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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10 D’OCTUBRE DE 2017 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 10 d’octubre de 2017 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 20:36 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 i de material municipal. 
4. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal. 
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5. Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’ampliació de la llicència d’obres exp. núm. 
25/2016. 

6. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn dels avals de 
l’expedient de llicència d’obres núm. 45/2001-42/2009. 

7. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per al 
tancament final de la pista poliesportiva. 

8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès, el Consorci de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de 
Font-rubí, per a l’execució i conservació de l’actualització de la senyalització 
enoturística de l’Alt Penedès, inclosa en el Pla de senyalització territorial i 
temàtica (T&T) enoturística dels nuclis de la DO Penedès. 

9. Proposta de contractació temporal d’una administrativa del servei municipal 
d’aigua, dins del Pla d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de Font-rubí. 

10. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 20/2017. 
11. 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 19 de 
setembre de 2017, 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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS  I DE MATERIAL 
MUNICIPAL. 
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La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu literalment: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i de 
material municipal per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus 
que s’hi especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
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 i material 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 T axa fiança 

G. V. T. 
Festa 

particular 30/09/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

J. V. O. 
Festa 

particular 
30/09/2017 Cadires 12,00 € 0,00€ 

A. D. B. 
Festa 

particular 
7/10/2017 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

J. D. B. 
Festa 

particular 
13/10/2017 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITA DA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vist que, en la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2017, es va aprovar 
al punt tercer la cessió d’ús d'instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja 
s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material Taxa Fiança 

M. C. A. 
Festa 

particular 
16/09/2017 Local Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús s’ha comprovat que el local de 
Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop 
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
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 la fiança dipositada en concepte d’ús del local de Cal 
Cintet: 

Peticionari Fiança 

M. C. C. A. 50,00 € 

 
Segon .- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 28 de setembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMP LIACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 25/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
  
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de juny de 2016, va concedir la 
llicència d’obres núm. 25/2016, sol·licitada pels Srs. M. T. D. i M. F. M., consistent en la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca situada al camí de 
Llitrà núm.11 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 
Vista la sol·licitud d’ampliació de la llicència d’obres presentada pel Sr. D. A. P. en 
representació dels Srs. M. T. D. i M. F. M., en data 20 de juny de 2017 i amb núm. de 
RE 622, per tal de fer una modificació del projecte aprovat en la llicència d’obres i 
consistent en canviar la situació i dimensions del dipòsit de GLP i del dipòsit d’aigües 
pluvials previstos. 
 
Vist l’informe de data 21 d’agost de 2017 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. 
 
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 l’ampliació de la llicència d’obres núm. 25/2016, presentada pels Srs. 
M. T. D. i M. F. M., per tal de realitzar les obres consistents en modificar la situació i 
dimensions del dipòsit de GLP i del dipòsit d’aigües pluvials previstos a la finca situada 
al camí de Llitrà núm.11 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 

- Caldrà que la ubicació del dipòsit de gas enterrat, doni compliment amb l’art.56 de les 
mateixes NNSS de planejament, on les piscines i dipòsits soterrats, com a mínim, hauran 
de situar-se a 2 m de distància de qualsevol límit de la parcel·la ... 

- 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 
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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: 881.970,96 € + 7.704,56 € (ampliació) = 889.675,52 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.048.988,14 € + 7.704,56 € (ampliació) = 1.056.692,70 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 27.474,01 € - 27.273,69 € = 200,32 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 6.340,16 € - 6.293,93 € = 46,23 € 
PLACA: 0 € (els 12€ ja s’han abonat) 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 300,32 € + 46,23 € = 246,55 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 21.133,85 € - 20.979,76 € = 
154,09 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 € (ja s’ha 
dipositat a la llicència 25/2016).  
  
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 de setembre de 2017” 
  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIM ERA OCUPACIÓ I 
RETORN DELS AVALS DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBR ES NÚM. 45/2001- 
42/2009. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 

“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. A. M. M., 
en data 16 de maig de 2001, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 45/2001), per 
l’ampliació d’un habitatge existent al barri Grabuac i la Fanga núm. 49 del municipi de 
Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de juny de 
2001, va concedir la corresponent llicència d’obres majors.  
 
Atès que una de les condicions d’aquesta llicència concedida era dipositar el 
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 1.183,35 €, el qual va ser 
ingressat al compte corrent de la Corporació en data 28 de juny de 2001.   
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En data 25 de juliol de 2002, mitjançant inspecció ocular, es va observar que les obres 
que s’estaven realitzant no corresponien amb la llicència d’obres aprovada. 
Posteriorment es va requerir documentació i, en data 11 de gener de 2005, la Junta de 
Govern Local va aprovar les obres d’ampliació i legalització de l’habitatge unifamiliar 
aïllat dins la llicència d’obres exp. 45/2001. 
 
