
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE JUNY DE 2016 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 14 de juny de 2016 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. 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. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i 
Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

 
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 20:41 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 anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals. 
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4. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 
cessió d’ús de Cal Cintet. 

5. Proposta d’atorgament de subvencions a diverses entitats municipals. 
6. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la baixa de la Sra. M. T. F. dels servei de 

teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor 
Televida. 

7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 
d’obres exp. núm. 3/2016. 

8. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 
exp. núm. 5/2016. 

9. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació 
prèvia municipal exp. núm. 5/2016. 

10. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació 
prèvia municipal exp. núm. 7/2016. 

11. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 11/2016. 
12. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 12/2016. 
13. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 19/2016. 
14. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 22/2016. 
15. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 24/2016. 
16. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 27/2016. 
17. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de 

l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu 
2016. 

18. Proposta de contractació temporal de tres treballadors mitjançant el “Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, de 
Diputació de Barcelona, línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació local. 

19. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 12/2016. 
20. 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. 
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Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 31 de maig 
de 2016 amb aquesta esmena, i donat que no es formula cap observació per part dels 
presents, el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant la cessió d’ús d’instal·lacions municipals 
per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifica, 
amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.       
 
 
ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa 

M. A. S. F. 
Festa 

particular 
18/06/2016 Cal Cintet 110,00 € 
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M. C. S. Festa 
particular 

23/06/2016 Cal Cintet 110,00 € 

  
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 

 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 

“Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 19 d’abril 
de 2016, es va autoritzar a favor de la Sra. M. B. R. la cessió d’ús de Cal Cintet per a 
realitzar-hi una celebració particular el dia 23 d’abril de 2016.  
 
Atès que el dia 24 d’abril de 2016 el regidor va anar a comprovar l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet, i es va poder comprovar que l’espai no va quedar net. 
 
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon estat, 
i en el cas del lloguer de la Sra. M. B. R. no es va complir les condicions. 
 
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les 
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada 
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen a 50,00 euros en concepte de 
servei de neteja. 
 
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 .- Liquidar a la Sra. M. B. R. les despeses que ha hagut de sufragar l’Ajuntament 
de Font-rubí per l’incompliment de la normativa de lloguer de Cal Cintet, per la 
celebració particular que van realitzar el 23 d’abril de 2016 i que ascendeix un total de 
50,00 €. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes adients. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIV ERSES 
ENTITATS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment: 
 
“Vistes les diferents instàncies presentades per diverses entitats sense ànim de lucre, 
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les despeses que 
han de suportar aquestes entitats. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques que es relacionen a 
l’annex d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i 
activitats que s’hi especifiquen. 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 
 

1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a 
finançar les despeses derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant 
l’exercici 2016. 

2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a 
màxim el dia 31 de març de 2017 mitjançant la presentació de documentació que 
acrediti que s’han realitzat les despeses. 

3. El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran 
avançaments o pagaments a compte. 

4. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 

5. El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions.  

7. Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en 
cartells o  mitjans electrònics i audiovisuals. 

8. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La 
subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les 
activitats a desenvolupar. 

9. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida, si s’escau. 

10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la 
data de la notificació de la present resolució. 

11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
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Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX:  
 

1.Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Ball de 
Panderos 

Import atorgat: 500,00 euros. 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica extraordinària, exercici 2016, per 
col·laborar amb les despeses de vestuari d’aquesta secció de nova creació de la 
Coordinadora. 

     Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
2. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Ball de 
Gitanes infantils. 
Import atorgat: 500,00 euros. 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica extraordinària, exercici 2016, per 
col·laborar amb les despeses de vestuari d’aquesta secció de nova creació de la 
Coordinadora. 
Informe d’Intervenció: Favorable. 

  
3. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Comissió 
de Festes del barri de “l’Avellà”. 
Import atorgat: 325,00 euros. 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar 
amb les activitats d’aquesta secció de la Coordinadora. 

