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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 D’OCTUBRE DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 2 d’octubre de 2018 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. 
XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i 
Família, de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs 
i Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i 
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el 
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i 
Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:48 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 cessions d’ús d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de fiances dipositades per la cessió d’ús 

d’instal·lacions municipals. 
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet a la Sra. C. M. G. 
6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la 

comunicació prèvia exp. núm. 06/2018. 
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7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la 
comunicació prèvia exp. núm. 11/2018. 

8. Proposta d’aprovació de la segona fase del projecte executiu visat de la 
llicència d’obres exp. núm. 09/2018. 

9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 18/2018. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 15/2017 i finalització de 

l’expedient de protecció urbanística núm. RLU 02/2016. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 14/2018. 
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 24/2018. 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 25/2018. 
14. Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de llicència de 

segregació d’una finca propietat del Sr. J. Ll. M., exp. CERT. Núm. 5/2018. 
15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a 

l’arranjament del camí públic local Cal Jepet Gallego (exp. M06-2018 i 
G271/2018). 

16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis per a la 
redacció d’un projecte per a la renovació de la xarxa de distribució d’aigua 
potable en diversos àmbits del municipi (exp. M09-2018 i G312/2018). 

17. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 19/2018. 
18. 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 18 de 
setembre de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, 
el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, l’Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta Junta 
de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu 
tractament i votació. 
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TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions 
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi 
especifiquen, 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 les cessions 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. 21, 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 fiança 

R. V. M. Festa particular 08/09/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

A. C. R. Festa particular 29/09/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

X. Ll. i Ll. Festa particular 22/09/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

G. B. L. Festa particular 6/10/2018 Cal cintet 220,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el 
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció de l’Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.  
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu 
literalment: 
 
“Vist que, en data 14 d’agost i 4 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va 
aprovar al punt tercer i quart la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les 
següents cessions ja s’han realitzat: 
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Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa Fiança 

D. P. C. festa particular 16/08/2018 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

R. P. C. festa particular 20/08/2018 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

I. M. G. festa particular 14/09/2018 Local Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

E. M. D. R. festa particular 21/09/2018 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
Vist que en aquestes quatre cessions, 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 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 
 

Peticionari Fiança 
D. P. C. 100,00 € 
R. P. C. 100,00 € 
I. M. G. 50,00 € 

E. M. D. R. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET A LA SRA. C. M. G. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 4 de 
setembre  de 2018, es va autoritzar a favor de la Sra. C. M. G. la cessió d’ús de Cal 
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 26 d’agost de 2018.  
 
Atès que, en data 29 d’agost de 2018, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet, no era correcte i s’havia buidat un extintor.  
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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. C. M. G. no es van 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 al cost 61,84 euros 
en concepte de recàrrega de l’extintor esmentat, motiu pel qual no se li retornarà 
l’import de la fiança dipositada i a part haurà d’abonar la diferència fins a liquidar el 
cost total de la factura per recarregar l’extintor que van buidar. 
 
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.- Aprovar la liquidació de les despeses que ha hagut de sufragar 
l’Ajuntament de Font-rubí a la Sra. C. M. G., que ascendeixen un total de 61,84 
euros en concepte de recarregar l’extintor que van buidar, el que suposa un 
incompliment de la normativa de lloguer de Cal Cintet, durant la celebració particular 
que va realitzar el dia 26 d’agost de 2018. 
  
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta 
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de la 
usuària i, conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva 
confiscació per import de 50,00 euros. 
 
Tercer.- Requerir a la Sra. M. el pagament de 11,84 euros, que és l’import que 
manca per cobrir el cost de la factura de recàrrega de l’extintor buidat. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 6/2018. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, en data 15 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 6/2018) presentada pel Sr. 
L. R. O., per realitzar les obres consistents en canviar la canonada general de 
desguàs de la finca situada al carrer Pou de la Bomba núm. 2 de Guardiola de Font-
rubí, del municipi de Font-rubí. 
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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 11 de juny de 2018.   
 
Atès que, en data 26 de juny de 2018 i amb número de RE 1034, el Sr. L. R. O. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia 
6/2018, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 18 de setembre de 
2018, 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 15 de 
maig de 2018, 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. 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. L. R. O. 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 
comunicació prèvia núm. 6/2018.  
 
