A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE JUNY DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 13 de juny 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. Maria de las Mercedes
Gobartt Vázquez.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:31 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.
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3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions i de material municipals.
4. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’instal·lacions
municipals.
5. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 2 de l’obra de “Millora del sistema
d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” a Font-rubí.
6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 43/2016.
7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres en règim de comunicació prèvia exp. núm. 09/2017.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 47/2016.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 06/2017.
10. Proposta d’aprovació de l’ampliació de la llicència d’obres exp. núm. 07/2017.
11. Proposta de denegació de la llicència d’obres exp. núm. 10/2017.
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 21/2017.
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 22/2017.
14. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a la
construcció d’un pou nou a la urbanització de Can Castellví.
15. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Associació “El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics” i aprovació
del conveni regulador.
16. Proposta de contractació d’un oficial electricista per al servei municipal d’aigua,
dins del Pla d’ocupació 2017/2018 de Font-rubí.
17. Proposta de contractació de dos auxiliars de serveis per a la temporada de
piscina 2017, dins del Pla d’ocupació 2017/2018 de Font-rubí.
18. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte laboral temporal subscrit entre
l’Ajuntament de Font-rubí i la Sra. A. O. R.
19. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 12/2017.
20. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
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Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
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 municipals
per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifiquen,
amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen
a l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

V. L. P.

Casament

10/06/2017

Sala de Plens

110,00 €

0€

A. S.

Festa
Particular

16/06/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €
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Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 7 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA 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 30 de maig de 2017 va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús de la instal·lació municipal, de la qual la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

J. T. L.

Festa
particular

03/06/2017

Local Cal Cintet

Taxa
110,00 €

Fiança
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 següent fiança dipositada en concepte d’ús del local de
Cal Cintet:
Peticionari
J. T. L.

Fiança
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, 7 de juny de 2017”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA
DE “MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA I ENTRADA DEL
DIPÒSIT DE LA RUBIOLA” A FONT-RUBÍ.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Vist que, en data 21 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar
l’adjudicació a TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. de l’obra “Millora del
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” de Font-rubí, per un
import de 73.072.36 euros (60.390,38 euros i 12.681,98 euros d’IVA).
Vista la certificació núm. 2, presentada en data 2 de juny de 2017, signada per
l’arquitecte tècnic director de l’obra D. R. O. i l’empresa adjudicatària, per un import de
19.407,40 euros (16.039,17 euros i 3.368,23 euros d’IVA) i segons el quadre següent:
Pressupost
adjudicació

Executat
període

Executat
anteriorment

Pendent
d’executar

73.072,36 €

19.407,40 €

16.066,20 €

37.598,76 €

Vist l’informe de l’enginyer assessor i de l’arquitecta municipal, de data 5 de juny de
2017.
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 6 de juny de 2017, conforme hi ha
consignació pressupostària.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Millora del sistema d’aigua potable
sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola”, per un import de DINOU MIL QUATRECENTS SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (19.407,40 €), presentada per
TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A.
Segon.- Aprovar la factura núm. 81, de data 31/05/2017, de l’empresa TÉCNICAS DEL
HORMIGÓN ARMADO, S.A., corresponent a la referida segona certificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
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Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de
Barcelona, atès que es tracta d’una actuació subvencionada per la Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 (codi 14/X/110011).
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde president
Font-rubí, 6 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 43/2016.

AVALS

La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Atès que, en data 8 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr.
E. R. C. la llicència d’obres municipal (exp. 43/2016) per realitzar les obres consistents
en l’arranjament d’una habitació a la finca anomenada Ca l’Esteve, situada al barri de la
Massana, 22 del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 5 de desembre de 2016.
Atès que en data 24 de maig de 2017 i amb número de registre d’entrada 465, el Sr. E.
R. C. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 43/2016, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de juny de 2017, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2017, es
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. E. R. C. dels avals dipositats en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 43/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ
PRÈVIA EXP. NÚM. 9/2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 30 de març de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra.
M. V. M. la llicència d’obres municipal en règim de comunicació prèvia (exp. 9/2017) per
realitzar les obres consistents en l’enderroc de les antigues conilleres i del porxo a la
finca anomenada Cal Tano, situada al barri de l’Avellà, número 6 del municipi de Fontrubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 25 d’abril de 2017.
Atès que en data 24 de maig de 2017 i amb número de registre d’entrada 464, la Sra.
M. V. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 9/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de juny 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 dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. V. M. dels avals dipositats en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres en règim de comunicació prèvia núm. 9/2017.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 7 de juny 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.
47/2016.
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 pels Srs. E. L. i S. D., en data 14 de
novembre de 2016 i amb núm. de RE 1014, per tal de realitzar les obres consistents en
l’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar existent a la finca anomenada Ca
l’Onofre, situada al nucli urbà del Coll de la Barraca, núm. 18 del municipi de Font-rubí,
amb referència cadastral 0891401CF9809S0001YD.
Vist l’informe de data 8 de juny 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.
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 8 de juny 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. 47/2016, presentada pels Srs. E. L. i S. D.,
per tal de realitzar les obres consistents en l’ampliació i reforma de l’habitatge
unifamiliar existent a la finca anomenada Ca l’Onofre, situada al nucli urbà del Coll de la
Barraca, núm. 18 del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors caldrà aportar:
- Full d’estadística d’edificació i habitatge, degudament omplert i signat.
- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
- I que els promotors signin tots els plànols d’ambdós projectes.
OBSERVACIONS:
- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
IMPORTANT:

