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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 DE MAIG DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 16 de maig 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 20:45 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 municipals.
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4. Proposta de devolució d’una fiança dipositada per la cessió d’ús d’instal·lacions
municipals.
5. Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 50 del Barri de Can Rovireta.
6. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació
prèvia municipal exp. núm. 08/2017.
7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 12/2017.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 08/2017.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 18/2017.
10. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de la Sra. M. S. C. en
l’expedient CERT 01/2017.
11. Proposta d’atorgament de la llicència de gual núm. 17.
12. Proposta d’aprovació de la devolució a la Sra. F. d’una part del preu públic
abonat pel curs de piscina per a gent gran.
13. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per al manteniment
preventiu i correctiu de dos aparells elevadors dels edificis municipals.
14. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 10/2017.
15. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de maig
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 CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I DE MATERIAL
MUNICIPALS.
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La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant la cessió d’ús d’instal·lacions i de material
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 la cessió d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a
l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar la taxa corresponent 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
M. O. R.
M. S. R.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

fiança

05/05/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

26/05/2017

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 10 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment:
“Vist que en la Junta de Govern Local de data 2 de maig, va aprovar al punt tercer la
cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha realitzat:
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Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

M. L. C.

Festa
particular

28/04/2017

Local Cal Cintet

Taxa
220,00 €

Fiança
100,00 €

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

Fiança

M. L. C.

100,00 €

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, 10 de maig de 2017
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 50 DEL BARRI DE
CAN ROVIRETA,
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J. P. F., en data 18 d’ abril de 2017 i amb núm. de
registre d’entrada 329, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al
mòdul situat a Can Rovireta.
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.
42/2011, de 15 de juny, de delegació de competències, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 50 del mòdul instal·lat a
Can Rovireta al Sr. J. P. F.
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.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 12 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 08/2017.

L’AVAL

La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Atès que, en data 4 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. C.
G. F. la comunicació prèvia municipal (exp. 08/2017) per realitzar les obres consistents
en la col·locació de paviment imprès en un tram de la parcel·la i al voltant de la piscina,
a la finca urbana situada al carrer de la Noguera, núm. 17 del nucli urbà de Can
Castellví, al terme municipal de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte
corrent de la Corporació en data 10 d’abril de 2017.
Atès que en data 12 d’abril de 2017 i amb número de registre d’entrada 323, la Sra. C.
G. F. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la comunicació
prèvia 08/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28 d’abril de 2017, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
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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 4 d’abril de 2017, es
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. C. G. F. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 0/2017.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 5 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
12/2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que tot seguit es
transcriu:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. B. N., en data 2 de
maig de 2017 i amb núm. de RE 365, per tal realitzar les obres consistents en reparar
la teulada de la finca situada al nucli urbà del Coll de la Barraca, núm. 4, al municipi de
Font-rubí i segons referència cadastral 0891604CF9809S0001KD.
Vist l’informe de data 3 de maig de 2017 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
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Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 12/2017,
presentada per la Sra. M. B. N., per tal realitzar les obres consistents en reparar la
teulada de la finca urbana situada al nucli urbà del Coll de la Barraca, núm. 4, al
municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
- En cas que l’actuació afecti algun element estructural, caldrà obligatòriament
aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic competent i visat
pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu l’art. 21.2 de les vigents
Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
- 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 el tributs següents:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 11.587,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 11.587,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 301,26 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 69,52 € - 6,95 € (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 62,57 €.
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 375,83 €
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 €
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 5 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
8/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. F. V., en data 21 de febrer
de 2017 i amb núm. de RE 158, per tal de realitzar les obres consistents en la reparació
de la coberta de l’habitatge i substitució d’un mur de blocs per un mur d’escullera de 60
m2, de l’habitatge anomenat Cal Jan Maioles, al barri de l’Alzinar, del municipi de Fontrubí i segons referència cadastral 08084A003000040000OS.
Vist l’informe de data 28 d’abril 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, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 9 de maig de 2017.
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. 8/2017, presentada pel Sr. J. F. V., per tal de
realitzar les obres consistents en la reparació de la coberta de l’habitatge i substitució

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

d’un mur de blocs per un mur d’escullera de 60 m2, de l’habitatge anomenat Cal Jan
Maioles, al barri de l’Alzinar, del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:

