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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE GENER DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 23 de gener 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 20:33 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 les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta d’autorització a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la XXVII 

marxa cicloturista Terres del Vi i Cava. 
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4. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 
modalitat de titular no conductor, al Sr. A. J. V. 

5. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat de dos nínxols del sector 
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 

6. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Jesús 
de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 

7. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat de dos nínxols del sector 
Nostra Senyora dels Dolors i Jesús de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de 
Bellver. 

8. Proposta de reconeixement de serveis previs d’una treballadora municipal. 
9. Proposta d’aprovació del canvi de nom del permís municipal ambiental exp. 

2017/01 (ACT 2003/15).  
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 35/2017. 
11. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la 

llicència d’obres núm. 16/2017. 
12. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals. 
13. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet, Sr. A. R. H. 
14. Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 34 del Barri de Can Castellví. 
15. Resolució del recurs de reposició presentat per la Sra. M. I. R. Ll. contra la 

desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació prèvia a la via 
jurisdiccional presentada en data 12 de setembre de 2017. 

16. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 02/2018. 
17. 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 9 de gener 
de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President 
les declara aprovades per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
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TERCER.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA UNIÓ CICLISTA  ESPIRALL PER A 
LA CELEBRACIÓ DE LA XXVII MARXA CICLOTURISTA TERRES  DE VI I CAVA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la instància, de data 9 de gener de 2018 i amb Registre d’Entrada núm. 15, 
formulada per la Unió Ciclista l’Espirall sol·licitant permís per passar pel municipi de 
Font-rubí en la XXVII Marxa Cicloturista anomenada “Terres de Vi i Cava”, organitzada 
per l’esmentada entitat per al proper 11 de març de 2018. 
 
Per tot 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.-  Autoritzar a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la XXVII Marxa 
Cicloturista “Terres de Vi i Cava” el dia 11 de març de 2018, pel que fa a la part del 
recorregut que transcorrerà pel municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Advertir a l’organització de la marxa que caldrà que disposi de les 
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats. 
 
Tercer.-  Advertir a l’organització de la referida marxa que caldrà que adopti les 
mesures oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació per a 
aquest tipus d’actes. 
 
Quart.-  Notificar el present acord a la Unió Ciclista l’Espirall, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAME NT PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTO R, AL Sr. A. J. V. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que, en data 9 de gener de 2018, el Sr. A. J. V. ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Font-rubí l’atorgament de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de 
titular no conductor. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 8 de gener de 2018, 
on proposa que es concedeixi al Sr. A. J. V. la targeta d’aparcament per a minusvàlids, 
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exp. núm. 08085/2018/00001/4350F, amb data de caducitat 08/01/2020, en la modalitat 
de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per la normativa 
d’aplicació. 
 
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per 
a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda. 
 