- Caldrà fer la sessió formal i efectiva de la part de finca qualificada de sòl públic (zona verda)
d’una superfície de sòl de 127,09 m², que es cedeix de forma voluntària.
- Caldrà tenir en compte que al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent
comunicació prèvia per a la primera ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge en sòl no
urbanitzable.
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Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 52.074,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 108.630,36 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 2.824,39 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 651,78 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 3.488,17 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 2.172,61 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ 169,73 €.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de juny 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.
6/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. J. S. A., en data 20 de
febrer de 2017 i amb núm. de RE 147, per tal de realitzar les obres consistents en la
reforma integral de l’habitatge situat en sòl no urbanitzable anomenat Cal Jan Manaló
situat al barri de l’Alzinar, núm. 43 del municipi de Font-rubí amb referència cadastral
08084A039000270000OK.
Vist l’informe de data 7 de juny 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 8 de juny de 2017.
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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. 6/2017, presentada per la Sra. J. S. A., per
tal de realitzar les obres consistents en la reforma integral de l’habitatge situat en sòl no
urbanitzable anomenat Cal Jan Manaló situat al barri de l’Alzinar, núm. 43 del municipi
de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

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

IMPORTANT:
Caldrà tenir en compte que al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent
comunicació prèvia per a la primera ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge en
sòl no urbanitzable.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 30.512,86 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 69.351,51 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.803,14 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 416,11 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 2.231,25 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 1.387,03 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ 197,29 €.
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 8 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 7/2017.
La proposta presentada és la següent:
“La Junta de Govern, en sessió de data 7 de març de 2017, va aprovar la llicència
d’obres núm. 7/2017, presentada pel Sr. J. LL. C., per tal de realitzar les obres
consistents en la construcció d’una piscina descoberta a la finca anomenada Cal Suriol
al barri Santa Maria de Bellver núm. 4 bis del municipi de Font-rubí.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. LL. C., en data 29 de maig
de 2017 i amb núm. de RE 484, per tal d’ampliar la llicència d’obres de l’expedient
7/2017 per a la instal·lació de pèrgola i caseta de fusta i barbacoa prefabricada a la
finca anomenada Cal Suriol i situada al barri de Santa Maria de Bellver, núm. 4 bis del
municipi de Font-rubí amb referència cadastral 001431500CF88F0001GD.
Vist l’informe de data 31 de maig de 2017 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’ampliació de la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 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. 7/2017, presentada pel Sr. J.
LL. C., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de pèrgola i caseta de
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fusta i barbacoa prefabricada a la finca anomenada Cal Suriol i situada al barri de
Santa Maria de Bellver, núm. 4 bis del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Caldrà que les construccions es separin 10m dels camins públics i 5 de les finques
veïnes, d’acord amb allò establert en les vigents NNSS de planejament, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 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 següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 9.312,39 € + 2.815,00 € (ampliació) = 12.127,39 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 15.825,02 € + 2.815,00 € (ampliació) = 18.640,02 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 484,64 € - 411,45 € = 73,19 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 111,84 € - 94,95 € = 16,89 €
PLACA: 0 € (els 12€ ja s’han abonat)
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 596,48 € - 506,40 € = 90,08 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 186,40 € - 158,25 € =
28,15 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € (ja s’ha
dipositat a la llicència 07/2017).

