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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20 DE FEBRER DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 20 de febrer de 2018 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. 
XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família, 
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i 
Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
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 20:35 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 devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal. 
4. Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal. 
5. Proposta de cessió d’ús d’una bústia al Barri de la Massana. 
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6. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 
modalitat de titular no conductor, a la Sra. M. G. G. 

7. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 
modalitat de titular no conductor, al Sr. J. Ll. P. 

8. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. J. C. O. del servei de teleassistència, en 
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

9. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. R. C. P. del servei de teleassistència, en 
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

10. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 04/2018. 
11. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de febrer 
de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President 
les declara aprovades per unanimitat. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
 

TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSIT ADA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 

La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, en la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2018 en el punt dotzè, 
es va aprovar la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

S. M. H. 
Festa 

particular 
10/02/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 
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Vist que, en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el local 
de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop 
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del local de 
Cal Cintet: 
 

Peticionari Fiança 

S. M. H. 50,00 € 

 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal per 
a l’organització d’una festa que s’hi especifica, amb la documentació afegida que hi 
consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar la taxes corresponent per a l’esmentada cessió, de conformitat amb el 
que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus públics. 
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Tercer .- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

P. C. Ll. 
Festa 

particular 
09/02/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA AL BA RRI DE LA 
MASSANA. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 

“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. LL. G. M., en data 14 de febrer de 2018 i amb 
núm. de registre d’entrada 269, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia 
al mòdul situat al barri de La Massana. 
 
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 del següent ACORDS: 
 
Primer .- Cedir l’ús de la bústia núm. 16 de propietat municipal al mòdul instal·lat al barri 
de la Massana, al Sr. LL. G. M. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de 
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf 
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SISÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMEN T PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTO R, AL  Sr. J. LL. 
P. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 12 de febrer de 2018, el Sr. J. Ll. P. ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Font-rubí l’atorgament de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de 
titular no conductor. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 12 de febrer de 2018, 
on proposa que es concedeixi al Sr. J. Ll. P. la targeta d’aparcament per a minusvàlids, 
exp. núm. 08085/2018/00003/4547F, amb data de caducitat 12/02/2020, en la modalitat 
de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per la normativa 
d’aplicació. 
 
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per 
a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. - Concedir al Sr. J. Ll. P. la targeta d’aparcament per a minusvàlids, exp. núm. 
08085/2018/00003/4547F, amb data de caducitat 12/02/2020, en la modalitat de titular 
no conductor,  
 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMEN T PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTO R, A LA Sra. M. 
G. G. 
 



   

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

La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, en data 5 de febrer de 2018, la Sra. M. G. G. ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Font-rubí l’atorgament de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de 
titular no conductor. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 5 de febrer de 2018, 
on proposa que es concedeixi a la Sra. M. G. G. la targeta d’aparcament per a 
minusvàlids exp. núm. 08085/2018/00002/4367L, amb data de caducitat 05/02/2020, en 
la modalitat de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per la 
normativa d’aplicació. 
 
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per 
a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. - Concedir a la Sra. M. G. G. la targeta d’aparcament per a minusvàlids, exp. 
núm. 08085/2018/00002/4367L, amb data de caducitat 05/02/2020, en la modalitat de 
titular no conductor,  
 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. J. C. O. D EL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTA CIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“En data 5 de febrer de 2018 i NRE 191, el Sr. J. C. M. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el Sr. J. C. O., atesa 
la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per l’Educadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 29 de 
gener de 2018, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de 
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida del 
Sr. C. 
 
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 de baixa al Sr. J. C. O. del servei de teleassistència en la modalitat 
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per 
la treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 29 de gener de 2018. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. R. C. P. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTA CIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 6 de febrer de 2018 i NRE 197, la  Sra. C. C. Ll. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el seu pare, Sr. R. 
C. P., atès el canvi de residència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 5 
de febrer de 2018, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de 
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 
 
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:  
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Primer.- Donar de baixa al Sr. R. C. P. del servei de teleassistència en la modalitat 
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per 
la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 5 de febrer de 2018. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.  
04/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent 
tenor literal: 
 
“Vista la relació de factures núm. 04/2018, de data 15 de febrer de 2018, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 24.582,56 euros (vint-i-
quatre mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 15 de febrer de 2018. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases 
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern 
Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 04/2018, de data 15 de febrer de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
24.582,56 euros (vint-i-quatre mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-sis 
cèntims), numerada amb els números del F/2018/60 al F/2018/170, que s’inicia amb la 
factura núm. GE/18-00003 de data 1/01/2018, emesa per LABORATORI D’ANÀLISI 
DR. BORRELL, SL per import de 169,40 euros, i finalitza amb la factura núm. GD-
000315 de data 7/12/2017, emesa per M. N., C. per import de 256,84 euros. 
  