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. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 11/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 10 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 11/2018) presentada pel 
Sr. L. R. O., per realitzar les obres consistents en falcar les bigues de fusta del local 
annex a l’habitatge situat al carrer Pou de la Bomba núm. 2 del barri de Guardiola de 
Font-rubí al 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 
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demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent 
de la Corporació en data 13 d’agost de 2018.   
 
Atès que, en data 25 de setembre de 2018 i amb número de RE 1449, el Sr. L. R. O. 
ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació 
prèvia 11/2018, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 25 de setembre de 
2018, 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 10 de 
juliol de 2018, 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. 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. L. R. O. 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 
comunicació prèvia núm. 11/2018.  
 
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. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL PROJECTE 
EXECUTIU VISAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 09/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor 
literal següent: 
 
“Vist que, en data 10 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a 
HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 09/2018) per 
realitzar les obres consistents en l’ampliació de la bodega existent consistent en la 
construcció d’una planta soterrani i planta baixa, i obres de reforma i adaptació de 
cobertes actuals a la finca situada al barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-rubí. 
Segons projecte redactat i signat per R. S. P. (Egavic Serveis d’Enginyeria, S.L.) 
 
Vist que, en data 14 d’agost de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el 
projecte executiu FASE 1 consistents en l’ampliació de la bodega existent consistent 
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en la construcció d’una planta soterrani i planta baixa, i obres de reforma i adaptació 
de cobertes actuals a la finca situada al barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-
rubí. Aquesta primera fase es va demanar per començar amb les obres d’enderroc 
de l’edifici existent. 
 
Vist que, en data 6 de setembre de 2018 i núm. de RE 1381, l’empresa Egavic 
Serveis d’Enginyeria, S.L., en representació d’ HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., va 
aportar el projecte bàsic i executiu visat juntament amb altra documentació 
necessària per iniciar les obres de la FASE 2, que es correspon amb el projecte de la 
llicència atorgada (LUM 9/2018), exactament amb l’apartat constructiu del projecte. 
 
Vist l’informe de data 25 de setembre de 2018 de l’arquitecte assessor 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 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. 35/2015, de 19 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el projecte bàsic i executiu visat de la FASE 2 de la llicència 
d’obres núm. 09/2018, presentada per HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., per tal d’iniciar 
les obres consistents en l’ampliació de la bodega existent a la finca situada al barri 
l’Avellà núm. 1 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. 

- 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. 
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- 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. 

 
Previ a l’inici de les obres s’haurà d’aportar: 

- Full designant el coordinador de seguretat i salut. 
 
Segon.- Liquidar la diferència entre el projecte bàsic presentat i els dos projectes 
base i executiu (FASE 1 I FASE 2): 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA PROJECTE BÀSIC: 324.476,47 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
FASE 1 I FASE 2: 8.912,78€ + 317.417,47 € = 326.330,25 € 
DIFERÈNCIA:1.853,78 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6% SOBRE 1.853,78 €): 48,20€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% SOBRE 1.853,78 €): 11,12 € 
PLACA: - € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 59,32 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà sobre 1.853,78): 37,08€  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL  EXP. 
NÚM. 18/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. Mª E. A. P., en data 
3 de setembre de 2018 i amb núm. de RE 1374, per tal de realitzar les obres 
consistents en la reforma de la cuina de l’habitatge situat al barri les Casetes d’en 
Raspall núm. 20 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
9475508CF8897N0001AK. 
 
Vist l’informe de data 18 de setembre de 2018 de l’arquitecte assessor 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. 
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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.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 18/2018, 
presentada per la Sra. Mª E. A. P., per tal de realitzar les obres consistents en la 
reforma de la cuina de l’habitatge situat al barri les Casetes d’en Raspall núm. 20 al 
municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- 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 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: 2.400,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 2.400,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 62,40 € 
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 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 107,40 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 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. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
15/2017 I FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ URBANÍSTICA NÚM. 
RLU 02/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, per la Resolució de l’Alcaldia núm. 38/2016, de data 15 de juny de 2016, 
s’inicià l’expedient núm. RLU 02/2016 de cara a l’adopció de mesures de restauració 
de la realitat física alterada davant les actuacions següents:  
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- Rehabilitació i arranjament total del cos situat a la part nord de la finca. 
Aparentment sembla com que aquest volum actualment estava destinat a 
magatzem o altre ús complementari a de l’habitatge i que ara es vulgui dur a 
terme un canvi d’ús a nou habitatge o ampliació del ja existent. 

