAUMELL, per al dia 19 d’octubre de 2019, amb un cost total de 660,00 euros, IVA
inclòs.
Tercer.- Aprovar la contractació de l’actuació d’ Octavi Coronado Swingtet, amb
l’empresa COMCIENCIA, CB., amb NIF E66944141, per al dia 19 d’octubre de 2019,
amb un cost total 471,90 euros, IVA inclòs.
Quart.- Aprovar la contractació dels Jocs Gegants per els dies 19 i 20 d’octubre de
2019 i del concert amb VERSIO.CAT per al dia 19 d’octubre, amb l’empresa
CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L., amb NIF B58878604, amb un
cost total de 1.790,80 euros, IVA inclòs.
Cinquè.- Aprovar la contractació de l’actuació de Noèlia i Kim, amb JOAQUÍN
MOLINO SALMERÓN, per al dia 20 d’octubre de 2019, amb un cost total 302,50
euros, IVA inclòs.
Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa total de 3.781,80 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 432-22619.
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Setè.- Notificar l’acord als interessats.
Vuitè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Novè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA TÈCNICA DE
CULTURA COM A DIRECTORA TÈCNICA DEL LOCAL DE JOVES LA
BARRACA.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, des del passat 1 de febrer del 2019, la Sra. L. P. A., a banda de
desenvolupar les seves funcions com a Técnica de Cultura, està duent a terme les
funcions de direcció i coordinació de les activitats de joventut que es duen a terme a
la Barraca, el regidor de recursos humans ha proposat que se la nomeni com a
directora del local de joves i se li concedeixi un complement salarial per aquest
concepte atesa la major responsabilitat, segons informe de data 14 de juny de 2019.
Atès que aquest Ajuntament no disposa d’una relació de llocs de treball aprovada, de
conformitat amb el que estableix el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, l’assignació
d’atribucions als llocs de treball, en defecte d’organigrama, les podrà fer l’Alcalde.
Vista la normativa d’aplicació, en especial, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals; la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les Disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora accidental de data 28 d’agost de 2019,
sobre la normativa aplicable i l’existència de crèdit.
Per tot això, vist l’article 21.1.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.h) i i) 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,
però ateses 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.- Nomenar a la Sra. L. P. A., tècnica de cultura, com a directora tècnica del
casal de joves de Font-rubí La Barraca.
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SEGON.- Assignar a la Sra. P. un nou complement retributiu: complement de
direcció del local de joves, per import de 100,00 euros/bruts/mensuals, amb efectes
1 de febrer de 2019, i fins a la data en què deixi d’exercir la direcció d’aquest espai
municipal, no essent un complement consolidable ni tindrà naturalesa d’un dret
adquirit.
TERCER.- Aprovar la corresponent despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
330-13100.
QUART.- Comunicar aquest acords a la interessada.
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords a la Regidoria de Recursos Humans,
al servei de personal i als serveis econòmics, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
28/2019.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. DE LA P. K., en
data 30 de juliol de 2019 i amb núm. de RE 1062, per tal de realitzar les obres
consistents en canviar una balconera vella per una altra de nova a l’habitatge
anomenat Mas Partit i situat al barri Santa Maria núm. 51 del municipi de Font-rubí;
segons referència cadastral 08084A041000330000OU.
Vist l’informe de data 12 d’agost de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora accidental, segons les dades
obrant en aquesta Corporació, de data 28 d’agost de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; 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.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 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. 28/2019, presentada per la Sra. M. DE LA
P. K., per tal de realitzar les obres consistents en canviar una balconera vella per
una altra de nova a l’habitatge anomenat Mas Partit i situat al barri Santa Maria núm.
51 del municipi de Font-rubí.
Condicions de la llicència d’obres majors, caldrà:
-

En cas que els treballs comportin la modificació d’obertures que afectin a elements
estructurals, caldrà obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra
signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com
preveu l’art.21.2 de les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en
data 18 d’octubre de 2000.

OBSERVACIONS:
-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.000,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.000,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 26,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 76,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 5/2019.
La proposta presentada és la següent:
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“Atès que, en data 2 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 5/2019) presentada pel Sr.
J. Mª F. V., per dur a terme les obres consistents en fer la canalització de
sanejament nova a l’habitatge situat al carrer Alt Penedès núm. 24 de Can Castellví
del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval
de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte
corrent de la Corporació en data 23 de juliol de 2019.
