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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 7 de novembre de 2017 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde 
accidental Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 
92/2017, de 6 de novembre.  
 
Hi concorren els regidors: 
 

• 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: 
 

• Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART, Alcalde. 
 

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 20:13 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. 
4. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal. 
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5. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. J. C. O. del servei de teleassistència, en la 
modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris. 

6. Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr. J. Ma. B. M. contra l’acord de 
liquidació de la fiança de residus de la llicència d’obres exp. núm. 34/2016. 

7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 20/2017. 
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 21/2017. 
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 22/2017. 
10. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 23/2017. 
11. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 24/2017. 
12. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 26/2017. 
13. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. LUM 30/2017. 
14. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 27/2017. 
15. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 28/2017. 
16. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 29/2017. 
17. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 22/2017. 
18. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 24 
d’octubre de 2017, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el 
President la declara aprovada per unanimitat. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS  I DE MATERIAL 
MUNICIPALS. 
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La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu literalment: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i de 
material municipal per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus 
que s’hi especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions i material municipals que es 
relacionen a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

A. R. F. 
Festa 

particular 
27/10/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00€ 

J. G. C. 
Festa 

particular 
31/10/2017 Material – 3 taules 9,00 € - 

M. C. T. Festa 
particular 

28/10/2017 Material – 10 cadires 3,00 € - 

M. G. B. 
Festa 

particular 
11/11/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí,  2 de novembre de 2017” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITA DA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vist que en la Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2017 va aprovar al punt 
tercer la cessió d’ús de les instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja 
s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

F. T.G. 
Festa 

particular 
21/10/2017 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús s’ha comprovat que el local de 
Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
 
Vist que la fiances dipositades per a l’ús del local de Cal Cintet es retornen un cop 
comprovat que s’han 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 Activitat Dia Instal·lacions/Material f iança 

F. T. G. 
Festa 

particular 
21/10/2017 Cal Cintet 50,00 € 

 
Segon .- Notificar el present acord al l’interessat i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. J. C. O. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DI PUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARI S. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 24 d’octubre de 2017 i NRE 1506, el Sr. J. C. O.  ha sol·licitat en aquesta 
Corporació el servei de teleassistència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data  30 
d’octubre de 2017, en el qual informa que el Sr. J. C. O. reuneix tots i cadascun dels 
requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació 
de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
 
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, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar d’alta al Sr. J. C. O. del servei de teleassistència en la modalitat bàsica 
de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, atès 
que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe 
emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 30 d’octubre de 
2017. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
L’alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 2 de novembre de 2017” 
  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. J. MA. B. 
M. CONTRA L’ACORD DE LIQUIDACIÓ DE LA FIANÇA DE RES IDUS DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 34/2016. 
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La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Identificació de l’expedient 
Resolució del recurs interposat per Rodríguez Cambres Arquitectes, S.L.P., en nom i 
representació del Sr. J. Ma. B. M., contra la liquidació de la fiança de residus de la 
llicència d’obres núm. 34/2016. 
 
 

� Antecedents de fet 
 
Primer.- En data 26 de juliol de 2016 el Sr. J. Mª B. M. va sol·licitar llicència d’obres per 
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina a la finca situada al carrer Cal Fraret núm. 1 del nucli urbà de Grabuac del 
municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 11 d’octubre de 
2016, va aprovar la llicència d’obres núm. 34/2016. 
  
Tercer.- La Junta de Govern, en sessió de data 21 de febrer de 2017, va aprovar la 
liquidació de la fiança de residus de la construcció i demolició de la llicència d’obres 
núm. 34/2016, per import de 3.386,65 euros, d’acord amb la documentació aportada 
per Rodríguez Cambres Arquitectes, S.L.P.   
 
Quart.- La notificació de l’acord de la Junta de Govern va ser rebuda pel Sr. B. en data 
15 de març de 2017 (NRS 123). 
 
