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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10 DE JULIOL DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 10 de juliol de 2018 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. 
XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

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

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

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

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i 
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. 
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme. 

 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:36 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 cessions d’ús d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal. 
5. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. P. B. V. del servei de teleassistència, en 

la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 



   

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

6. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. J. Ma. B. M. del servei de teleassistència, 
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris. 

7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 
d’obres exp. núm. 04/2015.  

8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 11/2018. 
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 12/2018. 
10. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 18/2018. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 09/2018. 
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 17/2018. 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 19/2018. 
14. Proposta d’aprovació de sol·licitud de subvenció a la Gerència de serveis de 

salut pública i consum de la Diputació de Barcelona per a infraestructures 
d’aigua. 

15. Proposta de nova modificació del Pla d’ocupació 2017/2018 de Font-rubí de 
foment de l’ocupació local. 

16. Proposta d’aprovació de les despeses relacionades amb el servei de menjador 
de la llar d’infants 2017.  

17. Proposta d’aprovació  del conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu 
2018.  

18. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-
rubí i el Comitè comarcal de la Creu Roja Española a l’Alt Penedès pel lliurament 
de targetes prepagament per la cobertura de necessitats bàsiques, principalment 
d’alimentació a famílies vulnerables. 

19. Proposta de contractació temporal d’un tècnic de promoció econòmica per a 
l’organització de la Mostra Font-rubí Vinòleum 2018. 

20. Proposta d’aprovació de la devolució a la Sra. M. de la matrícula de la llar 
d’infants Els Pinells del seu fill per motius mèdics. 

21. Proposta d’aprovació de preus públics del servei de bar de la piscina municipal i 
d’activitats i actuacions de la Festa Major. 

22. Proposta d’aprovació de la memòria valorada per a l’arranjament del camí de 
Can Romeu.    

23. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 14/2018. 
24. 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. 
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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 26 de juny 
de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President 
la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu 
literalment: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions 
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi 
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen 
a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa fiança 

J. T. L. Festa 
particular 14/07/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 
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J. A. A. O. Festa 
particular 19/06/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

J. E. M. Festa 
particular 01/08/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

M. R. V. Casament 
Civil 21/09/2018 Sala de Plens 110,00 € 0,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vist que, en data 12 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt 
quart la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha 
realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material Taxa Fiança 

E. M. S. festa 
particular 23/06/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

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

Peticionari Fiança 

E. M. S. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 



   

 
 
 
 
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. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. P. B. V. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 3 de juliol de 2018 i NRE 1055, la Sra. N. A. C., en representació del Sr. B., ha 
sol·licitat en aquesta Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposa el 
Sr. P. B. V., atès el seu ingrés en una residència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 18 
de juny 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. B. 
 
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. P. B. V. 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 18 de juny 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. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. J. M. B. M. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“En data 18 de juny de 2018 i NRE 978, el Sr. J. M. B. M. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació el servei de teleassistència. 
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Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 25 
de juny de 2018, en el qual informa que el Sr. J. M. B. M. 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. M. B. M. 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 25 de 
juny 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. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 4/2015. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 27 de gener de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. 
M. R. P. la llicència d’obres (exp. 4/2015) per realitzar les obres consistents en la 
connexió a la xarxa de clavegueram públic de l’habitatge situat al carrer Major, núm. 15 
del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 9 de febrer de 2015.   
 
Atès que, en data 30 de juny de 2015 i amb número de registre d’entrada 631, la Sra. 
M. R. P. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 
d’obres 4/2015, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 3 de juliol de 2018, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
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projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2015, es 
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. R. P. de l’aval dipositat en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponents a l’expedient de 
llicència d’obres  núm. 4/2015.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
11/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. L. R. O., en data 26 de 
juny de 2018 i amb núm. de RE 1035, per tal de realitzar les obres consistents en falcar 
les bigues de fusta del local annex a l’habitatge situat al carrer Pou de la Bomba núm. 2 
del barri de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí i segons referència 
cadastral 7458702CF8875N0001XX. 
 
Vist l’informe de data 3 de juliol de 2018 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. 
 