-

-

-

En cas que l’actuació afecti algun element estructural, caldrà obligatòriament aportar full
d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic competent i visat pel corresponent
col·legi professional, tal i com preveu l’art. 21.2 de les vigents Normes Subsidiàries de
planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Segon.- Liquidar els tributs següents:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 7.550,00 € (obres en la coberta) + 3.600,00 € (mur escullera) = 11.150,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 11.150,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 289,90 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 66,90 €
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 368,80 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl 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.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 11 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
18/2017.
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 sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. E. G. R., en data 28 d’abril
de 2017 i amb núm. de RE 362, per tal de realitzar les obres consistents en la
construcció d’una caseta d’eines en sòl no urbanitzable, al polígon 27, parcel·la 60, al
barri de la Massana, del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
08084A02700060000OE.
Vist l’informe de data 10 de maig 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, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 12 de maig de 2017.
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. 18/2017, presentada pel Sr. J. E. G. R., per
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una caseta d’eines en sòl no
urbanitzable, al polígon 27, parcel·la 60, al barri de la Massana, del municipi de Fontrubí.
OBSERVACIONS:
-

-

Caldrà donar compliment a allò previst en l’art.150 – Casetes d’eines, de les vigents
Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, on ... no
es permet la seva ubicació a menys de 10 m dels camins existents i de 5 m dels límits de
finca.
Caldrà que l’acabat de les façanes sigui de color de la gamma terrosa o en tot cas blanc.
En cas que la construcció es situï en 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).
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-

-

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

Segon.- Liquidar els tributs següents:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.000,00 € i posteriorment 1.260,40 €.
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.197,92 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 57,15 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 119,15 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl 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.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 15 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA
SRA. M. S. C. EN L’EXPEDIENT CERT 01/2017.
La proposta presentada és la següent:
“En data 2 de gener de 2017 i amb núm. de RE 2, la Sra. M. S. C. va sol·licitar un
certificat d’innecessarietat de llicència d’agrupació de dues finques urbanes colindants
situades al nucli urbà de Font-rubí de Baix, al municipi de Font-rubí, les referències
cadastrals de les quals són 2481603CF8828S0001OG i 2481602CF8828S0001MG.
En data 2 de febrer de 2017 i amb RS 30, es va requerir a la Sra. M. S. C. per a què en
el termini de trenta dies aportés la documentació requerida pels Serveis Tècnics
municipals d’acord amb l’informe emès en data 30 de gener de 2017.
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En data 17 de març de 2017 i amb RS 130, es va fer un segon requeriment d’esmenes
de deficiències ampliant trenta dies més el termini per aportar la documentació
demanada en l’informe de l’arquitecta municipal.
En data 28 d’abril de 2017 i amb RE 361, la Sra. M. S. C. va presentar un escrit en
aquesta Corporació sol·licitant que s’arxivi l’expedient CERT1/2017 donat que les
parcel·les han estat agrupades davant notari.
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 94 de la Llei 390/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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 la Sra. M. S. C. desistida del procediment de concessió de certificat
d’innecessarietat de llicència d’agrupació CERT1/2017, sense que això comporti la
renúncia dels drets que li puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme, regulada en l’ordenança fiscal núm. 18 de
l’Ajuntament de Font-rubí, per import de 50,00 euros, de conformitat amb llur article
6e.1.c) i .2.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessada juntament amb els recursos pertinents.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada pels tres regidors assistents.

ONZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 17.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és la
següent:
“En data 4 d’abril de 2017 i NRE 303, la Sra. C. N. M. va presentar una sol·licitud de
llicència de gual per a l’entrada al garatge del seu habitatge situat a l’Avinguda
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Catalunya núm. 10 (referència cadastral 7356625CF8875N00001IX) del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 18 d’abril de 2017, en relació
amb el procediment i a la Legislació aplicable.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, en data 10 de maig de 2017, en
sentit favorable a la concessió de la llicència de gual referida, amb una amplada de
3,25 ml, i amb les instruccions tècniques necessàries per a l’adaptació de la vorera.
Vist el que preveu els articles 75 i següents del Reglament de Béns de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny; l'article 9 del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 i l’article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Examinada la documentació que l'acompanya, i atesa la Resolució d’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir la llicència de gual del garatge de l’habitatge amb referència
cadastral 7356625CF8875N00001IX i situat a l’Av. Catalunya núm. 10 del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí, a favor de C. N. M., d’acord amb les condicions tècniques
fixades en l’informe dels serveis tècnics municipals. El núm. de llicència de gual que li
correspon és el 17 i l’amplada autoritzada és de 3,25 ml.
Segon.- Aprovar la següent liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, d’acord amb el
que regula l’ordenança fiscal núm. 16 de Font-rubí:
Concessió de llicència: 13,10 €
Placa de llicència: 15,00 €
Tarifa anual: 9,70 € x 3,25 ml de gual = 31,52 €
TOTAL: 59,62 €

Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada.
Font-rubí, 12 de maig de 2017
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-President
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ A LA SRA. F. D’UNA
PART DEL PREU PÚBLIC ABONAT PEL CURS DE PISCINA PER A GENT GRAN.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“L’Ajuntament de Font-rubí organitza anualment el curs de piscina per a gent gran, dins
de les diverses activitats adreçades a aquest sector d’edat del municipi, la qual es troba
regulada a l’Ordenança Fiscal núm. 21 de Font-rubí, que regula els preus públics per a
la prestació de diversos serveis i utilització privativa del domini públic municipal.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. J. F. T., en data 5 de maig de 2017 i NRE 386,
on comunica que per motius de salut no pot continuar assistint a l’activitat de piscina
per a gent gran, que se la doni de baixa i que se li retorni, si s’escau, l’import que li
correspongui de la quota ja satisfeta.
Vist l’informe emès pel Sr. Lluís Ortega i Rey, regidor de la Gent Gran, en data 8 de
maig de 2017, autoritzant el retorn de 34,50 euros a la Sra. F.
De conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; l’article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia, es proposa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. J. F. T. de 34,50 euros abonats en concepte
d’activitat de piscina per a la gent gran, atesa la seva absència a partir del mes d’abril i
fins a final de temporada.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat als serveis econòmics,
als efectes adients.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 12 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
SERVEIS PER AL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE DOS APARELLS
ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que
literalment es transcriu:
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 10 de maig de 2016, es va acreditar la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el manteniment preventiu i correctiu de
tres aparells elevadors d’edificis municipals, el preu anual del qual ascendiria, com a
màxim, a la quantitat de 2.030,00 euros i 426,30 euros.
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 17 de maig de 2016, va adjudicar el
contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu dels elevadors d’edificis
municipals, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista KONE
ELEVADORES, SA per un import de 1.584,00 euros i 332,64 euros d’IVA, a partir de la
data de venciment de cada contracte existent.
Atès que les dades de finalització dels actuals contractes de manteniment són els
següents:
- Aparell elevador Centre Recreatiu “La Cooperativa”: 31/05/2017.
- Aparell elevador Ajuntament: 30/06/2017.
- Aparell elevador escola: 30/09/2017.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí pretén adherir-se a l’acord marc que està a punt de
finalitzar l’Associació Catalana de Municipis per prestar aquest tipus de servei, i que es
necessari la continuïtat d’aquest servei per interès general.
Vist el que preveuen els articles 23, 213 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
sobre la duració i pròrroga dels contractes.
Per tot això, i d’acord 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.- Prorrogar el contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu de dos
elevadors d’edificis municipals, aparell elevador Centre Recreatiu “La Cooperativa” i
aparell elevador Ajuntament, amb el contractista KONE ELEVADORES, SA, fins el dia
30/09/2017 i per un import màxim de 500,00 euros i 105,00 euros d’IVA.
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SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les partides 920-22713 i 33022701 del vigent pressupost.
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament, si s’escau.
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde – President
Font-rubí, 12 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 10/2017.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 10/2017, de data 16 de maig de 2017, preparada pel
servei d’Intervenció d’ aquesta Corporació, per un import total de 41.569,94 euros
(quaranta-un mil cinc-cents seixanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 15 de maig 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. 10/2017, de data 16 de maig de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
41.569,94 euros (quaranta-un mil cinc-cents seixanta-nou euros amb noranta-quatre
cèntims).
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.
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Sebastià Moya i Arenas,
Regidor d’Hisenda
Font-rubí, 15 de maig de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- 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 21:32 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.