     Informe d’Intervenció: Favorable. 
 

Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – president  
Font-rubí, 13 de juny de 2016” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIX A DE LA SRA. M. T. F. 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSIC A DE DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
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 “En data 7 de juny de 2016 i NRE 547, el Sr. A. Ll. T. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la Sra. M. T. F., 
atesa la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 9 
de maig de 2016, 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 de 
la Sra. M. 
 
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, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. T. F. 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 9 de maig de 2016. 
 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
L’alcalde - president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 7 de juny de 2016” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 3/20 16. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, en data 26 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. 
C. G. F. la llicència municipal (exp. 3/2016) per tal de legalitzar les obres que s’estan 
realitzant consistents en arrebossar part de la tanca del carrer, fer envà interior al porxo 
(traster), canviar algunes rajoles de l’escala de l’entrada, repassar algunes esquerdes 
interiors i pintar façana de l’habitatge situat al carrer la Noguera núm. 17 de la 
urbanització Can Castellví al municipi de Font-rubí. 
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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 19 de febrer de 2016.  
 
Atès que, en data 4 de maig de 2016 i amb número de registre d’entrada 412, el Sr. J. 
M. C. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
3/2016, ja que les obres han estat executades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 2 de juny de 2016, 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 26 de gener de 2016, 
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. 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 la devolució a la Sra. C. G. F. dels avals dipositats 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. 3/2016.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 10 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’A VAL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 5/201 6. 
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La proposta presentada per la Junta de Govern és la que literalment es transcriu a 
continuació: 
 

“Atès que, en data 9 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. M. P. 
A. la llicència municipal (exp. 5/2016) per realitzar les obres consistents en la tal·la de 
tres pins que dificulten el pas dels cables del telèfon i podrien suposar un perill, dins la 
parcel·la situada al carrer de la Cerdanya núm. 7-9 de Can Castellví 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 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 29 de març de 2016.  
 
Atès que, en data 29 de març de 2016 i amb núm. de RE 272, el Sr. M. P. A. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 5/2016, ja que 
les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de juny de 2016, 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 9 de febrer de 2016, 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. 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 la devolució al Sr. M. P. A. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 5/2016.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 10 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AV AL 
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.  NÚM. 05/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 19 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada al Sr. J. P. J. la comunicació prèvia municipal (exp. 5/2016) per realitzar 
les obres consistents en refer 170m² de paviment de formigó de la parcel·la situada al 
carrer la Segarra núm. 5 de la urbanització de Can Castellví, 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 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 30 de maig de 2016.  
 
Atès que, en data 30 de maig de 2016 i amb núm. de RE 504, el Sr. J. P. J. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la comunicació prèvia 
5/2016, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de juny de 2016, 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 19 d’abril de 2016, 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. 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 la devolució al Sr. J. P. J. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 5/2016.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 10 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DEL AVA LS 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP . NÚM. 7/2016. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
 
“Atès que, en data 19 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada al Sr. J. G. G. la comunicació prèvia municipal (exp. 7/2016) per realitzar 
les obres consistents en pintar la façana de l’habitatge, canviar banyera per plat de 
dutxa i 20m² aproximadament de rajoles de la paret de la finca anomenada Cal Jepet 
Salvador i situada al barri Montjuic núm. 16 al 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 19 de maig de 2016.  
 
Atès que, en data 19 de maig de 2016 i amb núm. de RE 480, el Sr. J. G. G. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia 
7/2016, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de juny de 2016, 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 19 d’abril de 2016, 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. 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 la devolució al Sr. J. G. G. dels avals dipositats 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. 7/2016.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
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Font-rubí, 10 de juny de 2016” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL  EXP. NÚM. 
11/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. R. P., en data 6 de 
juny de 2016 i amb núm. de RE 534, per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’una barbacoa adossada a la façana de l’habitatge i 8ml de tanca amb 
reixa metàl·lica d’1,5m d’alçada a la finca situada al carrer Major núm. 5 al municipi de 
Font-rubí i amb referència cadastral 7357407CF8875N0001SX. 
 