   

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

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. 11/2018, 
presentada pel Sr. L. R. O., per tal de realitzar les obres consistents en falcar les bigues 
de fusta del local annex a l’habitatge situat al carrer Pou de la Bomba núm. 2 del barri 
de Guardiola de Font-rubí al 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: 2.140,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 2.140,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 55,64 € 
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: 100,64 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
12/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. C. M., en data 27 
de juny de 2018 i amb núm. de RE 1043, per tal de realitzar les obres consistents en 
tapar dues esquerdes del local annex a l’habitatge situat al carrer del Forn núm. 3 del 
barri de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
7056601CF8875N0001IX. 
 
Vist l’informe de data 3 de juliol de 2018 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. 12/2018, 
presentada per la Sra. M. C. M., per tal de realitzar les obres consistents en tapar dues 
esquerdes del local annex a l’habitatge situat al carrer del Forn núm. 3 del barri de 
Guardiola de Font-rubí al 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 
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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: 450,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 450,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 11,70 € 
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 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 56,70 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL  EXP. NÚM. 
18/2018.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. A. O. F., en data 26 
de juny de 2018 i amb núm. de RE 1041, per tal de realitzar les obres consistents en 
pintar les parets exteriors de l’habitatge anomenat Cal Llibert i situat al barri la 
Massana, núm. 3 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
001717200CF88F0001TD. 
 
Vist l’informe de data 3 de juliol de 2018 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. 
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 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. 18/2018, 
presentada per la Sra. M. A. O. F., per tal realitzar les obres consistents en pintar les 
parets exteriors de l’habitatge anomenat Cal Llibert i situat al barri la Massana, núm. 3 
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 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.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
09/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. R. S. P. de l’empresa Egavic 
Serveis d’Enginyeria, S.L., en representació d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., en data 12 
d’abril de 2018 i amb núm. de registre E/000620-2018, per tal de realitzar les obres 
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d’ampliació de la bodega existent, consistents en la construcció d’una planta soterrani i 
planta baixa i obres de reforma i adaptació de cobertes actuals, a la finca situada al 
barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-rubí i segons projecte redactat i signat per 
l’enginyer agrònom R. S. P. 
 
Vist l’informe de data 3 de juliol de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE 
a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 5 de juliol de 2018. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 9/2018, presentada per HERETAT MONT-
RUBÍ, S.A., per tal de realitzar les obres d’ampliació de la bodega existent, consistents 
en la construcció d’una planta soterrani i planta baixa i obres de reforma i adaptació de 
cobertes actuals, a la finca situada al barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

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

- 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 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. 

 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 
 

- Projecte executiu visat. Haurà d’incorporar el projecte basic i l’annex presentat 
en un únic document visat. 

- Programa de control de qualitat. 
- Assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent, d’acord amb 

allò establert en l’art. 21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 
18/10/2000. S’haurà d’aportar l’assumeix de la direcció, de la direcció de 
l’execució i del coordinador de seguretat i salut. Document visat. 

- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 
- Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic 

competent. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 324.476,47 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 8.436,39€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.946,86 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 10.395,25 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 6.489,53€  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (29,10 Tn): 320,10 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
17/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent 
tenor literal: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. R. LL. B., en data 13 de 
juny de 2018 i amb núm. de RE 958, per tal de realitzar les obres consistents en 
canviar les rajoles de la vorera de davant la masia anomenada Cal Maioles i situada al 
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barri l’Alzinar, núm. 62-64 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
002226100CF88H0001HI. 
 
Vist l’informe de data 19 de juny de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE 
a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 21 de juny de 2018. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 17/2018, presentada per la Sra. R. LL. B., 
per tal de realitzar les obres consistents en canviar les rajoles de la vorera de davant la 
masia anomenada Cal Maioles i situada al barri l’Alzinar, núm. 62-64 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.  

- 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: 
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 525,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 1.800,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 46,80 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,00 € (MINIM) 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 108,80 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
19/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. S. B. de l’empresa 
Agrosolucions Enginyeria i Serveis, S.L.P., en representació de CAN ROMEU, S.L., en 
data 2 de juliol de 2018 i amb núm. de registre E/001077-2018, per tal de realitzar les 
obres consistents en la construcció d’un magatzem agrícola al polígon 2 parcel·la 38, 
dins la finca de Can Romeu del barri l’Avellà del municipi de Font-rubí i segons projecte 
redactat i signat per l’enginyer agrònom J. Mª S. B. 
 