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
10/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per CELLER CAL COSTAS, S.L., en
data 10 de març de 2017 i amb núm. de RE 209, per tal de realitzar les obres
consistents en l’ampliació de la sala de tast i menjador a la finca anomenada Cal
Costas i situada al barri de l’Alzinar, número 40 del municipi de Font-rubí amb
referència cadastral rústica 08084A048000290000OA, part de la finca
i
08084A048000530000OI, l’altra part, polígon 48, parcel.les 29 i 53 respectivament.
Vist l’informe desfavorable, de data 31 de maig de 2017, emès per l’arquitecta municipal,
perquè les obres de restauració previstes en la zona C2 son incompatibles amb allò
previst en el document del Text refós del Pla Especial Urbanístic sector núm. 3 “Celler
Cal Costas“ de Font-rubí, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 24 d’abril de 2014 i donat que no s’ha aportat el corresponent
projecte de canvi d’ús residencial a restauració pel que fa a la zona C1, tot i sent un ús
admès per aquesta zona.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 6 de juny de 2017.
Vist l’informe desfavorable emès per l’enginyer assessor en data 8 de juny de 2017, en
referència a que la comunicació efectuada no és correcte atès l’informe desfavorable
urbanístic de l’activitat i a que actualment les activitats de restauració es classifiquen dins
la Llei 16/2015.
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.- Denegar la llicència d’obres núm. 10/2017, presentada per CELLER CAL
COSTAS, S.L., per tal de realitzar les obres consistents l’ampliació de la sala de tast i
menjador a la finca anomenada Cal Costas i situada al barri de l’Alzinar, número 40 del
municipi de Font-rubí, pels motius justificats en l’informe tècnic que consta a l’expedient
i que es troben resumits en el cos d’aquesta proposta.
Segon.- No reconèixer efectes a la comunicació prèvia presentada pel CELLER CAL
COSTATS, SL per a l’ampliació de la sala de tast i menjador a la Masia Cal Costas del
municipi de Font-rubí, pels motius exposats en la part expositiva i en els informes dels
serveis tècnics municipals.
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Tercer.- Liquidar el següent tribut:
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 50,00€
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
21/2017.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. S. G., en data 31 de
maig de 2017 i amb núm. de RE 503, per tal de realitzar les obres consistents en la
col·locació d’uns 44 metres lineals de tanca de simple torsió per delimitació de finca a
la finca anomenada Cal Vicenç Geroni i situada al barri de Santa Maria, núm. 67 del
municipi de Font-rubí amb referència cadastral 08084A008000460000OS.
Vist l’informe de data 31 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 6 de juny 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.
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 21/2017, presentada per la Sra. M. S. G., per
tal de realitzar les obres consistents en la col·locació d’uns 44 metres lineals de tanca
de simple torsió per delimitació de finca a la finca anomenada Cal Vicenç Geroni i
situada al barri de Santa Maria, núm. 67 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

-

Caldrà que la tanca a instal·lar, doni compliment a allò previst en l’art. 140 –
Tanques, 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 les tanques de les finques es construiran de forma
que no agredeixin el medi rural on s’emplacen i en cas que la tanca segueixi
l’alineació d’un camí públic, qualsevol punt d’aquesta estarà a 4 metres, en els
camins de la xarxa bàsica, i 3,5 m, en la resta com a mínim, de l’eix del camí,
seran d’obra massissa (amb acabats de pedra del país, obra o bloc de formigó
vist, o arrebossat) fins a 0,50 metres d’alçada, i amb materials calats fins a 1,50
m.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador
autoritzat i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus
lliurats.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.500,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.500,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 39,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 101,00 €
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): 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
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Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
22/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per CELLER CAL COSTAS, S.L., en
data 5 de juny de 2017 i amb núm. de RE 530, per tal de realitzar les obres consistents
en la reforma d’un local per a establiment de restauració i sala de tast a la finca
anomenada Cal Costas i situada al barri de l’Alzinar, núm. 40 del municipi de Font-rubí
amb referència cadastral 08084A048000290000OA segons documentació tècnica
redactada i signada per Hèlix Arquitectes Associats, SLP.
Vist l’informe de data 7 de juny 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 emès per l’enginyer municipal de data 8 de juny de 2017.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 8 de juny 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:
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 22/2017, presentada per CELLER CAL
COSTAS, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en la reforma d’un local per a
establiment de restauració i sala de tast a la finca anomenada Cal Costas i situada al
barri de l’Alzinar, núm. 40 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