Vist l’informe de data 6 de juny de 2016 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 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 .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 11/2016, 
presentada per la Sra. M. R. P., per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’una barbacoa adossada a la façana de l’habitatge i 8ml de tanca amb 
reixa metàl·lica d’1,5m d’alçada a la finca situada al carrer Major núm. 5 al municipi de 
Font-rubí. 
 
Observacions:  
 

- Caldrà que la barbacoa disposi d’un sistema de doble mata guspira. 
- 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 
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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: 1.500 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.500 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 39,00 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 € - 5 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 84,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNIC IPAL  EXP. NÚM. 
12/2016. 
 
Las proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment a 
continuació: 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pels Srs. M. T. D. i la Sra. M. F. 
M., en data 6 de juny de 2016 i amb núm. de RE 536, per tal de realitzar les obres 
consistents en la neteja i esbrossada de la parcel·la, replanteig de l’obra de construcció 
d’un habitatge que properament es vol dur a terme, realització de cates i acopi de les 
terres de replanteig i del material d’obra a la finca situada al camí de Llitrà núm. 11 del 
nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 
9635406CF8893N0001JL.  
 
Vist l’informe de data 6 de juny de 2016 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 
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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 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 .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 12/2016, 
presentada pels Srs. M. T. D. i M. F. M., per tal de realitzar les obres consistents en la 
neteja i esbrossada de la parcel·la, replanteig de l’obra de construcció d’un habitatge 
que properament es vol dur a terme, realització de cates i acopi de les terres de 
replanteig i del material d’obra a la finca situada al camí de Llitrà núm. 11 del nucli urbà 
de Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 
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: - € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: - € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): - € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 € - 5€ (bonificació d’un 10% d’acord 
amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 45,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
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Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 19/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. O. P. R. en nom i 
representació del CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., en data 10 de maig de 2016 i amb 
núm. de RE 439, per tal de canviar els dipòsits aeris de polièster per uns d’acer 
inoxidable, enderroc de bancades de formigó i construcció d’unes de noves, arrebossat 
vertical interior de paret de tancament i arrebossat horitzontal de sota coberta a la finca 
anomenada Cal Pep Piñol, al barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí. 
 
Vist l’informe de data 2 de juny de 2016 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 7 de juny de 2016. 
 
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. 19/2016, presentada pel Sr. J. O. P. R. en 
nom i representació del CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., per tal de canviar els dipòsits 
aeris de polièster per uns d’acer inoxidable, enderroc de bancades de formigó i 
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construcció d’unes de noves, arrebossat vertical interior de paret de tancament i 
arrebossat horitzontal de sota coberta  a la finca anomenada Cal Pep Piñol al barri 
l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí. 
 
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: 38.763,13 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 48.453,91 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.259,80 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 290,72 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.562,52 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA L LICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 22/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d ela Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. E. R. C., en data 31 de maig 
de 2016 i amb núm. de RE 512, per tal de canviar la porta d’entrada a l’habitatge 
anomenat Ca l’Esteve i situat al barri la Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí i 
segons referència cadastral 08084A028000240000OO. 
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Vist l’informe de data 1 de juny de 2016 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 7 de juny de 2016. 
 
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. 22/2016, presentada pel Sr. E. R. C., per tal 
de canviar la porta d’entrada a l’habitatge anomenat Ca l’Esteve i situat al barri la 
Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí.  
 
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: 1.493,65 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.493,65 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 38,83 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 88,83 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 €  
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FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 24/2016. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A. P. A., en data 2 de juny de 
2016 i amb núm. de RE 526, per tal de construir una tanca metàl·lica de simple torsió 
d’acer galvanitzat d’1,5m d’alçada per a recintar la Granja Pons situada al polígon 14 
parcel·la 50 i polígon 18 parcel·la 5 del municipi de Font-rubí.  
 