- S’ha tret la carpinteria i fusteria d’aquest cost i s’ha repicat el perímetre exterior 
de les obertures. 

- S’ha col·locat bastida. 
- A l’interior també s’hi estan duent a terme obres però al no poder-hi accedir, es 

desconeix l’abast de les mateixes. 
- S’han tret totes les teules de les diferents cobertes dels diferents cossos que 

deuen estar en mal estat i es canviaran per altres de noves que es troben 
acopiades a la mateixa finca. 

- I s’ha dut a terme una part de tancat amb tanca de fusta tractada. 
 
Aquestes obres s’estaven realitzant a la finca situada al barri Font-rubí de Baix núm. 
15 de la masia Can Suïes, referències cadastrals 000306300CF88E0001UR i 
08084A032000090000OS, propietat de la Sra. N. D., i s’ordenà la suspensió 
provisional de les obres ja que no estaven contemplades en cap llicència d’obres. 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. N. D., en 20 de març de 
2017 i amb núm. de RE 238, per tal de legalitzar les obres realitzades consistents en 
la reforma de l’habitatge anomenat Can Suïes i situat al barri Font-rubí de Baix, núm. 
15. 
 
Vist l’informe de data 18 de setembre de 2018 de l’arquitecte 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 27 de setembre de 2018. 
 
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; el Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; i vist 
el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú en 
les administracions públiques i demés normativa aplicable. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 205 i següents del Text refós de la Llei 
urbanística de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i 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: 
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 15/2017, presentada per la Sra. N. D., per 
tal de legalitzar les obres realitzades consistents en la reforma de l’habitatge 
anomenat Can Suïes i situat al barri Font-rubí de Baix, núm. 15, al municipi de Font-
rubí. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 12.988,42 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (aplicat 20%): 60.266,56 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.566,93 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350 €): 1.808,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 3.374,93 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbà): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer.- Finalitzar el procediment de protecció de la legalitat urbanística, exp. núm. 
RLU 02/2016 incoat, atès que s’han legalitzat les actuacions mitjançant aquest 
expedient de llicència d’obres núm. 15/2017 . 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la Sra. N. D., als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient RLU 02/2016.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
14/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. G. W., en data 15 de maig 
de 2018 i amb núm. de RE 788, per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’un mur amb barbacoa a l’habitatge anomenat Cal Gol i situat al barri de 
Font-rubí, núm. 4, del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 
08084A002000130000OT i segons projecte tècnic redactat i signat per l’arquitecte V. 
F. R. 
 
Vist l’informe favorable de data 12/07/2018 emès pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’informe favorable 
de data 10/09/2018 emès per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe de data 25 de setembre de 2018 de l’arquitecte assessor 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 
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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 27 de setembre de 2018. 
 
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. 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. 14/2018, presentada pel Sr. G. W., per tal 
de realitzar les obres consistents en la construcció d’un mur amb barbacoa a 
l’habitatge anomenat Cal Gol i situat al barri de Font-rubí, núm. 4, del municipi de 
Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 
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. 

- 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 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. 

 
CONDICIONS: 
 
1.- S’ha de donar compliment a les condicions de l’informe del DARP: 

- Les barbacoes han de ser d’obra i tenir mataguspires. Igualment el pla sobre el qual es 
farà foc (que es recomana sigui elevat un mínim de 50 centímetres respecte el terreny) 
haurà d’estar tancat a 3 parets restant només oberta el costat pel qual s’accedeix al 
foc. 
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- La barbacoa s’ha de situar en un lloc lliure de vegetació 3,50 metres al voltant, 
preferentment formigonat o pavimentat. 

- La barbacoa ha d’anar associada a una edificació o parcel·la d’urbanització. Aquesta 
edificació o parcel·la d’urbanització ha de complir amb les mesures de prevenció 
d’incendis forestals indicades a la Llei 5/2003 i especialment amb l’obligatòria franja de 
protecció perimetral d’almenys 25 metres d’amplada (arbrat aclarit i esporgat i 
sotabosc restringit a espècies menys inflamables). 