Cinquè.- En data 21 de març de 2017 i NRE 241, Rodríguez Cambres Arquitectes, 
S.L.P., en nom i representació del Sr. J. Ma. B. M., en data 21 de març de 2017 i NRE 
241, presenta un escrit explicant que hi havia una errada en la documentació 
presentada sobre la liquidació de residus i que el resultat correcte és el de 150,00 
euros; i sol·licita que es reconsideri la liquidació de dita fiança. 
 
Sisè.- En data 31 d’agost de 2017, l’arquitecta municipal ha emès un informe sobre el 
recurs presentat, favorable a les pretensions del Sr. B. 
 

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

- El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció. 

- El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

- Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí, aprovades 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 18 d’octubre de 2000. 

- L’ordenança fiscal núm. 18 de Font-rubí, reguladora de la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 

- La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
- 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. 
 

 
Segon.- D’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció i demès normativa sectorial, el/la sol·licitant d’una 
llicència d’obres que impliqui producció de runes i terres, haurà d’incorporar en la 
documentació tècnica una valoració del pes/volum previsible de generació de terres i 
runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit de la llicència, per part dels 
Serveis Tècnics municipals en base als paràmetres de les taules establertes a la guia 
d’aplicació del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.  
El/la sol·licitant de la llicència d’obres haurà d’acreditar, també, haver signat amb un 
gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra. 
Si les runes es dipositen en una instal·lació de tractament de terres i runes de caràcter 
públic (pot ser-ho d’àmbit municipal o supramunicipal), el sol·licitant haurà de justificar 
documentalment, en la forma que es determini en cada cas, l’acceptació per part del 
gestor de residus. 
Finalitzada l’obra, el titular de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament , en el termini 
màxim d’un mes: a) la justificació de la recepció de les runes en la instal·lació de gestió 
de residus, quan es tracti d’una instal·lació pública. b) el certificat del gestor referent a 
la quantitat i tipus de residus lliurats, en els altres casos. 
En qualsevol dels supòsits esmentats, s’haurà de comptar amb la corresponent 
autorització municipal i acreditar la correcta gestió. 
 
 
Tercer .- L’arquitecta municipal, en el seu informe de data 31 d’agost de 2017, informa 
el següent: 
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“SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS  
 

ASSUMPTE: INFORME REFERENT A L’ESCRIT PRESENTAT PEL  SR. J. M. B. M., REFERENT A 
L’IMPORT DE L’AVAL DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I D EMOLICIÓ, CORRESPONENT A LA 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 34/2016, PER A LA CONSTRUC CIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA, A LA FINCA URBANA, S ITUADA AL C/ CAL FRARET, NÚM.1, 
DEL NUCLI URBÀ DE GRABUAC, EN EL MUNICIPI DE FONT-R UBÍ. 

D’acord amb allò ordenat per l’alcalde, el tècnic sotasignant emet el següent informe tècnic: 
 
ANTECEDENTS:  
 

-Atès que en Junta de Govern Local celebrada en data 11 d’octubre de 2016, es va prendre 
entre d’altres acords, aprovar la llicència d’obres majors (exp.34/2016), a nom del Sr. J. M. B. M., 
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb 
piscina, a la finca urbana situada al C/ Cal Fraret, núm.1, del nucli urbà de Grabuac, en el 
municipi de Font-rubí, d’acord amb projecte bàsic Projecte bàsic construcció d’habitatge 
unifamiliar aïllat, redactat per RODRÍGUEZ CAMBRES ARQUITECTOS, S.L.P. i signat per 
l’arquitecte J. R. C. (document sense visar), d’acord allò establert en el Real Decreto 1000/2010, 
de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, on d’acord amb l’art.2.a, només és obligat 
obtenir el visat col·legial en els projectes d’execució d’edificació (no en els projectes bàsics). 