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

NOTA IMPORTANT:
Us informem que es responsabilitat del titular comunicar tots els canvis soferts a
l’activitat per tal de mantenir la llicència actualitzada.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 45.824,66 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 130.226,76 € - 20.610,02 € (llic.26/2016) – 2.968,66 € (llic.19/2017) =
106.648,08€
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 2.772,85 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 639,89 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 3.424,74 €
AVAL DE GARANTIA D E L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 1.066,48 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 227,15 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de juny de 2017”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN POU NOU A LA
URBANITZACIÓ DE CAN CASTELLVÍ.
La proposta presentada és la que literalment es transcriu:
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 5 de juny de 2017, es va acreditar la
necessitat d’aquesta Corporació de contractar l’obra de la construcció d’un pou nou a la
urbanització de Can Castellví, el preu de la qual ascendiria a la quantitat de 37.969,00
euros i 7.973,49 euros d’IVA.
Atès que en data 5 de juny 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 5 de juny 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 per a la construcció d’un pou nou a la
urbanització de Can Castellví, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista CATALANA DE PERFORACIONS S.A. (NIF A-08875833) per un import de
37.969,00 euros i 7.973,49 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
161-62300 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.
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Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde – President
Font-rubí, 6 de juny de 2017”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ “EL TURÓ. SALUT MENTAL.
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS” I APROVACIÓ DEL CONVENI
REGULADOR.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vista la petició formulada per l’associació “El Turó. Salut mental. Associació de
Familiars i Amics” per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el
finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2017.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per
acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de
2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16. 3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i la
seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes
a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la
concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat “El
Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics”, amb CIF G-61049656, per un
import de CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €), destinada a promoure la inserció
social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment,
l’atenció i l’assessorament especialitzat a les famílies, entre d’altres, d’acord amb les
prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de
la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
I “EL TURÓ. SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS i AMICS”
PER L’ANY 2017 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ”
REUNITS
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de
Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern
de data ............................................................................., assistit per la secretària - interventora de
l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.
I de l’altra, la Sra. F. V. R., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de “El Turó. Salut
mental. Associació de familiars i amics”, amb CIF G-61049656, amb domicili a efectes de notificació a la
carretera d’Igualada núm. 73 de Vilafranca del Penedès (08720),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics” va presentar, en data 5 de maig de
2017 i NRE 388, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a
les despeses que ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2017, per tal de poder realitzar els seus
objectius.
II. Que l’entitat “El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics” treballa amb la finalitat de promoure
la inserció social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, l’atenció
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i l’assessorament especialitzat a les famílies. La tasca d’aquesta associació es fa possible a través de
l’oferiment de serveis com:
-

-

Àrea d’inserció social
o S.I.S.C. Servei d’inserció sòcio-comunitària / Club Social.
Servei social especialitzat que té l’objectiu de capacitar (reforç de l’autonomia personal),
empoderar i rehabilitar socialment, realitzant un acompanyament psicològic i social al
projecte vital de la persona amb trastorn mental i facilitant un entorn d’oportunitats de
participació en la comunitat, a través de l’ocupació significativa del seu temps amb
tallers ocupacionals, activitats d’autogestió, voluntariat vers altres col·lectius o
mediambiental i el lleure.
Àrea d’atenció a les famílies
o Servei social especialitzat que s’adreça tan a les famílies, com a cuidadors/es principals,
que requereixen una especial atenció ja que són el puntal de l’èxit del tractament dels
afectats amb l’objectiu d’aminorar la sobrecàrrega emocional (Cuidar els cuidadors),
com també a les famílies en general, institucions i serveis que requereixen d’informació i
orientació en salut mental a través de:
S.A.I.S.A.M. Servei d’assessorament i informació en salut mental.
S.A.P. Servei de Teràpia Familiar (Atenció psicològica).
S.A.R.U. Servei d’acolliment residencial d’urgència.
Programa d’atenció domiciliària.
Activitats Formatives i/o informatives. Conferències, tallers de creixement
personal i psicoeducatius, cursos, etc.
Assessorament jurídic.
Assessorament psicològic.
Assessorament social.
o Activitats associatives: Totes aquelles accions que promouen la salut mental de la
societat i la defensa i la construcció de drets socials pel col·lectiu.
Gestió de serveis.
Acolliment i grups d’ajuda mútua (Intercanvi de vivències).
Representació dels associats.
Programes de sensibilització social.
Activitats de lleure i reivindicació.

Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per tal
de dur a terme les activitats exposades.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data
.....................................................
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb el “El Turó. Salut
Mental. Associació de familiars i amics” en l’execució del projecte/activitat següent: promoció de la inserció
social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, l’atenció i
l’assessorament especialitzat a les famílies, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “El Turó” amb un import de CENT CINQUANTA EUROS
(150,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2017.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
el dia 31 de març de 2018, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2017.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció
de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar
per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i
podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2017. Així mateix, podrà
ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí a
....................................................................................
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