- Cal preveure un sistema ordenat de recollida de cendres, restant explícitament prohibit 
abocar-les en terreny forestal. 

 
2.- S’ha de donar compliment a les condicions de l’informe de carreteres de la 
Diputació de Barcelona: 

- El mur es situarà més enllà de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 m de l’aresta 
exterior de l’esplanació. 
- Es garantirà l’estabilitat del mur (en quant a l’estabilitat i volcada). 
- S’ha d’impedir l’aportació d’aigües a la calçada. 

 
3.- Caldrà que la barbacoa disposi d’un sistema de doble mata guspira. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 10.000,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 260,00€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 60,00 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 332,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable mínim 120 €): 
120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (mínim 150 €): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
24/2018. 
 
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 

“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. R. V., en 
representació de CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., en data 7 d’agost de 2018 i amb 
núm. de RE 1310, per tal de realitzar les obres consistents en l’anivellació i 
explanació d’una finca agrícola per a la seva millora, sense aportació de terres de 
l’exterior, situada al polígon 47, parcel·la 5, d’una superfície de 975 m², en sòl no 
urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral 
08084A047000050000OK. 
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Vist l’informe de data 25 de setembre de 2018 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 27 de setembre de 2018. 
 
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. 24/2018, presentada per CELLER JOSEP 
PIÑOL, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en l’anivellació i explanació 
d’una finca agrícola per a la seva millora, sense aportació de terres de l’exterior, 
situada al polígon 47 parcel·la 5, d’una superfície aproximada de 975m², del municipi 
de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la 
parcel·la 5, del polígon 47 (àmbit grafiat en els plànols adjunts). 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de 
Font-rubí: 

- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les 
precaucions pertinents en relació al paisatge. 

- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, 
s’haurà de mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny. 

- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les 
aigües, caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no 
restaran afectades les finques colindants ni els terrenys situats aigües avall. 

- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement 
horitzontals. 

- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els 
talussos s’hauran de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es 
podran utilitzar materials d’obra. 

- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà 
el traçat dels camins existents i les línies d’instal·lacions existents.                                                 

3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents 
fefaents, serà de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts. 

Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents: 
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- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin 
conreats amb conreu anual. 

- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb 
línia perpendicular al camí. 

- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  
aquesta quan l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí. 

Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els 
camins de la xarxa bàsica, i de 3,5 m, en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En 
aquesta franja de protecció no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals 
d’instal·lació... 

4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. 
Per tant, caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí 
contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas 
contrari, caldrà tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb 
allò establert en el punt 1.d de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de 
protecció de carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part 
de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona 
d’influència d’algun torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels 
torrents, caldrà el perceptiu informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres 
indrets o excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació 
d’un altre tipus de documentació. 
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament 
de Cultura i adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen 
l’article 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del 
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, 
TELEFÒNICA, ...) o altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua 
potable, de clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, 
notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines 
municipals. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 135,00€ 
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2018. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a 
una hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera. 
                                                                                                                 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
25/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. LL. T., en data 14 
d’agost de 2018 i amb núm. de RE 1341, per tal de realitzar les obres consistents en 
el tancament de l’entrada de la masia amb arbustos i la instal·lació d’una porta 
corredera a l’habitatge anomenat Cal Marlès i situat al barri Mas Moió, núm. 8 del 
municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 08084A029000060000OI. 
 
Vist l’informe de data 18 de setembre de 2018 de l’arquitecte assessor 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 27 de setembre de 2018. 
 
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. 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. 25/2018, presentada pel Sr. J. LL. T., per 
tal de realitzar les obres consistents en el tancament de l’entrada de la masia amb 
arbustos i la instal·lació d’una porta corredera a l’habitatge anomenat Cal Marlès i 
situat al barri Mas Moió, núm. 8 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. 
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- 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. 