 

-Atès que en data 1 de febrer de 2017 i amb núm. de registre d’entrada 90/2017, el Sr. J. R. C., 
com a arquitecte redactor dels documents tècnics va fer arribar a l’ajuntament, 2 còpies a paper i 
2 a CD del projecte executiu degudament signat pel mateix i visat pel COAC amb núm. de visat 
2016006664 de data 13 de desembre de 2016 i que juntament amb el projecte executiu també 
va aportar la resta de documentació visada: 

 

- Full d’assumeix de l’arquitecte director de les obres, degudament signat per tècnic competent i 
visat pel COAC amb núm. de visat 2016006664 de data 26 d’octubre de 2016. 
- I full d’assumeix de l’arquitecte tècnic director de les obres d’execució, full de programa de 
control de qualitat i full de designació de coordinació de seguretat i salut, degudament signat 
per l’arquitecte tècnic F. X. R. C. i visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers en l’Edificació de Barcelona amb núm. de visat AVU849 de data 28 de novembre de 
2016. 

 

-Atès que juntament amb tota aquesta documentació també s’aportava fitxa justificativa del Real 
Decret 105/2008, Reguladors de la producció i gestió de residus de construcció i demolició i fitxa 
justificativa del Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994, Reguladors dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, degudament signada per tècnic competent i per un import de 
3.386,65€. 

 

-Atès que en Junta de Govern Local celebrada en data 21 de febrer de 2017, es va prendre entre 
d’altres acords, aprovar la liquidació de la fiança de residus de la llicència d’obres majors 
(exp.34/2016), a nom del Sr. J. M. B. M., per un import de 3.386,65 € donat que aquesta era la 
quantitat que apareixia en la fitxa de residus de la construcció i demolició que formava part del 
projecte executiu visat pel COAC. 

 

-Atès que en data 14 de març de 2017 i amb núm. de registre de sortida 123/2017, l’ajuntament 
va notificar per escrit a l’interessat, l’acord de l’import de la fiança de residus de construcció i 
demolició que calia dipositar. Import valorat en 3.386,65 €. 
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- I atès que en data 21 de març de 2017 i amb núm. de registre d’entrada 241/2017, el Sr. F. J. 
R. C., en representació del Sr. J. M. B. M., van entrar a l’ajuntament, instància on exposa i 
sol·licita el que a continuació s’adjunta escanejat: 

 
Per tot l’allò exposat, 

S’INFORMA: Que un cop revisada la documentació obrant a l’ajuntament, es proposa a la Corporació 
estimar l’al·legació presentada modificant l’import de l’aval de residus de la construcció i demolició a 
dipositar per un import de 150,00€, tenint en compte que les terres seran reutilitzades en la mateixa finca i no 
seran dipositades a abocador autoritzat ni dipositades en cap altre finca urbana o rústica. En cas que part de 
les terres fossin sobrants i s’haguessin d’aportar a una altra finca, caldrà notificar-ho prèviament per  
escrit a l’ajuntament. 
 
De tot l’exposat, tinc a bé informar segons el meu lleial saber i entendre, amb la documentació que 
disposo, sens perjudici de qualsevol altre opinió més fonamentada i que la Corporació requereixi els  
informes del servei jurídic intern que consideri oportú. 
 
Font-rubí, a 31 d’agost de 2.017 
L’arquitecta municipal, 
I. R. i Ll.” 
 
Per tant, l’arquitecta municipal argumenta l’estimació de la pretensió del Sr. B. respecte 
a la fiança de residus.  
 
Quart .- Vist l’informe emès per la secretària-interventora de la Corporació, en data 2 de 
novembre de 2017. 
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 19 del Reial Decret 520/2005, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via 
Administrativa i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 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.-  Revocar l’acord primer del punt vuitè de l’ordre del dia de la sessió de la Junta 
de Govern Local de data 21 de febrer de 2017. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de la fiança de residus de la construcció i demolició de la 
llicència d’obres núm. 34/2016, atorgada al Sr. J. Ma. B. M. i que ascendeix a l’import 
de 150,00 euros.  
Caldrà que la runa o restes que resultin de les obres es porti 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. 
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Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL  EXP. NÚM. 
20/2017. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 

“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. Mª S. S., en data 4 de 
setembre de 2017 i amb núm. de RE 1140, per tal realitzar les obres consistents en 
pavimentar l’entrada a l’habitatge situat al carrer Sitjota núm. 2 de Can Rovireta, al nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
6960009CF8866S0001XB. 
 