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.” 
 
 



   

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

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), 
en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de 
membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, dos punts que 
no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent que es tractin en aquesta 
sessió. Es tracta de d’una llicència de segregació i agrupació i la modificació d’un acord 
aprovat en la sessió anterior de l’expedient de contractació menor de subministrament 
d’un vehicle.  
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nous punts en l’ordre del 
dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INNECESSARI ETAT 
DE LLICÈNCIA  DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA RÚSTICA PRO PIETAT DEL SR. J. 
T. C. I POSTERIOR AGRUPACIÓ A UNA ALTRA FINCA RÚSTI CA PROPIETAT 
DELS SRS. J. J. C. S. I J. C. LL. (CERT 16/2017).  
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vist que en data 25 de juliol de 2017 i NRE 913, el Sr. J. T. C.,  ha presentat una 
sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació de la parcel·la 23, 
del polígon 46 i posterior agrupació d’aquesta amb la parcel·la 22 del mateix polígon 
propietat dels Srs. J. J. C. S. i J. C. LL., ambdues finques situades al barri Guardiola de 
Font-rubí del municipi de Font-rubí; d’acord amb el projecte de segregació i agregació 
redactat per l’arquitecte Antoni Armengol Romagosa. 
 
Atès que  les dues finques originàries són les següents: 
 
FINCA ORGINÀRIA A 
Parcel·la 23 del polígon 46  del cadastre de béns immobles de naturalesa rústica de 
Font-rubí, corresponent a la finca registral núm.867 de Font-rubí del Registre de la 
Propietat de Vilafranca del Penedès, la descripció de la qual és la següent: 
 
TITULARITAT: J. T. C 
DADES REGISTRALS: Finca núm. 867 de Font-rubí - Tom 2253 - Llibre 45 - Foli 89 
REF. CADASTRAL: 08084A046000230000OL 
SUPERFÍCIE TOTAL: 360.038,46m², tot i que la nota simple té una superfície de 392.738,46m², la diferència 
està en la última segregació practicada a la finca de 32.700m². 
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DESCRIPCIÓ: “NATURALEZA: Rústica – según el título, en parte URBANA-. DESCRIPCIÓN DE LA 
FINCA: Hacienda o heredad llamada “Mas de Guardiola”, situada en el término municipal de Font-rubí, 
compuesta de tres designas” 
 
FINCA ORIGINÀRIA B 
Parcel·la 22 del polígon 46  del cadastre de béns immobles de naturalesa rústica de 
Font-rubí, corresponent a la finca registral núm. 2232 de Font-rubí del Registre de la 
Propietat de Vilafranca del Penedès, la descripció de la qual és la següent: 
 
TITULARITAT: J. J. C. S. i J. C. LL. 
DADES REGISTRALS: Finca núm. 2232 de Font-rubí - tom 2253 - Llibre 45 - Foli 90 
REF. CADASTRAL: 08084A046000220000OP 
SUPERFÍCIE TOTAL: 115.254 m², segons Registre de la Propietat. Segons el projecte tècnic i el Cadastre, 
la superfície és de 115.408m²; una diferència de 154m² (equivalent a un 0,1%). 
DESCRIPCIÓ: “NATURALEZA: Rústica. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Pieza de tierra secano situada en 
el término de Font-rubí, partida “La Plana”. Tiene una superficie de once hectáreas con cincuenta y dos 
áreas y cincuenta y cuatro centiáreas. Catastrada en el Polígono cuarenta y seis, parcela veintidós. 
Linda: al noreste, con un camino; al sureste, con la carretera; al noroeste, con un camino, y al noroeste, 
con un camino y a través de este, con resto de finca matriz.” 
 
Atès que la primera operació a realitzar és una segregació, de la finca registral 867 (finca 
A), de 360.038,46m² de superfície, es segrega una porció de terreny de 13.272m². La 
porció de terreny que es segrega confronta amb la finca registral 2232 (B) i està 
delimitada per un camí públic. 
 