Vist l’informe de data 3 de juliol de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE 
a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 5 de juliol de 2018. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 19/2018, presentada per CAN ROMEU, S.L., 
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un magatzem agrícola al 
polígon 2 parcel·la 38, dins la finca de Can Romeu del barri l’Avellà del municipi de 
Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

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

- 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 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. 

 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 
 

- Projecte bàsic i executiu visat. 
- Programa de control de qualitat. 
- Assumeix del director d’execució visat. 
- Full de designació de coordinació de seguretat i salut, degudament signat per tècnic 

competent i visat pel corresponent col·legi professional si s’escau. 
- Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic competent. 
- I fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 21.323,56 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 37.419,59 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 972,91€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 224,52 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.209,43 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 374,20 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (16,19 Tn): 178,09 €  
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA I CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A INFRAESTRUCTURES D’AIGUA. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, en data 16 d’abril de 2018, la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de 
Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona va portar a terme una inspecció 
dels dipòsits i pous de la xarxa d’aigua municipal de Font-rubí. 
 
Atès que, en aquesta inspecció s’han detectat deficiències que cal corregir, el que 
comporta a realitzar les següents actuacions: 
 

• Dipòsit de Font-rubí: Fer Bypass per poder fer les operacions de neteja del 
dipòsit, reparar obra civil,  impermeabilitzar dipòsit i ajustar clorador; 

• Dipòsit Avellà: Instal·lar línia tensió per alimentar el telecontrol, reparar  auto 
analitzador, clorador i reparar filtracions; 

• Dipòsit de Can Castellví: Posar tapes noves de polièster; 
• Pou Nou: Fer una tapa registre amb pany GIS; 
• Dipòsit Rubiola Petit: Canvi de canonada i connexions que actualment son 

d’uralita ( fer nova interconnexió) i reparar filtracions; 
• Pou Cal janot: Posar tapa i cadenat per evitar abocaments a aquest pou fora de 

ús; 
• Analítica complerta pou nou per la seva legalització; 
• Reparar bomba circuladora clor Manantials i ajustar el clorador; 
• Instal·lar aparells de comunicació amb la tele gestió de can Suïes i poder 

prendre lectures del clor a distància. 
 
Atès que l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona disposa d’una 
línia d’ajuts per als ens locals, destinats a la nova inversió i/o manteniment i reposició 
d’inversions en infraestructures d’aigües. 
 
Atès que, per a poder sol·licitar aquest ajut, és necessari que l’ens destinatari acrediti, 
per l’òrgan competent, que disposa de pressupost suficient per finançar la seva part del 
cost; i que, d’acord amb el certificat d’intervenció es disposa de crèdit suficient i 
adequat per autoritzar la despesa en l’aplicació pressupostària 161.21011. 
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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.- Sol·licitar una subvenció per import de 14.810,00 euros a l’Àrea de Salut 
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, destinada a la nova inversió i/o 
manteniment i reposició d’inversions en infraestructures d’aigües, per a corregir les 
deficiències detectades en la xarxa municipal d’aigua. 
 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquesta 
sol·licitud de subvenció i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA DE NOVA MODIFICACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ 2017/2018 
DE FONT-RUBÍ DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017, va 
aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018”, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de Font-
rubí un ajut econòmic de 70.844,55 euros. 
 
Atès que, en la Junta de Govern Local de 30 de maig de 2017, es va procedir a 
l’aprovació inicial del Pla d’ocupació 2017/2018 elaborat per la Regidoria de Recursos 
Humans. 
 
Atès que, en el Pla d’Ocupació es va detectar un error en la remuneració assignada a 
l’administratiu/va pel servei municipal d’aigua, i que no s’havia detallat amb prou 
claredat el sector de la població a qui l’Ajuntament pretenia destinar aquesta plaça, que 
era el de majors de 45 anys, la Regidoria de Recursos Humans va proposar la 
modificació l’esmentat Pla d’ocupació, que va ser aprovada per la Junta de Govern 
Local de 25 de juliol de 2017. 
 
Atès que, a data d’avui, havent-se portat a terme totes les contractacions previstes 
excepte la de l’auxiliar administratiu/va de suport, s’ha exhaurit i superat l’ajut concedit 
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per la Diputació de Barcelona en el “Programa complementari de foment de l’Ocupació 
Local 2017/2018”. 
 