En data 4 de desembre de 2006 es va sol·licitar una pròrroga de la llicència d’obres 
(exp. 45/2001) la qual es va aprovar en la Junta de Govern Local de 9 de gener de 
2007. Atès que en data 6 d’abril de 2009 es va sol·licitar una segona pròrroga per 
finalitzar les obres i es va denegar posteriorment a la Junta de Govern Local de data 12 
de maig de 2009.  
 
En data 15 de juny de 2009 el Sr. A. M. M. va sol·licitar nova llicència d’obres (exp. 
42/2009) per finalitzar les obres pendents de la llicència amb exp. 45/2001 i que es va 
aprovar en la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2009.  
 
Atès que una de les condicions d’aquesta llicència concedida era dipositar el 
corresponent aval de garantia de l’obra, per import 372,96 €, el qual va ser ingressat al 
compte corrent de la Corporació en data 27 d’agost de 2009.   
 
En data 28 de maig de 2012, l’interessat va sol·licitar una pròrroga de la llicència 
d’obres (exp. 42/2009) per tal d’acabar el 10% de les obres que mancaven 
corresponent a l’ampliació i legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat, la qual es va 
concedir a la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2012. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del 14 de maig de 2012 i 11 de febrer de 2014 va 
aprovar la legalització de la fosa sèptica, construcció d’una vorera, d’una cisterna i de 
115ml de tanca (exp. 59/2013) i ampliació de vorera (ampliació exp. 59/2013). 
 
Atès que, en data 15 d’abril de 2016 i amb número de registre d’entrada 344, el Sr. J. 
A. A., en representació del Sr. A. M. M. ha presentat instància sol·licitant llicència de 
primera ocupació i devolució dels avals dipositats de les esmentades obres. 
 
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 7 de setembre de 
2017, a la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ i DEVOLUCIÓ DELS 
AVALS DIPOSITATS, ja 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 per l’interessat en aquest Ajuntament de Font-rubí, i 
aprovat en les Juntes de Govern celebrades en les dates 5 de juny de 2001 (exp. 
45/2001) i 7 de juliol de 2009 (exp. 42/2009). Per tot això, proposa a la Corporació la 
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució dels avals e les obres dels 



   

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

serveis dipositats, els quals ascendeixen a les quantitats de 1.183,35 € (exp. 45/2001) i 
372,96€ (exp. 42/2009). 
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 21 de setembre de 2017. 
 
Vist allò que disposa l’article 24 de 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. 
 
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, de delegació de competències, la Junta de 
Govern Local adopta, per unanimitat, els següents acords : 
 
Primer .- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar situat al 
barri de Grabuac i la Fanga núm. 49 del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. A. M. 
M., d'acord amb la documentació presentada dins les llicències d’obres 45/2001 i 
42/2009, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Condicions de llicència de primera ocupació - IMPOR TANT: 
 

- Caldrà acabar les petites obres menors que compten amb llicència, així com 
pintar les façanes de l’habitatge, d’acord amb la corresponent llicència d’obres, 
dins dels terminis establerts. 

- Caldrà adecentar la finca i deixar la parcel·la el màxim d’adecentada. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 
 
1r.  Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme de l’any 2017. Pel que fa al punt e de l’article 6è – Quota tributària. 
        

 Article 6è. Quota tributària 
        1.e) Llicències de primera ocupació, el 0,1% del pressupost de referència actualitzat.    
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 133.750,50 € 

PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 184.709,44 € 

IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSU POST ACTUALITZAT): 
184,71€  

 
Tercer  Aprovar la devolució al Sr. A. M. M. dels avals dipositats en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 1.183,35 €, corresponent a l’expedient 
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de llicència d’obres núm. 45/2001 i 372,96 € corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 42/2009.  
 
Quart .- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 28 de setembre de 2017” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTR ACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PEL TANCAMENT FINAL DE LA PISTA POLIE SPORTIVA. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 28 de setembre de 2017, es va 
acreditar la necessitat d’aquesta Corporació de contractar l’obra del tancament final de 
la pista poliesportiva, el preu de la qual ascendiria a la quantitat de 20.618,31 euros i 
4.329,84 euros d’IVA. 
 
Atès que en data 28 de setembre de 2017, s’ha emès informe d’Intervenció sobre el 
crèdit existent; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar 
l’òrgan competent per a contractar. 
 
Atès que es va emetre Informe-Proposta de Secretaria, en data 28 de setembre de 
2017, sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, 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 pel tancament final de la pista poliesportiva, 
mitjançant el procediment del contracte menor, de la següent manera: 
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1) Lot 1: amb el contractista CONGERMI, SL (NIF B-61200382) per un import de 
2.479,10 euros i 520,61 euros d’IVA, l’execució dels treballs del constructor, 
d’acord amb la proposta presentada pel contractista. 