Vist l’informe de data octubre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les 
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés 
normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 20/2017, 
presentada pel Sr. J. Mª S. S., per tal de realitzar les obres consistents en pavimentar 
l’entrada a l’habitatge situat al carrer Sitjota núm. 2 de Can Rovireta, al nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
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Condicions de llicència: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació 
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i 
demolició i el número de llicència d’obres. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.700,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 3.700,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 96,20 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 141,20 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (mínim): 12 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (m ínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde- president 
Font-rubí, 2 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNIC IPAL  EXP. NÚM. 
21/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. F. D. R., en data 8 de 
setembre de 2017 i amb núm. de RE 1199, per tal de realitzar les obres consistents en 
reparar una tanca existent que està a punt de caure degut a les obres que ha fet el veí. 
Aquestes obres estan situades a la finca del carrer la Noguera núm. 26 a la 
urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí, segons referència cadastral 
5189506CF8858N0001BL i informe tècnic i assumeix de l’arquitecte tècnic R. B. V. 
 
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal 
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a 
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 21/2017, 
presentada pel Sr. F. D. R., per tal de realitzar les obres consistents en reparar una 
tanca existent a la finca situada al carrer la Noguera núm. 26 de la urbanització Can 
Castellví del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació 
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 
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- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i 
demolició i el número de llicència d’obres. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.283,54 € 
PRESSUPOST REVISAT: 2.283,54 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 59,37 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 104,37 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde- president 
Font-rubí, 3 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL  EXP. NÚM. 
22/2017. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. T. P. C., en data 21 de 
setembre de 2017 i amb núm. de RE 1283, per tal realitzar les obres consistents en 
reformar la cuina de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 28 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
7358517CF8875N0001GX. 
 
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal 
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a 
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
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definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 22/2017, 
presentada per la Sra. T. P. C., per tal de realitzar les obres consistents en reformar la 
cuina de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 28 del nucli urbà de Guardiola 
de Font-rubí del municipi de Font-rubí 
 
Condicions de llicència: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver 
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del 
gestor i el domicili de l’obra. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal indicar 
l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència 
d’obres. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.450,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 4.450,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 115,70 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 160,70 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde- president 
Font-rubí, 3 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DESÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL  EXP. NÚM. 
23/2017. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 

“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. G. C., en data 11 
d’octubre de 2017 i amb núm. de RE 1427, per tal realitzar les obres consistents en 
canviar la tanca metàl·lica i anivellar el mur de la finca situada al carrer Sant Isidre núm. 
9 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència 
cadastral 7456106CF8875N0001QX. 
 
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal 
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a 
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 



   

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

Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 23/2017, 
presentada pel Sr. J. G. C., per tal de realitzar les obres consistents en canviar la tanca 
metàl·lica i anivellar el mur de la finca situada al carrer Sant Isidre núm. 9 del nucli urbà 
de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació 
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- I 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. 

- La tanca ha de tenir la mateixa alçada que la tanca l’existent. S’haurà de donar 
compliment a l’article 56 de les NNSS on s’exposa que les tanques a carrer seran 
opaques fins a una alçada d’1,00 i la resta serà transparent fins una cota màxima 
de 2,00 metres per damunt de la vorera o del terreny. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.288,16 € 
PRESSUPOST REVISAT: 1.288,16 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 33,49 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 78,49 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde- president 
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Font-rubí, 3 de novembre de 2017” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL  EXP. NÚM. 
24/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. M. À. C. O., en data 13 
d’octubre de 2017 i amb núm. de RE 1431, per tal realitzar les obres consistents en 
pintar la façana exterior de l’habitatge situat al carrer Les Casetes d’en Raspall núm. 35 
del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 9574107CF8897S0001LE. 
 