Vist l’informe de data 6 de juny de 2016 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 7 de juny de 2016. 
 
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. 24/2016, presentada pel Sr. A. P. A., per tal 
de construir una tanca metàl·lica de simple torsió d’acer galvanitzat d’1,5m d’alçada per 
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a recintar la Granja Pons situada al polígon 14 parcel·la 50 i polígon 18 parcel·la 5 del 
municipi de Font-rubí.  
 
OBSERVACIONS: 
 

- Caldrà que el tècnic redactor del document esmeni o modifiqui els plànols 02 i 03, on posa que la 
nova tanca metàl·lica galvanitzada de simple torsió serà de 2m d’alçada, ja que d’acord amb la 
memòria i el pressupost del document, l’alçada de la tanca serà d’1,5 m. 

- Les tanques de les finques es construiran de forma que no agredeixin el medi rural on 
s’emplacen. En cas que la tanca segueixi l’alineació d’un camí públic, qualsevol punt d’aquesta 
estarà a 4 metres, en els camins de la xarxa bàsica, i 3,5 m, en la resta com a mínim, de l’eix del 
camí, seran d’obra massissa (amb acabats de pedra del país, obra o bloc de formigó vist, o 
arrebossat) fins a 0,50 metres d’alçada, i amb materials calats fins a 1,50 m, d’acord amb allò 
establert en l’art.140 – Tanques de les vigents NNSS de planejament, aprovades definitivament 
per la CUB en sessió de data 18/10/2000. 

- 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: 9.331,60 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 9.331,60 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 242,62 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 55,99 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 310,61 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 10 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 27/2016. 
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La proposta que es presenta davant aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“L’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de desembre de 2014, va sol·licitar suport tècnic i 
econòmic a la Diputació de Barcelona per fer treballs de consolidació d’urgència a 
l’església romànica de titularitat municipal Sant Vicenç del Morrocurt, que es troba en 
un estat greu de degradació. 
 
Durant l’any 2015 el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 
Barcelona ha contractat, per import de 34.154,78 euros, els següents serveis:  

- Redacció de l’estudi previ de projecte del conjunt, redacció de memòria valorada i 
direcció d’obra dels treballs de consolidació d’urgència. 

- Realització de cates i estudi geotècnic. 
- Estudi històric i seguiment arqueològic. 
- Estudi d’estabilitat estructural. 
- Aixecament topogràfic. 

D’aquest import, el 90% ha estat assumit per la Diputació de Barcelona i el 10% per 
l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
Vist el Decret, de data 19 de novembre de 2015, de la Gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de 
Barcelona, d’aprovació i adjudicació de les obres de consolidació de l’església de Sant 
Vicenç del Morrocurt a Font-rubí, per import de 30.000,00 euros Iva inclòs. 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona juntament amb 
la documentació tècnica que l’acompanya, en data 8 de juny de 2016 i amb núm. de RE 
558, per tal de per tal de realitzar la consolidació de l’església. 
 
Vist l’informe de data 6 de juny de 2016 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 7 de juny de 2016. 
 
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. 
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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. 27/2016, presentada pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
per tal de realitzar les obres de consolidació de l’església de Sant Vicenç del Morrocurt 
al barri Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí. 
 
Segon .- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 9 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·L ABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUN TAMENT DE FONT-
RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport per als nens i nenes d’entre 3 i 
17 anys durant el període estival, organitzant el Casal d’Estiu 2016, dedicant-se 
principalment al futbol sala, minibàsquet, tennis i natació així com a altres activitats 
poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les 
vacances. 
 
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a 
objectiu organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el 
suport necessari a tots els municipis que l’integren. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre les dues entitats que té per objecte 
regular les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració i que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU  DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
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REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora Anna Doblas Ruiz, president del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu 
nom i representació. 
 