Donat que les tasques previstes de suport que hauria de dur a terme aquest/a auxiliar, 
enguany es poden realitzar amb les treballadores habituals de l’Ajuntament, atesa la 
distribució de vacances del personal afectat. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la nova modificació del Pla d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de 
Font-rubí, elaborat per la Regidoria de Recursos Humans, que consisteix en la 
supressió de la contractació per a l’any 2018 de l’auxiliar administratiu/va de suport. 
  
Segon.- Publicar la nova modificació del Pla d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de 
Font-rubí a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la Corporació.” 
 

ANNEX 
 

PLA D’OCUPACIÓ 2017/2018 DE FONT-RUBÍ DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL  
(NOVA MODIFICACIÓ) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017 va aprovar el “Programa 
complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, concedint a l’Ajuntament de Font-rubí un ajut econòmic de 70.844,55 euros. 
 
El municipi de Font-rubí té certa població aturada i per tal de fomentar l’ocupació local, i al mateix temps 
donar solució a la necessitat de l’Ajuntament de portar a terme diferents contractacions temporals per a 
tasques concretes i suplències de vacances del personal del consistori, té previst crear 5 llocs de treball 
de diferents categories laborals: 
 
- 2 auxiliars de serveis de piscina; 
- 1 peó de manteniment; 
- 1 operari per a la xarxa d’aigua municipal; 
- 1 administratiu/va pels tràmits administratius de la xarxa d’aigua municipal. 
 
Per tal d’accedir a tots els llocs de treball caldrà que compleixin com a requisit obligatori el següent: 
- Aturat inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC) amb anterioritat a la 
presentació de la instància així com els requisits específics que s’indiquen per a cadascun d’ells. Si no es 
compleixen, es quedarà exclòs del procés selectiu. 
Majo93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 |  
A continuació s’especifica els llocs de treball a cobrir: 
 

1.  Dos auxiliars de serveis de piscina. 
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La finalitat d’aquest servei és: 

- Servei d’entrades i abonaments. 
- Servei de bar. 
- Neteja i manteniment de les instal·lacions. 

 
2.  Un peó de manteniment (brigada) 

 
Funcions: 

- Neteja viària del municipi i de les zones verdes. 
- Tasques de peó d’obres. 
- Tasques de manteniment amb la brigada municipal. 

 
3.  Un operari per a la xarxa d’aigua municipal. 

 
Funcions: 

- Tasques per a la instal·lació de les canonades d’aigua que configuren la xarxa 
d’abastament. 

- Realitzar tasques de reparació i manteniment de la xarxa (localització i reparació de 
fuites, instal·lar i/o substituir comptadors,...). 

 
4.  Un/a administratiu/va pels tràmits administratius de la xarxa d’aigua municipal. 

      
Tasques: 

- Atendre les reclamacions i averies, consultes, ... dels ciutadans. 
- Tràmits d’alta, baixa i modificacions de les pòlisses. 
- Comunicació i gestió amb l’Organisme de Gestió Tributària (OGT). 

 
Les remuneracions de les diferents categories laborals són les següents: 
 
2 auxiliars de serveis de piscina  
(3 mesos el 2017 i 3 mesos el 2018) 775,00 € bruts mensuals 

1 peó manteniment  
(3 mesos el 2017 i 3 mesos el 2018) 1.050,00 € bruts mensuals  

1 operari per a la xarxa d’aigua municipal  
(15 mesos) 1.600,00 € bruts mensuals  

1 administratiu/va pels tràmits de la xarxa d’aigua (4h. diàries) 
(16 mesos) 625,00 € bruts mensuals  

 
Per a poder participar en les convocatòries per ocupar els llocs de treball abans esmentats, els 
participants hauran de reunir els següents requisits: 
 

• Dos auxiliars de serveis de piscina. 
A) Requisits específics del lloc de treball: 

- Disposar del títol de batxillerat; 
- Disposar d’estudis en lleure; 
- Experiència en llocs de treballs similars. 

B) Mèrits i puntuació:  
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 2 punts 
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- Adequació al lloc de treball segons currículum: 8 punts 
- Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts 

 
• Un peó de manteniment (brigada). 
A) Requisits específics del lloc de treball: 

- Experiència demostrable en el camp de la construcció, jardineria i similar. 
- Ser usuari dels serveis socials municipals amb expedient actiu. 