2) Lot 2: amb el contractista ALUMINIS I VIDRES DOAL, SL (NIF B-60897865 ) per 
un import de 10.887,21 euros i 2.286,31 euros d’IVA, l’execució dels treballs de 
l’empresa de vidres, d’acord amb la proposta presentada pel contractista. 

3) Lot 3: amb el contractista JORMA SERRALLERIA, SL (NIF B-63142251) per un 
import de 7.252,00 euros i 1.522,92 euros d’IVA, l’execució dels treballs de 
l’empresa de tancaments, d’acord amb la proposta presentada pel contractista. 

 
SEGON.- Aprovar les despeses corresponents amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
342-61901 del vigent pressupost. 
 
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures i es tramitin 
els pagaments, si s’escau. 
 
QUART.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – President 
Font-rubí, 28 de setembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LAB ORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, EL CONSORCI D E PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER A L’EXECUCIÓ 
I CONSERVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALITZACI Ó ENOTURÍSTICA 
DE L’ALT PENEDÈS, INCLOSA EN EL PLA DE SENYALITZACI Ó TERRITORIAL I 
TEMÀTICA (T&T) ENOTURÍSTICA DELS NUCLIS DE LA DO PE NEDÈS 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, el Ple del Consell Comarcal de 7 de maig de 2015, va aprovar el Pla de 
senyalització territorial i temàtica (T&T) enoturística dels nuclis de la DO Penedès, el 
qual conté relació i diagnòstic de la senyalització existent, explicació de la metodologia 
a seguir per tal de millorar la senyalització enoturística i finalment defineix el sistema de 
senyalització i proposta de disseny. 
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Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de 21 d’abril de 2016, va aprovar el 
document tècnic executiu d’Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt 
Penedès. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí, mitjançant la signatura del conveni proposat pel 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès que s’adjunta a l’expedient, i en el marc del principi 
de col·laboració entre les administracions públiques, facilitarà al Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i a través de l’empresa adjudicatària l’execució de l’actuació. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí no s’ha de fer càrrec de cap cost per a l’execució 
d’aquest projecte que es finança a través del Pla Xarxa de Governs Locals (XGL) 2012-
2015 de la Diputació de Barcelona i s’executa a través del suport i direcció tècnica del 
Consell Comarcal. 
 
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 Comarcal de l’Alt 
Penedès, el Consorci de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, 
per a l’execució i conservació de l’actualització de la senyalització enoturística de l’Alt 
Penedès, inclosa en el Pla de Senyalització Territorial i Temàtica (T&T) Enoturística 
dels nuclis de la DO Penedès. 
 
Segon.-  Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA ADMI NISTRATIVA 
DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA, DINS DEL PLA D’OCUPAC IÓ 2017/2018 DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu: 
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“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017, va 
aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018”, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de Font-
rubí un ajut econòmic de 70.844,55 euros. 
 
Vist el Pla d’ocupació 2017/2018 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 ha 
estat aprovat per la Junta de Govern en sessió data 30 de maig de 2017. 
 
Atès que, d‘acord amb el que preveu el Pla d’ocupació 2017/2018 de Font-rubí, la Junta 
de Govern, en sessió de data 8 d’agost de 2017, va aprovar l’inici de l’expedient de 
contractació temporal d’un/a administratiu/va del servei municipal d’aigua, obrint un 
procés selectiu reduït. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora de la Corporació, de data 6 de setembre de 
2017, sobre la legislació aplicable i l’existència de consignació pressupostària suficient 
per a dur a terme les esmentades contractacions. 
 
Vista l’acta de les entrevistes personals i de valoració dels candidats del procés selectiu 
per a la contractació d’un/a administratiu/va del servei municipal d’aigua, elaborada del 
tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, de data 29 de setembre de 2017. 
 
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 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 
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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, a la 
Sra. M. V. H., amb la categoria professional d’administrativa del servei municipal 
d’aigua, des del dia 16 d’octubre de 2017 i fins el dia 31 de desembre de 2018, 
mitjançant contracte eventual per obra o servei determinat. El contracte serà a temps 
parcial de 20 hores setmanals, i podrà ser prorrogat si a la data de la seva finalització 
no ha finalitzat el servei. 
 
Segon.-  Fer constar que aquesta contractació es finança amb càrrec als ajuts atorgats 
en el marc de la línia de suport a l’ocupació local, modalitat de suport als plans 
d’ocupacions locals del Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017-
2018, aprovat a l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tercer.-  Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri. 
 
Quart. - Publicar l’acord de contractació de personal 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, 5 d’octubre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELA CIÓ DE FACTURES 
NÚM. 20/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 20/2017, de data 10 d’octubre de 2017, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 23.254,23 euros (vint-i-
tres mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims). 
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Atès l’informe d’intervenció de data 28 de setembre de 2017. 
 
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. 20/2017, de data 3 d’octubre de 2017, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
23.254,23 euros (vint-i-tres mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-tres 
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. 
 
Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 28 de setembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:09 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 