I de l’altra, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí i Fèlix 
Tutusaus i Galimany, regidor responsable del les activitats dels/les nens/es i joves de l’Ajuntament de 
Font-rubí. 
 
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEM: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport aquest estiu, pels nens i nenes de 3 a 17 
anys. 
 
Segon. Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius 
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els 
municipis que l’integren. 

 
Tercer. Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza una CASAL ESPORTIU per a aquest estiu 2016, 
dedicant-se principalment al futbol sala, minibàsquet, tennis i natació i complementant amb altres 
activitats poliesportives per tal de dinamitzar  l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les vacances. El 
Consell Esportiu de l'Alt Penedès està en condicions de proporcionar els serveis necessaris per aquesta 
activitat a fi de realitzar les tasques previstes. 

 
Quart. Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta 
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa. 
 
 
ACORDEM: 
 
Primer. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès es farà càrrec del bon funcionament d’aquest CASAL i 
proporcionarà els serveis de 11 monitors titulats necessaris per la quantitat de nens/es inscrits. Així 
mateix, s’encarregarà de preparar i realitzar les activitats d’aquest casal incloses les sortides i del 
material per realitzar les activitats esportives.  

Segon. Aquesta Casal Esportiu estarà en servei  del dia 27 de juny al 22 de juliol del 2016 de dilluns a 
divendres, amb una dedicació de 6,30 hores de mitjana diària, que inclou les sortides una travessa i la 
sortida jove. En cas de necessitat es podrà canviar algun dia i, així mateix, amb previ acord d’ambdues 
parts es podran augmentar les hores de dedicació i el nombre de monitors. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès la quantitat total de 
13.115 €, dividit en dues parts, una primera de 1.000€ en l’aprovació del conveni i la resta de 12.115€ el 
dia 25 de juliol, realitzant un ingrés al número de compte corrent del Consell Esportiu, prèvia presentació 
de les corresponents factures. 
nº ES85-0081-0046-1700-0158-6762. 
 
Quart. La vigència d’aquest conveni durarà del 27 de juny al 22 de juliol de 2016. 
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Cinquè. Serà causa de rescissió d’aquest conveni l’incompliment per qualsevol de les dues parts de les 
obligacions derivades de les clàusules anteriors. 
 
Sisè. Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se 
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona. 
 
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més 
avall. 
 
Vilafranca del Penedès, juny de 2016. 
 
Anna Doblas Ruiz 
President  del Consell Esportiu de l'Alt Penedès 

Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí 

 
 
 

 
Fèlix Tutusaus Galimany                         
Regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí” 

 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia 
núm. 035/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu 2016. 
 
Segon.-  Facultar a l’Alcalde i al Regidor d’Esports per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.-  Aprovar la despesa derivada de la signatura del present conveni per un import 
de 13.115,00 euros. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès. 
 
Fèlix Tutusaus i Galimany, 
Regidor d’Esports 
Font-rubí, 13 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TRES  
TREBALLADORS  MITJANÇANT EL “PROGRAMA COMPLEMENTARI  DE FOMENT 
DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL” D E DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, LÍNIA 1 DE SUPORT INTEGRAL AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
LOCAL. 
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Abans de començar a tractar aquest punt de l’ordre del dia, el Regidor de recursos 
humans exposa a la resta de membres de la Junta de Govern que s’ha modificat la 
proposta que s’havia tramès el dia anterior, en el sentit d’incloure també la contractació 
d’una auxiliar administrativa, atès que aquesta mateixa tarda s’han acabat les 
entrevistes personals i finalitzat l’informe proposant la persona més idònia per ocupar 
aquest lloc de treball. Atesa la urgència de dur a terme aquesta contractació, considera 
necessari sotmetre a aprovar aquesta nova proposta, que és la que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2016 va 
aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de suport a la 
integració social”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a 
l’Ajuntament de Font-rubí un ajut econòmic de 35.547,26 euros. 
 