Atès que, en data 23 de juliol de 2019 i amb número de RE 1043, el Sr. J. Mª F. V.
ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la comunicació prèvia
5/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 14 d’agost de 2019, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2019,
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats,
el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €.
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 la devolució al Sr. J. Mª F. V. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient
de comunicació prèvia núm. 5/2019.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 10/2019.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. R. G. A., en data 1
d’agost de 2019 i amb núm. de RE 1076, per tal de realitzar les obres consistents en
revisar i sanejar l’arqueta de la vivenda que connecta al sanejament públic, situada
al carrer Sant Isidre núm. 2 del nucli de Guardiola de Font-rubí del municipi de Fontrubí; segons referència cadastral 7456701CF8875N0001EX.
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Vist l’informe de data 12 d’agost de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en
les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de
2000, i demés normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 10/2019,
presentada pel Sr. R. G. A., per tal de realitzar les obres consistents en revisar i
sanejar l’arqueta de la vivenda que connecta al sanejament públic, situada al carrer
Sant Isidre núm. 2 del nucli de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubíOBSERVACIONS:
-

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de
llicència d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 300,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 300,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 7,80 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.
PLACA: 0 €
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 52,80 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 € * A la instància
s’exposa que l’obra es realitzarà pel costat del carrer que no es troba urbanitzat i que per tant, no
s’afectarà ni la vorera, ni el vial pavimentat.
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 7/2019.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 2 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 7/2019) presentada per la
Sra. S. R. Q., per dur a terme les obres consistents en rascar el bordó del balcó per
repassar-lo, enrajolar una paret de la terrassa en mal estat i canviar un tancat ja
existent per un de nou a la finca situada al carrer Parellada núm. 23 del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval
de garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i
demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent
de la Corporació en data 4 d’agost de 2019.
Atès que, en data 19 d’agost de 2019 i amb número de RE 1127, la Sra. S. R. Q. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
7/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 22 d’agost de 2019, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2019,
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats,
el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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 la devolució a la Sra. S. R. Q. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
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construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 7/2019.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics
municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 10/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. E.
R. C. la llicència d’obres municipal (exp. 10/2019) per realitzar les obres consistents
en tapar esquerdes i fer una lligada a la paret del pati de l’habitatge anomenat Ca
l’Esteve i situat al barri la Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, i la fiança de residus
de la construcció i demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats
al compte corrent de la Corporació en data 17 de maig de 2019.
Atès que, en data 29 de juliol de 2019 i amb número de registre d’entrada 1057, el
Sr. E. R. C., ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la
llicència d’obres exp. 10/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 12 d’agost de 2019, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2019,
es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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 la devolució al Sr. E. R. C. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 10/2019.
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Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’ACTIVITATS, EXP. NÚM. 2015/01.
La proposta presentada és la següent:
“Antecedents
1. En data 1 de desembre de 2015 es va legitimar, mitjançant Junta de Govern
Local, l’activitat d’habitatge d’ús turístic a la masia La Pallissa del barri Font-rubí
núm. 6 a favor del senyor J. R. M.
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus
efectes, atès que el senyor J. R. M., en data 2 de juliol de 2019, ha sol·licitat que es
doni de baixa l’expedient d’activitat de referència.
Consideracions legals
1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els
casos en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que
habiliten per al funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que
estiguin subjectes a condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes
finalitzen per les causes previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben
la renúncia voluntària per part del titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós
per qualsevol causa.
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en
aplicació de l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta
de Govern Local, per Resolució 86/2019, de 20 de juny.
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar la pèrdua dels efectes de la Llicència Municipal d’Activitats,
expedient número 2015/01, corresponent a l’activitat d’ “habitatge d’ús turístic”,
situada a la Masia La Pallissa del barri Font-rubí núm. 6, actualment titularitat del
senyor J. R. M., per les raons exposades a l’antecedent segon d’aquesta resolució.
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SEGON.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior
serà executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació,
termini que té la consideració de període d’audiència per tal que la persona
interessada pugui manifestar el que consideri convenient. Si es formulen
al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà suspesa fins a la seva resolució i
notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà immediatament executiva.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I DE
SUSPENSIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES A LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 29/2017.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que en data 7 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la
llicència d’obres (exp. 29/2017) presentada pel Sr. J. M. M. M., per dur a terme les
obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Rieux
Volvestre núm. 21 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del
municipi de Font-rubí.