- Previ a l’inici de les obres de la tanca s’haurà de requerir als SSTT municipals que 
marquin la ubicació exacta de la tanca en el cas que aquesta limita amb un camí 
cadastral o municipal. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.000,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 3.000,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 78,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,00 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 140,00 € 
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. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
D’INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA 
PROPIETAT DEL SR. J. LL. M., EXP. CERT núm. 5/2018. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vist que, en data 8 d’abril de 2018 i ID de registre E/000587-2018, el Sr. J. LL. M. 
ha presentat una sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació 
d’una part de la finca registral núm. 929 de Font-rubí (tom 1.945, llibre 41 i foli 189), 
anomenada “Baltana Nova” del cadastre de rústica del municipi de Font-rubí i amb 
una superfície de 320.982m² segons registre de la Propietat i 751.926 m² segons 
recent aixecament topogràfic; d’acord amb el projecte de segregació redactat per 
l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T. i corresponent a les següents referències 
cadastrals: 
- 08084A029000140000OU, parcel·la 14 polígon 29 
- 08084A030000020000OA, parcel·la 2 polígon 30 
- 08084A030000030000OB, part de la parcel·la 3 polígon 30 
- 08084A031000030000OS, parcel·la 3 polígon 31. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora, en data 27 de setembre de 2018, 
referent al procediment a seguir i a la legislació aplicable. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’arquitecta municipal ha emès, en 
data 26 de setembre de 2018, un informe en sentit favorable a la declaració 
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d’innecessarietat de la llicència de segregació citada, d’acord amb l’article 27 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local, i 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.- Declarar la innecessarietat de llicència de segregació d’una part de la 
finca registral núm. 929 de Font-rubí, tom 1.945, llibre 41 i foli 189, de 320.982 m² de 
superfície segons registre de la Propietat, però de 490.838m² segons recent 
aixecament topogràfic, coneguda com a “Baltana Nova”, propietat del Sr. J. LL. M., 
segons el projecte redactat per l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T., i que dona com 
a resultat les següents finques: 
 

-  Finca resultant 1 (segregació): de 261.088 m² de superfície.  
 

NATURALESA: RÚSTICA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Peça de terreny entre camp, bosc, 
erm, amb una casa de pagès en el seu interior, situada en el terme de Font-rubí anomenada 
la “Baltana Nova”, que ocupa una superfície de vint-i-sis hectàrees, deu àrees i vuitanta-vuit 
centiàrees. LLINDANT al nord, amb resta de finca que procedeix i es segrega, a l’EST amb 
la finca anomenada “Baltana Vella”, mitjançant un torrent; al Sud, amb J. G. B., M. G. B. i L. 
L. M.; a l’OEST, amb A. G. P. 
 
Està formada per la parcel·la 14 del polígon 29 i part de la parcel·la 3 del polígon 30. 
 
- Finca resultant 2 (resta finca matriu): de 59.894m² (segons escriptura de 
segregació) i 490.838 m² (segons aixecament topogràfic). 
 

NATURALESA: RÚSTICA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Peça de terreny entre camp, bosc, 
erm, amb una casa de pagès en el seu interior, situada en el terme de Font-rubí anomenada 
la “Baltana Nova”, que ocupa una quaranta nou hectàrees, vuit àrees i trenta-vuit centiàrees. 
LLINDANT al nord, amb M. V. M., a l’EST amb la finca anomenada “Baltana Vella”, 
mitjançant un torrent; al Sud, amb J. G. V. i L. L. M.; a l’OEST, amb A. G. P. 
 
Està formada per part de la parcel·la 3 del polígon 30, parcel·la 2 del polígon 30 i 
parcel·la 3 del polígon 31. 
 
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és constituir dues noves finques 
independents, d’acord amb l’escriptura proforma que consta a l’expedient. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, d’acord amb l’article 6.1.c) de l’ordenança 
fiscal núm. 18, per import de 200,00 euros. 
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QUART.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos 
pertinents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL CAL 
JEPET GALLEGO (EXP. M06-2018 I G271/2018). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en la Junta de Govern Local celebrada el 14 d’agost de 2018, es va 
aprovar la memòria valorada per a l’arranjament del camí de Cal Jepet Gallego. 
 
Atès que es van sol·licitar tres pressupostos de tres empreses que estan 
capacitades per a dur a terme aquest servei, i que han presentat oferta, segons 
queda acreditat a l’expedient. 
 