B) Mèrits i puntuació:  
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 10 punts 
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts 
- Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts 

 
• Un operari per a la xarxa d’aigua municipal. 
A) Requisits específics del lloc de treball: 

- Experiència demostrable en el sector. 
- Disponibilitat horària, inclosos els caps de setmana. 
- Disponibilitat de vehicle propi. 

B) Mèrits i puntuació:  
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts 
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts 
- Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts 

 
• Un/a administratiu/va pels tràmits de la xarxa d’aigua. 
A) Requisits específics del lloc de treball: 

- Disposar del títol mitjà de FP o equivalent; 
- Dominar els programes informàtics habituals per a tasques administratives; 
- Experiència com a administratiu/va o auxiliar administratiu/va. 

 
B) Mèrits i puntuació:  

- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 1 punt 
- Major de 45 anys: 8 punts 
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts 
- Entrevista avaluable pel tribunal: 6 punts 

 
o Documentació a aportar: 
- Currículum vitae 
- Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG 
- Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DESPESES RELACIONADES AMB 
EL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS 2017. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
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“L’AMPA ESCOLA FONT-RUBIA ha presentat a l’Ajuntament de Font-rubí les factures 
del servei de menjador de la llar d’infants dels mesos octubre, novembre i desembre de 
2017, que ascendeixen a 535 menús i a 2.461,00 euros. 
 
Atès que, des de serveis econòmics de la Corporació, s’ha comprovat que aquest 
servei no ha estat facturat ni pagat amb anterioritat, per una errada de la pròpia AMPA 
al no haver presentat les corresponents factures. 
 
Atès que, des de serveis econòmics de l’Ajuntament, s’ha constatat que les dades dels 
menús facturats concorden amb la informació facilitada per la pròpia Llar d’Infants Els 
Pinells i el regidor ha conformat les tres factures. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en 
l’aplicació pressupostària 326.22617. 
 
Vist el que preveu l’article 25 de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, 
respecte a les despeses inferiors a 3.006 euros. 
 
Vist el que estableixen els articles 19, 21 i 24 de les bases d’execució del Pressupost 
de l’exercici 2018 sobre la tramitació de les despeses, i d’acord amb la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació del crèdit 
corresponent a la despesa consistent en el servei de menjador de la llar d’infants dels 
mesos d’octubre a desembre de 2017 prestat per l’AMPA ESCOLA FONT-RUBIA, amb 
NIF G58897919, per import de 2.461,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
326.226017. 
 
Segon.- Aprovar les corresponents factures. 
 
Tercer.- Ordenar i realitzar el pagament a l’AMPA ESCOLA FONT-RUBIA. 
 
Quart.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de 
practicar les anotacions comptables corresponents i efectuar el pagament esmentat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2018. 
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La proposta que es presenta davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport per als nens i nenes d’entre 3 i 
17 anys durant el període estival, organitzant el Casal d’Estiu 2018, dedicant-se 
principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb altres activitats 
poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les 
vacances. 
 
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a 
objectiu organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el 
suport necessari a tots els municipis que l’integren. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre les dues entitats que té per objecte 
regular les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració i que es transcriu a 
continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora A. D. R., president del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu nom i 
representació. 
 
I de l’altra, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí i el Sr. Fèlix 
Tutusaus i Galimany, regidor responsable del les activitats dels/les nens/es i joves de l’Ajuntament de 
Font-rubí. 
 
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEM: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport aquest estiu, pels nens i nenes de 3 a 17 
anys. 
 
Segon.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius 
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els 
municipis que l’integren. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza una CASAL D’ESTIU LÚDIC-ESPORTIU per a aquest 
estiu 2018, dedicant-se principalment activitats esportives i de lleure i complementant amb altres 
activitats poliesportives per tal de dinamitzar  l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les vacances. El 
Consell Esportiu de l'Alt Penedès està en condicions de proporcionar els monitors/es necessaris per 
aquesta activitat a fi de realitzar les tasques previstes. 
 