Atès que, en data 16 de juliol de 2019 i núm. de RE 1004, el Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), ha fet arribar a
l’ajuntament un exemplar de la renúncia relativa a la intervenció professional de
l’arquitecte tècnic D. G. M. en l’obra citada.
Vist l’informe de data 8 de juliol de 2019 de l’arquitecta municipal, on conclou el
següent:
“Que caldrà notificar a l’interessat, que donat que l’arquitecte tècnic director de les obres
d’execució d’aquesta llicència, ha presentat renúncia de les mateixes, d’acord amb full de renúncia
redactat i signat per l’arquitecte tècnic D. G. M. i visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Catalunya, amb data de visat 26/06/2019, no es podrà prosseguir amb les
obres contemplades en aquest expedient.
En cas que es volgués continuar amb les obres, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant
instància i aquesta haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
-Nou full d’assumeix d’arquitecte tècnic director de les obres, degudament signat per tècnic
competent i visat pel corresponent col·legi professional.
-Nou programa de control de qualitat, degudament signat per tècnic competent i visat pel
corresponent col·legi professional.
-I nou full de coordinació de seguretat i salut, degudament signat per tècnic competent i visat
pel corresponent col·legi professional.

En cas de continuar amb les obres sense aportar aquesta documentació, comportarà
la paralització de les mateixes, sens perjudici de la incoació del corresponent
expedient sancionador, per part de la Corporació, d’acord amb allò establert en el
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TRLUC i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; 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. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Ordenar la suspensió immediata de les obres corresponents a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Rieux Volvestre núm. 21 de Can
Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí, pels
motius argumentats en l’informe de l’arquitecta municipal de data 8 de juliol de 2019.
Segon.- Requerir al promotor que aporti, amb la màxima brevetat possible, la
següent documentació tècnica:
- Nou full d’assumeix d’arquitecte tècnic director de les obres, degudament
signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional.
- Nou programa de control de qualitat, degudament signat per tècnic competent
i visat pel corresponent col·legi professional.
- I nou full de coordinació de seguretat i salut, degudament signat per tècnic
competent i visat pel corresponent col·legi professional.
Tercer.- 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, 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 Pla de
desplegament de fibra òptica als nuclis de Sabanell i Les Casetes d’en Raspall i una
altra per l’aprovació del padró de la taxa per a la prestació de serveis en cementiris.
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.
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT
PRESENTAT PER XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL.
PER TAL DE DUR A TERME LES TASQUES D’INSTAL·LACIÓ DE FIBRA
ÒPTICA ALS NUCLIS DE SABANELL I LES CASETES D’EN RASPALL DEL
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que cada vegada és més la gent que disposa de dispositius, mitjançant els
quals, ja sigui per feina i/o diversió, es connecta a internet i això provoca
desacceleració de la xarxa.
Atès que en la Junta de Govern Local, de data 28 de maig de 2019, l’Ajuntament de
Font-rubí ja va aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica als nuclis de Guardiola
de Font-rubí, Grabuac i la Fanga i Les Cases Noves.
Atès que la societat XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. ha
sol·licitat, en data 25 de juny de 2019 i NRE 889, l’aprovació del Pla de
desplegament de la xarxa de fibra òptica d’altres nuclis del terme municipal de Fontrubí (Sabanell i Les Casetes d’en Raspall), de conformitat amb la documentació
tècnica aportada.
Vist l’informe favorable, de data 30 d’agost de 2019, emès per l’enginyer assessor
municipal que també s’adjunta a l’expedient, tot i tenint en compte les consideracions
oportunes establertes.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària interventora accidental en data 3 de
setembre de 2019.
De conformitat amb la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, i d’acord
amb l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 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.- Aprovar el Pla de Desplegament presentat per XARXES DE
TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. pel desplegament de la xarxa de
fibra òptica als nuclis de Sabanell i Les Casetes d’en Raspall del terme municipal de
Font-rubí, de conformitat amb l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de
Telecomunicacions, subjecte a les següents condicions:
a) L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de
les instal·lacions (conductes i elements tècnics) i no als treballs d’obra civil que
resultessin necessaris.