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. - Concedir al Sr. A. J. V. la targeta d’aparcament per a minusvàlids, exp. núm. 
08085/2018/00001/4350F, amb data de caducitat 08/01/2020,  en la modalitat de titular 
no conductor,  
 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE 
DOS NÍNXOLS DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS D EL CEMENTIRI 
DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
“Vistes les peticions efectuades en data 11 de desembre de 2017, formulades per la 
Sra. J. D. L. sol·licitant la transmissió de propietat de dos nínxols del sector Nostra 
Senyora dels Dolors, números 38 i 176 (NRE 1763), així com l’emissió d’un duplicat del 
llibre de propietat dels nínxols esmentats (NRE 1792) del Cementiri de Santa Maria de 
Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular d’ambdós nínxols, el Sr. F. D. G., difunt des de 
l’any 2016.  
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Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del 
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 
2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 transmissió de propietat dels nínxols núm. 38 i núm. 176 del sector 
Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de 
Font-rubí a favor de la Sra. J. D. L., així com l’emissió de duplicats dels llibres de 
propietat corresponents. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom de dos 
nínxols per un import de 24,00 euros (12,00 € cadascun) i en concepte d’emissió   de 
nou llibre de propietat per un import de 30,00 euros (15,00 € cadascun), d’acord amb la 
taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer.-  Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.-  Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació 
corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TI TULARITAT D’UN 
NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI D E SANTA MARIA 
DE BELLVER. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 12 de gener de 2018, formulada pel Sr. S. P. E. 
sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de Natzaret, número 
205 (NRE 31), del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
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Vist que actualment consta com a titular d’aquest nínxol, la Sra. M. E. C., difunta des de 
l’any 2017.  
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del 
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 
2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 transmissió de propietat del nínxol núm. 205 del sector Jesús de 
Natzaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del 
Sr. S. P. E. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer.-  Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.-  Notificar a l’interessat el present acord i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TI TULARITAT DE 
DOS NÍNXOLS DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS i  JESUS DE 
NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vistes les peticions efectuades en data 10 de gener de 2018, formulades pel Sr. E. A. 
H. sol·licitant la transmissió de propietat de dos nínxols del sector Nostra Senyora dels 
Dolors número 74 (NRE 21), i Jesús de Natzaret número 55 (NRE 22) del Cementiri de 
Santa Maria de Bellver. 
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Vist que actualment consta com a titular d’ambdós nínxols, el Sr. E. H. G., difunt des de 
l’any 2017.  
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del 
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 
2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 transmissió de propietat dels nínxols núm. 74 del sector Nostra Sra. 
dels Dolors i núm. 55 del sector Jesús de Natzaret, del cementiri de Santa Maria de 
Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. E. A. H. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom de dos 
nínxols per un import de 24,00 euros (12,00 € cadascun) d’acord amb la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer.-  Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.-  Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS D’UNA 
TREBALLADORA MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 16 de gener de 2017 (NRE 41/2017), la Sra. C. R. S., administrativa d’aquesta 
Corporació, ha presentat sol·licitud de reconeixement de serveis prestats a l'efecte del 
còmput de triennis corresponents al període comprès entre el 19 de setembre de 2009 i 
el 31 de desembre de 2011. 
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Amb data 16 de gener de 2018 s’ha emès informe pel Regidor de Recursos Humans 
d'aquest Ajuntament, segons les dades obrants en el citat servei. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, atesos els informes de Secretaria i 
d'Intervenció de data 17 de gener de 2017, de conformitat amb l'establert en l'article 
21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Reconèixer a favor de la Sra. C. R. S., administrativa d’aquest Ajuntament, 
grup C1, dos triennis i l’abonament dels mateixos, amb reconeixement des de la data 
de presentació de la sol·licitud però amb efectes econòmics en el mes de febrer de 
2018; i fixar com a nova data a efectes de reconeixement d’antiguitat el 20 de juny de 
2011. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i Tresoreria d'aquest 
Ajuntament a l'efecte de previsió de la despesa i formalització del pagament. 
 
TERCER.- Adonar de la resolució al Registre de Personal de l'Ajuntament, als efectes 
previstos en l'article 71 de Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
QUART.- Notificar a la Interessada el present acord, amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
CINQUÈ.- Donar compte al Ple en la pròxima sessió que se celebri.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL PE RMÍS MUNICIPAL 
AMBIENTAL EXP. 2017/01 (ACT 2003/15). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent 
tenor literal: 
 
“Atès que, amb data 22 de desembre de 2017 (NRE 1893), la Sra. M. V. O., en nom i 
representació de l’empresa MASIA VALLFORMOSA, S.L., va presentar una instància 
demanant que es prengui coneixement del canvi de nom de l’activitat a l’empresa 
MASIA VALLFORMOSA, S.L. del permís ambiental municipal per a l’exercici de 
l’activitat d’elaboració de vins i caves aprovat per la Comissió de Govern, en data 7 de 
setembre de 2004, a l’empresa SOLER I DEGOLLADA, S.A., exp. ACT 2003/15, a la 
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finca La Serra de Sabanell núm. 45 d’aquest municipi, adjuntant la documentació 
requerida per a aquest tràmit. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 15 de gener de 2018, on 
informa favorablement al canvi de nom del permís municipal ambiental, atès que es 
mantenen els requisits que propiciaren la concessió del permís ambiental municipal de 
l’activitat. 
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert en els 
articles 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que preveu el Decret 
de l’alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de 
Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Concedir a favor de MASIA VALLFORMOSA, S.L. el canvi de nom del Permís 
Municipal Ambiental exp. 2017/01 (ACT 2003/15), elaboració de vins i caves, activitat 
situada a la finca La Serra de Sabanell núm. 45 d’aquest terme municipal, que consta a 
nom de SOLER I DEGOLLADA, S.L., amb les mateixes característiques que la llicència 
originària. 
 
Segon .- Liquidar la corresponent taxa per la tramitació de l’exp. 2017/01 (ACT 2003/15) 
del canvi de nom, d’acord amb l’article 6.13 de l’Ordenança Fiscal núm. 8, per import de 
100,00 euros. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a les dues empreses afectades.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
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. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. N ÚM. 
35/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. XAVIER LLUCH LLOPART, 
en data 9 de novembre de 2017 i amb núm. de RE 1606, per tal de realitzar les obres 
consistents en fer un moviment de terres per la millora de la finca agrícola, sense 
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aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 6, part de la parcel·la 5, d’una 
superfície aproximada d’una hectàrea, d’acord amb el cadastre de béns immobles de 
naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable agrícola de 
denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral 08084A006000050000OB.  
 