Quart.- Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta 
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa. 
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ACORDEM: 
 
Primer.- El Consell Esportiu de l'Alt Penedès es farà càrrec del bon funcionament d’aquest CASAL i 
proporcionarà els serveis de 8-9 monitors titulats necessaris per la quantitat de nens/es inscrits. Així 
mateix, s’encarregarà de preparar i realitzar les activitats d’aquest casal incloses les sortides i del 
material per realitzar les activitats esportives.  
 
Segon.- Aquest Casal Lúdic-Esportiu estarà en servei del dia 25 de juny al 27 de juliol del 2018 de dilluns 
a divendres, amb una dedicació de 6,30 hores de mitjana diària, que inclou les sortides una travessa i la 
sortida jove. En cas de necessitat es podrà canviar algun dia i, així mateix, amb previ acord d’ambdues 
parts es podran augmentar les hores de dedicació i el nombre de monitors. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en concepte del 
pagament del cost del monitoratge i la direcció del casal d’estiu, la quantitat de 14.700,00 euros, dividit 
en dues parts, una primera de 1.000,00 euros a l’aprovació del conveni i la resta de 13.700,00 euros el 
dia 25 de juliol, realitzant un ingrés al número de compte corrent del Consell Esportiu. 
  
Quart.- L’Ajuntament de Font-rubí pagarà al Consell Esportiu de l’Alt Penedès la quantitat de 7.560,00 
euros, en concepte del cost de la sortida jove, previ presentació de la corresponent factura. La sortida 
jove esportiva es durà a terme del dia 9 al 13 de juliol d’enguany a Amposta Park, i hi participen 33 
nois/es i 3 monitors.  
 
Cinquè.- Per a la resta de despeses que comporta l’organització i coordinació del casal d’estiu, com son 
les sortides i activitats que es duen a terme durant tot el casal d’estiu, caldrà que el Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès presenti un document amb la relació de les despeses realitzades, un cop hagi finalitzat el 
casal d’estiu. L’Ajuntament, si s’escau, procedirà a donar la conformitat a l’esmentada despesa i l’entitat 
presentarà la corresponent factura.  
 
Sisè.- La vigència d’aquest conveni durarà del 25 de juny al 27 de juliol de 2018. 
 
Setè.- Serà causa de rescissió d’aquest conveni l’incompliment per qualsevol de les dues parts de les 
obligacions derivades de les clàusules anteriors. 
 
Vuitè.- Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se 
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona. 
 
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més 
avall. 
 
Vilafranca del Penedès, juliol de 2018 
 
A. D. R. 
President  del Consell Esportiu de l'Alt 
Penedès 

Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí 

 
 
 
 

Fèlix Tutusaus Galimany                         
Regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí” 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de 
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu 2018. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde i al Regidor d’Esports per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la signatura del present Conveni per un import 
de 22.260,00 euros. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL COMITÈ COMARCAL DE LA CREU 
ROJA ESPAÑOLA A L’ALT PENEDÈS PEL LLIURAMENT DE TARGETES 
PREPAGAMENT PER LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES, 
PRINCIPALMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és del tenor següent: 
 
“Atesa la situació actual de crisi econòmica que comporta que s’incrementin els casos 
de persones en risc d’exclusió i que pateixen aïllament social, l’Ajuntament de Font-rubí 
estableix anualment una aportació econòmica extraordinària per a facilitar ajuts 
econòmics a persones i/o famílies del municipi que es trobin en una situació de 
necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals. 
 
Atès que Creu Roja és una entitat que està en disposició d’oferir targetes prepagament 
per la cobertura de necessitats bàsiques, principalment alimentació a famílies 
vulnerables, a través de la seva organització. 
 
Atesa la coincidència en els objectius i la voluntat de col·laboració en aquesta àrea 
entre ambdues institucions i vistes les manifestacions provinents dels serveis socials i 
de la Regidora d’Acció Social municipals.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de 
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el 
Comitè Comarcal de la Creu Roja Española a l’Alt Penedès pel lliurament de targetes 
prepagament d’alimentació a famílies vulnerables, el text literal del qual és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ANY 2018, ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I  EL 

COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A L’ALT PENEDÈS PEL LLIURAMENT DE TARGETES 

PREPAGAMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES. 

 
Font-rubí, a ......................................... 