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal 
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a 
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 24/2017, 
presentada pel Sr. M. À. C. O., per tal realitzar les obres consistents en pintar la façana 
exterior de l’habitatge situat al carrer Les Casetes d’en Raspall núm. 35 del municipi de 
Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 

- Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una 
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc . 

- 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 haurà de donar compliment a allò 



   

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

establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. així com allò definit en 
el Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre,  pel qual se modifica el Real 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en 
matèria de treballs temporals en alçada. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 3 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNIC IPAL  EXP. NÚM. 
26/2017. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que literalment 
es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. E. B. V., en data 31 
d’octubre de 2017 i amb núm. de RE 1527, per tal realitzar les obres consistents en 
canviar la banyera per un plat de dutxa a l’habitatge situat al carrer Mossèn Vicenç Marí 
núm. 4 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons 
referència cadastral 7257417CF8875N0001FX. 
 
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal 
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a 
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 26/2017, 
presentada per la Sra. E. B. V., per tal de realitzar les obres consistents en canviar la 
banyera per un plat de dutxa a l’habitatge situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 4 
del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver 
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del 
gestor i el domicili de l’obra. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal indicar 
l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència 
d’obres. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 650,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 650,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 16,90 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 61,90 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
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Xavier Lluch Llopart 
Alcalde- president 
Font-rubí, 3 de novembre de 2017” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNI CIPAL  EXP. 
NÚM. LUM 30/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. A. S. E., en data 13 de 
setembre de 2017 i amb núm. de RE 1211, per tal realitzar les obres consistents en 
refer un bany petit i pavimentar el garatge de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 
núm. 41 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons 
referència cadastral 7257411CF8875N0001YX. 
 
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal 
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a 
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. LUM 30/2017, 
presentada per la Sra. A. S. E., per tal de realitzar les obres consistents en refer un 
bany petit i pavimentar el garatge de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 41 
del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
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Condicions de llicència: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació 
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i 
demolició i el número de llicència d’obres. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.987,30 € 
PRESSUPOST REVISAT: 1.987,30 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 51,67€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 96,67 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde- president 
Font-rubí, 3 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. N ÚM. 
27/2017. 
 
La proposta és del tenor literal següent: 



   

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

 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. N. D. O., en data 10 
d’agost de 2017 i amb núm. de RE 1029, per tal de realitzar les obres consistents en un 
moviment de terres d’una finca rústica amb aportació de terres de l’exterior, situada al 
polígon 14, parcel·la 24, d’una superfície aproximada de 6.500m² (0,6500 hectàrees), 
d’acord amb el cadastre de béns immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, 
en sòl no urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referència 
cadastral 08084A014000240000OT i segons projecte redactat per l’arquitecte tècnic R. 
E. L. 
 
Vist l’informe de data octubre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE  a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 2 de novembre de 2017. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 27/2017, presentada per la Sra. N. D. O., per 
tal de realitzar les obres consistents en un moviment de terres d’una finca rústica amb 
aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 14, parcel·la 24, d’una superfície 
aproximada de 6.500m² (0,6500 hectàrees), al municipi de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins d e l’àmbit exclusivament de la 
parcel·la 24, del polígon 14 (àmbit grafiat en els plànols adjunts). 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-
rubí: 
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- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les 
precaucions pertinents en relació al paisatge. 

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

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

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

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

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

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

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

conreats amb conreu anual. 
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia 

perpendicular al camí. 
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  aquesta 

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

4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. 
Per tant, caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí 
contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, 
caldrà tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert 
en el punt 1.d de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de 
protecció de carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de 
carreteres de la Diputació de Barcelona. 
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona 
d’influència d’algun torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels 
torrents, caldrà el perceptiu informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets 
o excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre 
tipus de documentació. 
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de 
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Cultura i adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, 
...) o altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de 
clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a 
l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals. 
11.- S’hauran de complir les condicions de l’ACA, tenint especial cura en: 

- Els moviments de terra han de quedar circumscrits a les subparcel·les a i c de la finca, 
per tal d’assegurar que no afecta a la riera de Romaní. 