Vist l’informe de data 16 de gener 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 17 de gener 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. 35/2017, presentada pel Sr. XAVIER LLUCH 
LLOPART, per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de terres per la 
millora de la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 6, 
part de la parcel·la 5, d’una superfície aproximada d’una hectàrea, al municipi de Font-
rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins d e l’àmbit exclusivament de la 
parcel·la 5, del polígon 6 (àmbit grafiat en els pl ànols 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. 
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- 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: 
- 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. 
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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. 
11.- Sempre i quant el moviment de terres es trobi a menys de 100 metres d’un torrent, riera o 
riu i d’acord amb el Real Decret 849/1986, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic, en 
zona de policia, per a l’execució de qualsevol obra o treball caldrà autorització administrativa 
prèvia de l’Organisme de conca, independentment de qualsevol altra que hagi de ser atorgada 
pels diferents òrgans de les administracions públiques. 
 
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.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels tres 
regidors assistents amb dret de vot. 
 
El Sr. Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.  
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMEN T DE 
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 16/2017. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació: 
 

En data 3 d’abril de 2017 i amb núm. de RE 290, el Sr. J. V. F. va sol·licitar una 
llicència d’obres per construir una rasa a la parcel·la 40 del polígon 8 de Font-rubí. 
 
En data 28 d’agost de 2017 i amb NRE 1118, el Sr. J. V. F. va presentar un escrit en 
aquesta Corporació comunicant que no es durien a terme les obres sol·licitades i que 
es procedís a l’arxivament d’aquest expedient LUM 16/2017. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte assessor Sr. G., de data 16 de gener de 2018, on exposa 
que ha constatat en visita de comprovació realitzada que les obres no han estat 
realitzades. 
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 
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de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i atesa 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 .- Declarar al Sr. J. V. F. desistit del procediment de concessió de llicència 
d’obres exp. núm. 16/2017, sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin 
correspondre en un nou procediment posterior. 
 
Segon .- Liquidar el següent tribut: 
 
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 50,00€ 
 
Tercer .- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Quart .- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MU NICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“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.” 
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ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

F. T. G. 
Festa 

particular 
06/01/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

Y. S. P. 
Casament 

Civil 14/04/2018 Sala de Plens 220,00 € 0 € 

S. M. H. 
Festa 

particular 
10/02/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

M. M. M. 
Festa 

particular 
27/01/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZE.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE  DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET, SR. A . R. H. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 29 de 
desembre de 2017, es va autoritzar a favor del Sr. A. R. H. la cessió d’ús de Cal Cintet 
per a realitzar-hi una celebració particular el dia 23 de desembre de 2017.  
 
Atès que, en data 24 de desembre de 2017, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet, no era correcte perquè estava brut i les persones que 
havien llogat el local l’endemà van haver de netejar el local per poder-ne fer ús. 
 
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon estat, 
i en el cas del lloguer del Sr. A. R. H. 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 50,00 euros en concepte 
de servei de neteja, motiu pel qual no se li retornarà el total de l’ import de la fiança 
dipositada. 
 
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: 
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Primer .- Liquidar al Sr. A. R. H. les despeses que ha hagut de sufragar l’Ajuntament de 
Font-rubí per l’incompliment de la normativa de lloguer de Cal Cintet, per la celebració 
particular que van realitzar el dia 23 de desembre de 2017 i que ascendeix un total de 
50,00€. 
 
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 l’usuari i, 
conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM.  34  DEL BARRI DE 
CAN CASTELLVÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. M. N. A. P., en data 29 de desembre de 2017 i 
amb núm. de registre d’entrada 1899, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una 
bústia al mòdul situat al barri de Can Castellví. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer .- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 34 del mòdul instal·lat al 
barri de Can Castellví a la Sra. M. N. A. P. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de 
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf 
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUINZÈ.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTA T PER LA SRA. 
M. I. R. LL. CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMTA PER SI LENCI 
ADMINISTRATIU DE LA RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA VIA JURI SDICCIONAL 
PRESENTADA EN DATA 12 DE SETEMBRE DE 2017. 
 
La proposta que es presenta davant la Junta de Govern és la que literalment es 
transcriu: 
 
“Identificació de l’expedient 
Resolució del recurs interposat per la Sra. Ma. I. R. Ll. contra la desestimació 
presumpta per silencia administratiu de la reclamació prèvia a la via jurisdiccional 
presentada en data 12 de setembre de 2017. 
 
 

 Antecedents de fet 
 
Primer.- En data 2 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la 
contractació en règim laboral no permanent o temporal,  de la Sra. Ma. I. R. Ll., amb 
categoria professional d’arquitecte, des del dia 8 de setembre de 2014 i fins el dia 7 de 
setembre de 2015. El contracte era a temps parcial de 20 hores setmanals. 
 