Atès que, en data 24 de setembre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
 
Atès que, en data 1 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb 
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan 
competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’arranjament del camí públic local de 
Can Romeu, mitjançant contracte menor, amb el contractista VEGA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL. (NIF B43034610)  per un import de 10.117,21 
euros i 2.124,61 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 21 
de desembre de 2018. 



  

 
 
 
 

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

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

 
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
454.60901 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE PER A LA 
RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE EN 
DIVERSOS ÀMBITS DEL MUNICIPI (EXP. M09-2018 I G312/2018). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Davant la necessitat d’aquest Ajuntament de renovar part del tram de la xarxa de 
distribució d’aigua potable, en concret, el que va de l’Alzinar a Santa Maria, de Cal 
Tarrida a Cal Roc i el de la Serra dels Bous, donat que les canonades són d’un 
material que no compleix la normativa actual i que, pel desgast dels anys, 
s’ocasionen moltes avaries i fuites d’aigua; al setembre de 2017 es va sol·licitar 
pressupost als següents enginyers i empreses capacitades per a dur a terme la 
redacció del projecte per aquesta actuació: S. J. G., CREA IDEA LAB, SL i J. T. C., 
sent la proposta més avantatjosa la de CREA IDEA LAB, SL, per import de 9.500,00 
euros i 1.995,00 euros d’IVA.  
 
Atès que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 20 de juliol de 2017, 
va aprovar un Programa Complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament 
d’aigua en baixa en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en la 
sol·licitud del qual s’hi havia d’adjuntar una memòria valorada de l’actuació a fer, es 
va demanar la redacció d’una memòria valorada a l’empresa que havia presentat 
l’oferta més avantatjosa del projecte, per la qual es va pagar la quantitat de 2.000,00 
euros i 420,00 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 20 de setembre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobri 
contractació. 
 



  

 
 
 
 

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

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

Atès que, en data 2 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb 
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan 
competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei per a la redacció del projecte per a la 
renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable en diversos àmbits del municipi, 
mitjançant contracte menor, amb el contractista CREA IDEA LAB, SL per un import 
de 7.500,00 euros i 1.575,00 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei per a la redacció del projecte 
per a la renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable en diversos àmbits del 
municipi (de l’Alzinar a Santa Maria, de Cal Tarrida a Cal Roc i el de la Serra dels 
Bous). El codi CPV és el següent: 71242000-6, elaboració de projectes i dissenys, 
pressupostos. 
 
TERCER.-  Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
161.63904 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
19/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot 
seguit es transcriu: 
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“Vista la relació de factures núm. 19/2018, de data 2 d’octubre de 2018, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 25.879,85 euros 
(vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 27 de setembre de 2018. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les 
bases d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la 
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 19/2018, de data 2 d’octubre de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
25.879,85 euros (vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-nou euros amb vuitanta-cinc 
cèntims), numerada amb els números del F/2018/980 a l’A/2018/14, que s’inicia amb 
la factura núm. 2018-41 de data 30/08/2018, emesa per QUARTZ 2007, S.L. per 
import de 4.477,00 euros, i finalitza amb l’abonament núm. 2170900019 de data 
15/09/2018, emesa per SINELEC PENEDÈS, S.L. per import de 76,88 euros. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens 
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta 
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, tres 
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 actuació de millora del centre recreatiu, 
de sol·licitud d’un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona i d’una proposta 
d’aprovació de despesa. 
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. 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MILLORES AL CENTRE 
RECREATIU (EXP. M06-2018 I G271/2018). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12/04/2018, en 
relació amb el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del 
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“Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, va resoldre la concessió de 29.808,00 
euros a l’Ajuntament de Font-rubí, pel 2018, destinats a reformes i millores 
d’equipaments esportius. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos per les diferents actuacions a portar a terme 
per les millores, a les següents empreses que estan capacitades per a dur a terme 
aquest servei, i que han presentat oferta, segons queda acreditat a l’expedient: 
 

• Construccions P. Carol, SL. per obres de paleta, per un import de 9.936,00 
euros i 2.086,56 euros d’IVA. 