F. V. R.
Presidenta de “El Turó. Salut Mental.
Associació de familiars i amics”

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS
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(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48020 del pressupost de l’exercici 2017, per fer
front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació “El Turó”.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.
Font-rubí, 1 de juny de 2017
El regidor de serveis socials,
Xavier Lluch i Llopart
“
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UN OFICIAL ELECTRICISTA PER AL
SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA, DINS EL PLA D’OCUPACIÓ 2017-2018 DE FONTRUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“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 Fontrubí 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, es va
posar en marxa un procés selectiu per a un oficial electricista, des del SOC es van
trametre a aquesta Corporació 10 currículums i s’han dut a terme les corresponents
entrevistes, havent proposat el Regidor de Recursos Humans, en el seu informe de
data 5 de juny de 2017 que consta a l’expedient, com a candidat al lloc de treball que
es pretén cobrir, al Sr. G. V. G.
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Tot i el què preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat així com la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquesta
contractació no suposa un increment de despesa per a la Corporació, atesa
l’esmentada subvenció de la Diputació de Barcelona.
Atès que una de les condicions de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona és que
el nou contracte es formalitzi amb una persona que es trobi en situació legal de
desocupació en els termes de l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Vist l’informe de Secretaria-intervenció, de data 6 de juny de 2017, sobre la
contractació de personal temporal i sobre l’existència de crèdit pressupostari.
Vist el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 16,
17, 19, 21.2, 22, 24, 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i
l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració
determinada.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, al
Sr. G. V. G., amb la categoria professional d’oficial electricista, pel servei municipal
d’aigua i pel manteniment de serveis municipals, des del 19 de juny al 18 de desembre
de 2017, amb un període de prova de dos mesos. Aquest contracte podrà ser prorrogat
fins al termini màxim fixat al propi Pla d’ocupació. El contracte serà a temps complet de
37:30 hores setmanals.
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 20172018, 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.
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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, 6 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DISSETÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE DOS AUXILIARS DE
SERVEIS PER A LA TEMPORADA DE PISCINA 2017, DINS EL PLA D’OCUPACIÓ
2017-2018 DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent
tenor literal:
“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 Fontrubí 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, es va
posar en marxa un procés selectiu per a la contractació de dos auxiliars de serveis per
a la piscina, temporada 2017, es van presentar 4 currículums i s’han dut a terme les
corresponents entrevistes, havent proposat el Regidor de Recursos Humans, en el seu
informe de data 7 de juny de 2017 que consta a l’expedient, com a candidats als llocs
de treball que es pretén cobrir, al Sr. G. M. R. i al Sr. E. B. B.
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.
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Atès que una de les condicions de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona és que
els nous contractes es formalitzin amb persones que es trobin en situació legal de
desocupació en els termes de l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Vist l’informe de Secretaria-intervenció, de data 8 de juny de 2017, sobre la
contractació de personal temporal i sobre l’existència de crèdit pressupostari.
Vist el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 16,
17, 19, 21.2, 22, 24, 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i
l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració
determinada.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, al
Sr. G. M. R. i al Sr. E. B. B., amb la categoria professional d’auxiliar serveis piscina, des
del dia 23 de juny de 2017 i fins el dia 12 de setembre de 2017. El contracte serà a
temps parcial de 30 hores setmanals.
Segon.- Fer constar que aquestes contractacions es financen 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 20172018, aprovat a l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació
de Barcelona.
Tercer.- Donar compte d’aquestes contractacions al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que es celebri.
Quart.- Publicar 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, 9 de juny de 2017”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
LABORAL TEMPORAL SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA
SRA. A. O. R.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“En data 8 de novembre de 2016, la Junta de Govern va acordar la contractació, per
raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a la Sra. A. O. R., amb la
categoria professional d’educadora de llar d’infants, des del 1 de desembre de 2016
fins al 30 de juny de 2017. El contracte és a temps parcial de 25 hores setmanals.
Vist l’informe emès, en data 9 de juny de 2017, del regidor de Recursos Humans, on
manifesta la necessitat que es prorrogui el contracte de l’educadora atès que la Llar
d’infants Els Pinells té actualment inscrits 28 infants i que el curs finalitza el dia 28 de
juliol de 2017.
Vist el que disposa l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el Reial Decret
2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb la Sra. A. O. R., amb la
categoria professional d’educadora de llar d’infants, en règim laboral no permanent o
temporal i a temps parcial de 25 hores setmanals amb l’annex de les hores
complementàries; fins el dia 28 de juliol de 2017.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
es celebri.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de
la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.
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Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 12/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 12/2017, de data 13 de juny de 2017, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 11.334,45 euros (onze
mil tres-cents trenta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 9 de juny 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. 12/2017, de data 13 de juny de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
11.334,45 euros (onze mil tres-cents trenta-quatre euros amb quaranta-cinc 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, 9 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINTÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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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 21:03 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.