Vist el Pla d’ocupació 2016 de l’Ajuntament de Font-rubí, elaborat per la Regidoria de 
Recursos Humans, que pretén fomentar l’ocupació local i alhora donar solució a la 
necessitat d’aquesta Corporació de portar a terme diferents contractacions temporals 
per a tasques concretes i suplències de vacances del personal del consistori, el qual va 
ser aprovat per la Junta de Govern en sessió data 17 de maig de 2016. 
 
Atès que es considera una necessitat urgent i inajornable la contractació: 
- d’un peó de brigada per donar suport als diferents serveis bàsics que la brigada 
municipal porta a terme durant el període d’estiu, per a assumir l’acumulació de 
tasques existents en l’Ajuntament degut a la festa major i a que la resta del personal de 
brigada gaudiran de les corresponents vacances. 
- d’un/a auxiliar administratiu/va per donar suport als diferents serveis bàsics de la 
Corporació durant el període d’estiu, per a assumir l’acumulació de tasques existents 
en l’Ajuntament degut a una major afluència d’usuaris a les oficines municipals i a que 
la resta del personal administratiu gaudiran de les corresponents vacances. 
- de dos auxiliars de serveis piscina, per donar servei a la piscina municipal durant la 
temporada d’estiu 2016. 
 
Atès que, d‘acord amb el que preveu el Pla d’ocupació 2016 de Font-rubí, s’han 
presentat diverses instàncies i s’ha dut a terme les corresponents entrevistes, havent 
proposat el Regidor de Recursos Humans, en els seus informes de data 9 i 14 de juny 
de 2016 que consten a l’expedient, com a candidats als llocs de treball que es pretén 
cobrir les següents persones: 

- Peó de brigada: S. B.; 
- Auxiliar administrativa: M. M. M.;  
- Auxiliar de serveis de piscina: A. R. V.  
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Tot i el què preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat així com la Llei Orgànica  
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquesta 
contractació no suposa un increment de despesa per a la Corporació, atesa 
l’esmentada subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que una de les condicions de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona és que 
el nou contracte es formalitzi amb una persona que es trobi en situació legal de 
desocupació en els termes de l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
 
Vist l’informe de Secretaria-intervenció, de data 14 de juny de 2016, sobre la 
contractació de personal temporal segons la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i sobre l’existència de crèdit 
pressupostari. 
 
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 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració 
determinada. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer .- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, als 
següents treballadors: 
- Sr. S. B., amb la categoria professional de peó de brigada, des del dia 20 de juny de 
2016 i fins al 20 d’octubre de 2016, mitjançant contracte per acumulació de tasques. El 
contracte serà a temps complert de 37:30 hores setmanals. 
- la Sra. M. M. M., amb la categoria professional d’auxiliar administrativa, des del 20 de 
juny al 20 de setembre de 2016. El contracte serà a temps parcial de 25 hores 
setmanals.  
- la Sra. A. R. V., amb la categoria professional d’auxiliar serveis piscina, des del dia 16 
de juny de 2016 i fins el dia 16 de setembre de 2016. El contracte serà a temps parcial 
de 30 hores setmanals. 
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Segon .- Fer constar que aquesta contractació es finança amb càrrec als ajuts atorgats 
en el marc de la línia de suport integral al foment de l’ocupació local del Programa 
complementari de Foment de l’ocupació i de suport a la integració social, aprovat a 
l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer .- Donar compte d’aquestes contractacions al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri. 
 
Quart .- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de 
la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org. 
 
Xavier Lluch i Llopart,  
Alcalde-president 
Font-rubí, 14 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RE LACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 12/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 12/2016, de data 14 de juny de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 29.633,90 euros (vint-i-
nou mil sis-cents trenta-tres euros amb noranta cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 13 de juny de 2016. 
 
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. 12/2016, de data 14 de juny de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
29.633,90 euros (vint-i-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb noranta cèntims). 
 
Segon.-  Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents. 
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Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 13 de juny de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINTÈ.- 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 22:15 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. 
 