Atès que la següent operació consisteix en l’agrupació de l’esmentada superfície de 
13.272m² que es segrega de la finca registral número 867 a la finca registral 2232, de 
115.408m², inscrita en el registre de la propietat de Vilafranca del Penedès, al volum 
2253, llibre 45, foli 90. 
 
Una vegada realitzada la segregació i agrupació, queden les dues finques resultants 
següents:  
a) FINCA RESULTANT 1: 
La finca A restant, finca registral núm. 867, rústica, quedarà amb una superfície de 
346.766,46m². 
b) FINCA RESULTANT 2 
La finca B, finca registral núm. 2232, rústica, quedarà amb una superfície de 
128.680m². 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’arquitecte municipal ha emès, en 
data 13 de febrer de 2018, un informe en sentit FAVORABLE  a la declaració 
d’innecessarietat de la llicència de segregació citada, d’acord amb l’article 27 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
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urbanística i d’acord amb la resolució de la Direcció General de Desenvolupament 
Rural de data 2 de febrer de 2018. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria de data 19 
de febrer de 2018, i de conformitat amb el que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 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: 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar la innecessarietat de la llicència de segregació de la finca registral 
867 de Font-rubí, de 360.038,46m² de superfície, propietat del Sr. J. T. C. i posterior 
agrupació a la finca registral 2232 de Font-rubí, de 115.408m² de superfície, propietat 
dels Srs. J. J. C. S. i J. C. LL., que dóna com a resultat les següents finques: 
 
a) FINCA MATRIU RESTANT (RESTA DE LA FINCA REGISTRA L 867): 
Finca RÚSTICA – Finca amb una superfície de sòl total de 346.766,46m², d’acord amb 
les segregacions practicades a aquesta finca i la segregació practicada al present 
projecte. 
 
b) FINCA QUE SEGREGA I POSTERIOR AGRUPACIÓ (FINCA R EGISTRAL 2232): 
Finca: RÚSTICA – Finca amb una superfície de sòl total de 128.680m². Correspon a 
l’agrupació de les parcel·les cadastrals 22 i 23, del polígon 46, del cadastre de rústica 
obrant a l’ajuntament. 
 
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és la venta de la finca segregada per 
agregar-la a la finca que llinda al costat, d’acord amb l’escriptura proforma que consta a 
l’expedient. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, d’acord amb l’article 6.1.c) de l’ordenança fiscal 
núm. 18, per import de 200,00 euros. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al l’interessat amb indicació dels recursos pertinents.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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DOTZÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE C ONTRACTACIÓ 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE SEGONA MÀ PEL SERVEI 
D’AIGUA MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 31 de gener de 2018, es va acreditar 
la necessitat d’aquesta Corporació de contractar el subministrament d’un vehicle de 
segona mà per al servei d’aigua municipal. 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 6 de febrer de 2018, va adjudicar el 
contracte de subministrament d’un vehicle de segona mà per al servei de l’aigua, 
furgoneta OPEL COMBO, amb matrícula 1927JBG, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista JOUNOU, SA (NIF A43-341817), per un import de 
8.016,54 euros i 1.683,46 euros d’IVA. 
 
Vist que l’empresa JOUNOU, SA ha comunicat a l’Ajuntament que aquest vehicle 
furgoneta OPEL COMBO, amb matrícula 1927JBG, prové d’un particular i que la 
compra venda d’aquest vehicle no genera IVA, essent l’import total de 9.700,00 euros, i 
que, per tant, no era correcta la informació facilitada amb anterioritat amb el 
pressupost.  
 
Atès que existeix consignació suficient per autoritzar la despesa en l’aplicació 
pressupostària 161.62400. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, 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.- Anul·lar l’acord primer del punt novè aprovat per la Junta de Govern de data 
6 de febrer de 2018. 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle de segona mà per al 
servei de l’aigua, furgoneta OPEL COMBO, amb matrícula 1927JBG, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista JOUNOU, SA (NIF A43-341817), 
per un import de 9.700,00 euros. 
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TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
161.62400 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Que una vegada realitzat el subministrament, s’incorpori la factura i es tramiti 
el pagament, si s’escau. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZÈ.- 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 20:58 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. 
 
 
 