         - S’haurà de procedir a la revegetació dels talussos generats amb el moviment de terres      
per tal d’evitar la seva erosió. 
 
Segon .- Liquidar el següent tribut: 
 
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 100,00€ 
 
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2017. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una 
hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera. 
                                                                                                                 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBR ES EXP. NÚM. 
28/2017. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. J. G. B., en data 21 
d’agost de 2017 i amb núm. de RE 1086, per tal de realitzar les obres consistents en 
realitzar un moviment de terres per la millora de la finca agrícola, sense aportació de 
terres de l’exterior, situada al polígon 28, parcel·la 33 (subparcel·les g i h), d’una 
superfície aproximada de 10.973m² (1,0973 hectàrees), d’acord amb el cadastre de 
béns immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable 
agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral 
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08084A028000330000OJ. I segons projecte redactat per L’oficina tècnica l’Enginy i 
signat per l’enginyer tècnic industrial R. B. R. (visat 2017/02711). 
 
Vist l’informe de data octubre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE  a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 2 de novembre de 2017. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 28/2017, presentada per la Sra. J. G. B., per 
tal de realitzar les obres consistents en realitzar un moviment de terres per la millora de 
la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 28, parcel·la 
33 (subparcel·les g i h), d’una superfície aproximada de 10.973m² (1,0973 hectàrees), 
al municipi de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins d e l’àmbit exclusivament de les 
subparcel·les 33g i 33h, del polígon 28 (àmbit graf iat en els plànols adjunts). 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-
rubí: 

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

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

- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les 
aigües, caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran 
afectades les finques colindants ni els terrenys situats aigües avall. 
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- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement 
horitzontals. 

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

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

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

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

conreats amb conreu anual. 
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia 

perpendicular al camí. 
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  aquesta 

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

4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. 
Per tant, caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí 
contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, 
caldrà tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert 
en el punt 1.d de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de 
protecció de carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de 
carreteres de la Diputació de Barcelona. 
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona 
d’influència d’algun torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels 
torrents, caldrà el perceptiu informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets 
o excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre 
tipus de documentació. 
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de 
Cultura i adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, 
...) o altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de 
clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a 
l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals. 



   

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

 
Segon .- Liquidar el següent tribut: 
 
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 135,00€ 
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2017. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una 
hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera. 
                                                                                                                 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRE S EXP. NÚM. 
29/2017. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. M. M., en data 31 
d’agost de 2017 i amb núm. de RE 1127, per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al carrer Rieux Volvestre núm. 21 
de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí; amb referència cadastral 
6861205CF8866S0001UB i segons projecte redactat per ÀMIBT arq SLP i signat per 
l’arquitecte S. G. S. (visat número 2017005396). 
 
Vist l’informe de data octubre de 2017 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 2 de novembre de 2017. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
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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. 29/2017, presentada pel Sr. J. M. M. M., per 
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
piscina, al carrer Rieux Volvestre núm. 21 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola 
de Font-rubí, del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Caldrà que les baranes de protecció s’ajustin a allò previst en el DB-SUA1 CTE. 
- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 

tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver 
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del 
gestor i el domicili de 

- 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. 

 
Caldrà tenir en compte els punts següents: 
 
- Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, caldrà 

sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del clavegueram 
públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local. 

- Durant la realització de les obres per la connexió al claveguera públic, caldrà avisar als 
serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i puguin donar 
el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa pública de 
clavegueram. 

- I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la primera 
ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 132.706,12 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 202.423,07 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 5.263,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.214,54 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 6.489,54 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 4.048,46 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): 825,00 €   
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 d’octubre de 2017” 
  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA R ELACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 22/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 22/2017, de data 24 d’octubre de 2017, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 10.889,22 euros (deu 
mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-dos cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 2 de novembre 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. 22/2017, de data 24 d’octubre de 2017, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
10.889,22 euros (deu mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-dos 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, 2 de novembre de 2017” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DIVUITÈ.- 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 20:48 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. 
 
 