• D. M. A. per reparació i impermeabilització de la coberta, per un import de 
4.212,00 euros i 884,52 euros d’IVA. 

• F. L. T. per a canviar el passamà, per un import de 3.500,00 euros i 735,00 
euros d’IVA. 

• Ll. B. C. per a canviar fusteria, per un import de 9.912,95 euros i 2.081,72 
euros d’IVA. 

• Tallerdescena (Equipaments escènics) per a remodelar l’escenari, per un 
import de 8.445,00 euros i 1.773,45 euros d’IVA. 

 
Atès que, en data 2 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
 
Atès que, en data 2 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb 
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan 
competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar les diferents actuacions a portar a terme per les millores al 
Centre Recreatiu a les següents empreses:  
- Construccions P. Carol, SL. per obres de paleta, per un import de 9.936,00 euros 
i 2.086,56 euros d’IVA. 
- D. M. A. per reparació i impermeabilització de la coberta, per un import de 4.212,00 
euros i 884,52 euros d’IVA. 
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- F. L. T. per a canviar el passamà, per un import de 3.500,00 euros i 735,00 euros 
d’IVA. 
- Ll. B. C. per a canviar fusteria, per un import de 9.912,95 euros i 2.081,72 euros 
d’IVA. 
- Equipamientos Escénicos Grupo TDE, SL. per a remodelar l’escenari, per un 
import de 8.445,00 euros i 1.773,45 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 31 
d’octubre de 2018. 
 
TERCER.- Aprovar les despeses corresponents amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 330-21201del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzades les obres, incorporar les factures i tramitar els 
pagaments, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DEL SERVEI DE SUPORT PER A LA 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL (SeTDIBA) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, estableixen tot un conjunt d’obligacions per a totes les administracions 
públiques que impliquen una veritable transformació digital dels procediments 
administratius i dels expedients i documents que els sustenten. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí disposa d’un gestor d’expedients per a portar a 
terme els diferents procediments administratius digitalment, l’import anual del qual és 
força elevat i no disposa de la integració amb els diferents serveis que ofereix el 
Consorci AOC (e-FACT, e-TAULER, e-NOTUM, iARXIU i VIA OBERTA) i que en el 
consistori s’utilitzen.  
 
Donat que, el Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
recurs tècnic del Catàleg de Serveis de 2018, codi recurs número 18329, ofereix als 
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants i a entitats municipals 
descentralitzades un servei de suport per a la transformació digital (SeTDIBA), el 
qual inclou: 
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• Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor 
d'expedients electrònics 

• Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per 
la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-
TRAM, e-FACT, iARXIU, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar 
en el  futur. 

• Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes 
d'administració digital. 

 
Atès que per a poder sol·licitar aquest ajut és necessari l’acceptació de les 
condicions d’accés al recurs “Servei de suport per a la transformació digital 
(SeTDIBA), que s’adjunten a l’expedient, per l’òrgan competent d’aquesta 
Corporació”. 
 
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.- Sol·licitar el recurs tècnic que ofereix el Gabinet d’Innovació Digital de la 
Diputació de Barcelona “Servei de suport per a la transformació digital (SeTDIBA), 
que s’adjunten a l’expedient, per l’òrgan competent d’aquesta Corporació”. 
 
Segon.- Acceptar les condicions d’accés al recurs “Servei de suport per a la 
transformació digital (SeTDIBA), que s’adjunten a l’expedient. 
 
Tercer.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a sol·licitar aquest 
recurs tècnic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES 
DIVERSES. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu a continuació: 
 
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta 
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses: 
 