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b) Les obres de rases, cales, instal·lació o desmuntatge de suports (de fusta, formigó
o similars), instal·lació d’armaris i pedestals, i altres obres similars, que hagin de ser
realitzades per a l’execució del Pla de Desplegament aprovat, es troben subjectes al
règim de declaració responsable, conforme amb el referit article 34.6 de la Llei de
Telecomunicacions, tret d’aquelles que comportin una ocupació de béns de domini
públic de forma fixa o afectin a béns de patrimoni històric-artístic, que estaran
subjectes al règim de llicència urbanística.
Segon.- Establir com a criteris generals de les autoritzacions els següents:
a) La documentació que es presenti serà subscrita per tècnic competent, segons la
naturalesa dels treballs de cada cas.
b) Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen els
creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la manera més
compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran el més agrupades
possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran pels traçats de les línies
de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en casos justificats tècnicament.
c) Els desplegaments aeris i per façanes no podran realitzar-se en edificacions del
patrimoni històric artístic de Font-rubí.
d) Les declaracions responsables que es presentin hauran de contenir, a més de les
manifestacions establertes per la legislació aplicable, l’acceptació dels següents
compromisos:
- Que es donarà compliment als requisits que resulten exigibles conforme a la
normativa vigent per a la realització d’aquestes actuacions.
- Que es disposa de tota la documentació tècnica que acredita el compliment del
requisits establerts en la normativa, inclòs l’estudi (bàsic) de seguretat i salut.
- Que es donarà compliment a les condicions tècniques que li siguin imposades en la
sol·licitud d’ocupació de la via pública.
e) Quan es requereixi llicència, caldrà adjuntar a la sol·licitud:
- Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a
desenvolupar,
- Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin incidència
o relació amb l’actuació a efectuar.
- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
f) El desplegament de la xarxa no utilitzarà les canalitzacions d’enllumenat públic
municipal.
Tercer.- Condicionar l’execució material del desplegament a les determinacions
del pla presentat i en especial a aquelles que fan referència a les actuacions en
domini públic a l’obtenció de les autoritzacions individualitzades ens els casos que
sigui necessari d’acord amb el que ha quedat indicat anteriorment. Igualment, caldrà
sol·licitar i obtenir prèviament a la instal·lació, el preceptiu permís als particulars
afectats. Les instal·lacions aèries noves hauran de garantir la uniformitat del carrer i
disposar del vistiplau dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, quedarà prohibit instal·lar
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nous suports de fusta i/o formigó dintre de l’actuació a realitzar, si es poden reforçar
els existents, amb les millors tècniques possibles.
Quart.- Establir com a obligació específica per al promotor la coordinació amb
l’Ajuntament per a l’ocupació temporal de la via pública i les afectacions sobre el
trànsit que calgui realitzar, per la qual cosa el responsable del projecte haurà de
presentar un calendari d’actuacions i afectacions prèviament a l’inici dels treballs per
tal de preveure les possibles solucions i realitzar les previsions necessàries.
L'interessat estarà obligat a instal·lar la senyalització precisa per evitar accidents.
Cinquè.- Establir que el promotor serà el responsable dels danys que el
desplegament ocasioni a l'administració i a particulars.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
(CONSERVACIÓ I NETEJA DELS NÍNXOLS), EXERCICI 2019.
La proposta presentada és la següent:
“Vist el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat conservació i neteja
dels nínxols, corresponent a l’exercici 2019, que consta a l’expedient, amb 447
contribuents i un import total de 5.787,50 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de data 3 de novembre de 2011.
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.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 22 de febrer de 2018, va
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí,
en data 27 de setembre de 2017, a favor de l’esmentada Diputació de les funcions
de recaptació de la taxa del servei de cementiri municipal.
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Vist el calendari fiscal de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2019, aprovat per la
Junta de Govern en sessió de data 13 de novembre de 2018.
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 la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat
conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2019, que consta a
l’expedient, amb 447 contribuents i un import total de 5.787,50 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, en el sentit de que la data de càrrec dels rebuts domiciliats de la Taxa
per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local serà el 19/11/2019.
QUART.- Donar trasllat dels esmentats acords a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i als serveis econòmics municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- 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 21:18 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.
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