REUNITS 
 
D’una part, Sr. Xavier Lluch Llopart, Alcalde - President de l’Ajuntament de Font-rubí amb CIF núm. 
P-0808400-F  i domicili social a la Plaça de l’ajuntament núm. 1 de Font-rubí, qui obra en nom i 
representació de l’esmentada Corporació,  
 
I de l’altra, la Sra. À. M. R., Presidenta del Comitè Comarcal de Creu Roja a l’Alt Penedès (a partir d’ara 
Creu Roja), amb núm. NIF Q2866001G i domicili social al C/ Eugeni d’Ors núm. 22 de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Ambdues parts actuen en virtut de les facultats que tenen conferides i es reconeixen mútua capacitat per 
actuar i competència per a la subscripció del present conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
I.-  Que l’ajuntament de Font-rubí té la voluntat de reforçar les accions envers el benestar de la 
ciutadania i de posar atenció prioritària a les famílies en situació de vulnerabilitat que en l’actual context 
socioeconòmic tenen necessitat d’ajuts per a la subsistència. 
 
II.- Que la Creu Roja és una institució humanitària, d’interès públic i de naturalesa benèfica i social, que 
entre els seus fins estatutaris contempla la promoció i la col·laboració en accions de benestar social 
adreçades principalment als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat; accions que du a 
terme amb la intervenció de voluntariat. 
 
III.- Que la llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen l’obligació de facilitar ajuts 
d’urgència social, en especial a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió social.  
 
IV.- Que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per a prioritzar activitats destinades 
a pal·liar els efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per els col·lectius 
en situació de vulnerabilitat social. 
 
V.- Que ambdues entitats consideren que l’atenció i promoció de les persones i famílies en situació de 
risc d’exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit pot 
ser beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes del municipi de Font-rubí en circumstàncies econòmiques 
precàries. 
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VI.- Que l’ajuntament de Font-rubí ha establert un dispositiu per garantir les necessitats bàsiques per a 
les  famílies en situació socioeconòmica més vulnerable, mitjançant targetes de prepagament per 
garantir de manera normalitzada l’accés a productes de primera necessitat. 
 
Pel que s’ha exposat, les parts es reconeixen mútua capacitat per formalitzar aquest conveni d’acord 
amb les següents:   
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Creu Roja portarà a terme el lliurament de targetes de prepagament per a la cobertura de 
necessitats bàsiques, principalment alimentació, derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. 
Aquesta activitat té l’objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies concernides.  
  
Segona.- Creu Roja s’encarregarà de l’acollida i atenció de les persones derivades i del lliurament de les 
targetes. Per a la realització d’aquestes accions, la Creu Roja destinarà els professionals i/o voluntaris 
necessaris. 
 
Tercera.- L’ajuntament de Font-rubí tindrà en compte realitzar la comanda a Creu Roja a l’Alt 
Penedès, mitjançant la fitxa de derivació, sempre amb un mes i mig d’antelació al mes el qual es desitja 
realitzar l’ajuda.   
 
Quarta.- L’ajuntament de Font-rubí aportarà la quantitat de 2.500 €. 
 
Els imports variaran en funció del nombre i edats de les persones destinatàries: 
  
En cas de que els destinataris siguin infants o joves (de 0 a 18 anys): 
 

  76€ 1 infant beneficiari 
152€ 2 infants beneficiaris 
228€ 3 infants beneficiaris 

  
En cas de que els destinataris siguin majors de 18 anys: 
  

  56€ 1 persona beneficiària 
112€ 2 persones beneficiàries 
168€ 3 persones beneficiàries 

 
Cinquena.- Les càrregues de les targetes sempre seran mensuals. L’ajuntament de Font-rubí haurà 
de tenir en compte fer les comandes pels mesos que es desitgi però que aquests siguin consecutius. En 
el moment de fer la comanda sempre s’indicarà la data d’inici i finalització de l’ajuda. 
 
Sisena.- Creu Roja transmetrà, al finalitzar el dispositiu, a l’ajuntament de Font-rubí, les dades 
corresponents a les persones ateses i les targetes lliurades, essent aquest últim el responsable de 
contemplar el romanent en cas que alguna targeta no hagi estat utilitzada i de realitzar la petició de baixa 
de l’usuari que no hagi recollit l’ajut.  Creu Roja es compromet a dissenyar un pla de treball per aquests 
usuaris els quals hauran de participar en un taller inicial on s’explicarà el funcionament de l’ajuda, 
normes d’ús bàsiques, principis d’alimentació saludable i la signatura mensual de rebuts.  
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Setena.- Creu Roja aplicarà un 10% de gestió sobre l‘import total que s’hagi materialitzat amb càrrec a 
l’ajuntament de Font-rubí. Dit 10% es destinarà com a recurs de la Creu Roja a l’Alt Penedès. 
 