Segon.- En data 25 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
d’un any de la contractació de la Sra. Ma. I. R. Ll., amb categoria professional 
d’arquitecte, que finalitzava el dia 7 de setembre de 2016. El contracte continuava sent 
a temps parcial de 20 hores setmanals. 
 
Tercer.- En data 30 d’agost de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del contracte subscrit amb la Sra. Ma. Isabel Rabal Lluch, amb categoria professional 
d’arquitecte i a temps parcial de 20 hores setmanals, fins el termini màxim previst per 
aquest tipus de contracte, i que en cap cas podrà ser superior a 3 anys la duració total 
de la contractació. Aquest acord va ser notificat a la Sra. R. en data 21 de setembre de 
2016 i publicat al BOPB de data 16 de setembre de 2016. 
 
Quart.- Conseqüentment, el contracte laboral va finalitzar el dia 7 de setembre de 2017, 
es va tramitar la baixa per finalització de contracte davant de la Seguretat Social i es va 
procedir a pagar a la Sra. R. la corresponent liquidació per finalització de contracte. 
 
Cinquè.- En data 12 de setembre de 2017 i NRE 1204, la Sra. Ma. I. R. Ll. presenta una 
reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, on demana que es reconegui que la 
baixa practicada per l’Ajuntament és un acomiadament nul o subsidiàriament 
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improcedent i la seva responsabilitat, d’acord amb els articles 55 i 56 de l’ET, 
respectivament. 
 
Sisè.- En data 11 d’octubre de 2017 i NRE 1430, l’Ajuntament de Font-rubí ha rebut 
una notificació del Jutjat del Social núm. 4 de Barcelona citant a aquesta Corporació a 
assistir com a part demandada a la celebració dels actes de conciliació i, si s’escau, 
judici, amb motiu de la demanda presentada per la Sra. R. en data 21/09/2017 contra 
aquest Ajuntament i contra FOGASA sobre reconeixement de dret. 
 
Setè.- En data 18 de desembre de 2017 i NRE 1830, la Sra. Ma. I. R. Ll. presenta un 
recurs d’alçada contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la 
reclamació prèvia a la via jurisdiccional social presentada en data 12 de setembre de 
2017. 
 
 

 Fonaments de dret 
 
Primer.-  La normativa aplicable és la següent: 

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

- El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. 
  
Segon.-  Des del punt de vista formal, l’escrit presentat per la Sra. R., tot i que diu recurs 
d’alçada, s’ha d’entendre que és un recurs de reposició, i aquest ha estat interposat per 
persona legitimada i dins del termini previst en els articles 112 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Tercer.-  Des d’un punt de vista material, en el recurs presentat la Sra. R. demana que es 
reconegui que la baixa practicada per l’Ajuntament és un acomiadament nul o 
subsidiàriament improcedent i la seva responsabilitat, d’acord amb els articles 55 i 56 
de l’ET, respectivament.  
 
Quart.-  Que el contracte que es va subscriure en data 8 de setembre de 2014 identifica la 
natura de l’acord com de per obra o servei determinat a temps parcial, reunint aquest els 
requisits establerts de fons i forma per a la seva realització. 
 
Cinquè.-  Que un dels requisits de la indicada contractació és que aquesta no pot ser 
superior, en quant a la seva durada, a la màxima establerta de 3 anys, d’acord amb 
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l’article 15.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.  
 
Sisè.-  Que en compliment de la limitació indicada a l’ apartat anterior es va extingir la 
relació i, el 28 de setembre de 2017, se li va efectuar transferència bancària a la Sra. R. 
on se li abonava 1.870,90 euros en concepte d’indemnització per fi de contracte. 
 
En conseqüència, vistos els antecedents de fet i els fonaments de dret aplicables, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 18 de desembre de 2017 
per la Sra. Ma. I. R. Ll. contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la 
reclamació prèvia a la via jurisdiccional social presentada en data 12 de setembre de 
2017, per no ser ajustat a dret el que es peticiona pels motius ja exposats en el cos 
d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Establir que aquesta Corporació estarà a resultes de la resolució jurisdiccional 
ferma que derivi dels procediments judicials instats per la Sra. R. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTU RES NÚM. 
02/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
 

“Vista la relació de factures núm. 02/2018, de data 23 de gener de 2018, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 14.156,18 euros 
(catorze mil cent cinquanta-sis euros amb divuit cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 19 de gener 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: 
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 02/2018, de data 23 de gener de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
14.156,18 euros (catorze mil cent cinquanta-sis euros amb divuit 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.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 

 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:17 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. 
 