- Adquisició de panys amb clau per a les bústies de correus del Barri Sabanell; 
- Instal·lació d’un equip de so a la pista poliesportiva: 
- Reparacions dels vehicles municipals, Nissan Navara1564-GJB i Opel Movano  0477-GTT; 
- Reparacions de la retro-excavadora municipal del servei municipal d’aigua; 
- Adquisició de 25 garrafes de clor per al manteniment de l’aigua potable del municipi; 
- Treballs amb la retro-excavadora per reparar les avaries de la xarxa municipal d’aigües; 
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- Treballs extres de manteniment de la piscina municipal;  
- Adquisició de material, preparació de sortides i altres del Casal d’Estiu 2018; 
- Reparació de l’alarma de l’Escola Font-Rúbia; 
- Adquisició d’una placa per col·locar al record d’una mà del poble, per regalar al doctor J. F.   
I. per a la seva jubilació; 
- Adquisició d’un ordinador per al despatx dels Serveis Socials; 
- Lloguer d’una activitat de jocs d’escuma per a la Festa de Can Castellví; 
- Treballs de pintura a la façana de l’Escola Font-Rúbia; 
- Assessorament de balls al Ball de Gitanes Petites de Font-rubí; 
- Compra de senyals per al manteniment de la senyalització vial del municipi; 
- Muntar equip de so i reparar avaria a la llar d’infants Els Pinells; 
- Instal·lar llum a la piscina pels actes nocturns del Guardijove;. 
- Penjar pancarta per a la campanya de donació de sang; 
- Reparacions de l’enllumenat públic de Grabuac, la Sitjota, Guardiola i Font-rubí; 
- Adquisició d’un fanal per a col·locar a la ctra. Sta. Maria malmès a causa d’un sinistre; 
- Adquisició de dos taulers de bàsquet complerts; 
- Elaborar i col·locar uns suports de protecció a les torres elèctriques que hi ha al camp de 
futbol; 
- Compra de contenidors, un per vidre, cinc per orgànic i cinc per rebuig; 
- Servei de menjador a la Llar d’infants Els Pinells (setembre, octubre, novembre i 
desembre). 
 
Vist que, en data 2 d’octubre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i D, 
en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i 
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici 
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb 
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de 
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i 
s’informa favorablement l’autorització i disposició de la despesa. 
 
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25 
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses 
inferiors a 3.006 euros.  
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a 
les corresponents aplicacions pressupostàries: 
 
 

Despesa Proveïdor Import total Aplicació 
pressupostària 

Adquisició de material  Ferret Casulleras, S.L. 14,35 € 925-21206 
Serveis d’instal·lació d’un equip de so M. G. B. 2.083,56 € 330-63903 
Reparacions dels vehicles municipals J. O. C. 2.390,08 € 

 
920-21400 

 
Reparacions de la retro-excavadora del 
servei d’aigües  

J. O. C.  757,12€ 161-21402 

Adquisició de material servei municipal Solatep, S.L.  596,83 € 161-22116 
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d’aigües 
Serveis xarxa municipal d’aigües Construccions Joan Càlix, S.L.  200,00 € 161-21011 
Serveis manteniment piscina municipal Automatismes i Manteniments 

Penedès, S.L.  
2.542,21 € 337-21303 

Serveis preparació Casal d’Estiu 2018 Consell Esportiu Alt Penedès  2.780,88 € 341-22728 
Reparació alarma Escola Font-Rúbia Plana Fàbrega Serinseg, S.L. 233,97 € 323-21302 
Adquisició de material J. R. P.  5,45 € 920-22601 
Adquisició de material informàtic Impacte Serveis Informàtics 

Integrals, S.L. 
605,54 € 920-62600 

Lloguer d’una activitat  de jocs 
d’escuma 

O. C. F.  302,50 € 338-22609 

Manteniment d’edificis  Restauració i Revestiments 
Catalunya, S.L. 

689,70€ 323-21211 

Serveis assessorament al Ball Cultural 
de Gitanes Petites 

R. C. C. 302,50 € 338-22609 

Adquisició de senyals vials Serveis Vials del Vallès, S.L. 873,94 € 1531-21003 
Serveis manteniment a la Llar d’Infants M. G. B. 49,13 € 326-21314 
Serveis de penjar pancarta M. G. B. 57,23 € 1531-21003 
Reparacions enllumenat públic M. G. B. 223,08 € 165-21004 
Adquisició de material M. G. B. 1.790,80 € 165-21004 
Adquisició de material esportiu Elksport Distribuciones, S.L. 1.084,04 € 341-22609 
Serveis de serralleria F. L. i T. 266,20 € 342-21313 
Adquisició de contenidors Rototank, S.L. 2.008,60 € 162-62504 
Servei de menjador A. N. G. 2.700,00 € 326-22617 

 
Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de 
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i 
disposicions.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-UNÈ.- 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 21:28 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. 
 
 

 