Vuitena.- El present conveni té vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.  L’incompliment per 
part de Creu Roja o de l’ajuntament de Font-rubí de qualsevol dels compromisos que s’estableixen en 
les clàusules precedents, serà causa de revocació del conveni. 
 
Novena.- L’ajuntament de Font-rubí i Creu Roja es comprometen a fer constar per qualsevol mitjà, de 
manera conjunta o recíprocament, la col·laboració establerta en aquest conveni. 
 
Desena.- Els usuaris derivats per l’ajuntament de Font-rubí, seran donats d’alta dins  l’aplicació de 
gestió de Creu Roja, inscrita al Registre General de Protecció de dades de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, amb número d’inscripció “2042040391” i nom del fitxer “Intervención social”, i del 
que es responsable CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prèviament autorització escrita en compliment de LOPD 
de la persona. 
 
Les dues parts estableixen que es complirà amb l’establert en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, (Llei Orgànica 15/99). S’han de recaptar els oportuns consentiments per a la cessió de les 
dades i cadascuna de les parts serà responsable del compliment de l’esmentada Llei en el que els sigui 
d’aplicació. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord, per duplicat i a un sol efecte, a Font-
rubí, a ................................................................... .  
 
Xavier Lluch Llopart      À. M. R. 
Alcalde – president                          Presidenta del “Comitè Comarcal de  
Ajuntament de Font-rubí                Cruz Roja Española a l’Alt Penedès.” 

 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular 
per a la signatura del conveni. 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CINC CENTS 
EUROS (2.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48000 del pressupost de l’exercici 
2018, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a “Creu Roja a l’Alt Penedès”. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis socials municipals i als serveis 
econòmics de la Corporació.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA MOSTRA FONT-RUBÍ 
VINÒLEUM 2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Els dies 28 i 29 d’octubre de 2017 es va celebrar la primera edició de la Fira del vi i de 
l’oli de Font-rubí, FONT-RUBÍ VINÒLEUM; una mostra de vi, cava, oli i artesania, un 
esdeveniment dedicat a la promoció del productes del municipi, amb tallers 
participatius, maridatges i tasts de productes. 
 
Els dies 20 i 21 d’octubre de 2018 està prevista la celebració de la segona edició de la 
Mostra FONT-RUBÍ VINÒLEUM, i aquesta Corporació necessita disposar d’un 
treballador que es dediqui, de forma temporal i puntual, a l’organització, coordinació i 
gestió de l’esmentada Fira. 
 
Atès que el Sr. F. G. i S. disposa de la formació, coneixements i experiència necessaris 
per a dur a terme aquestes tasques; i també gaudeix de disponibilitat immediata per 
incorporar-se a aquest lloc de treball. 
 
Atès que es disposa de crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària 
920.14300, i vista la subvenció concedida per Diputació de Barcelona, d’import 
2.000,00 euros, per a l’organització de l’esmentada fira. 
 
Vist l’informe de Secretaria-intervenció, de data 5 de juliol de 2018, sobre la 
contractació de personal temporal i sobre l’existència de crèdit pressupostari. 
 
Vist el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 16, 
17, 19, 21.2, 22, 24, 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i 
l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa 
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració 
determinada. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
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Primer.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, al 
Sr. F. G. i S., amb la categoria professional de tècnic de promoció econòmica, des del 
dia 25 de juliol de 2018 i fins el dia 31 d’agost de 2018. El contracte serà a temps 
complet de 37:30 hores setmanals. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri. 
 
Tercer.- Publicar l’acord de contractació de personal al Butlletí Oficial de la Província, 
al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ A LA SRA. M. DE LA 
MATRÍCULA DE LA LLAR D’INFANTS ELS PINELLS DEL SEU FILL PER MOTIUS 
MÈDICS. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que es 
transcriu literalment: 
 
“En data 11 de maig de 2018 i NRE 777, la Sra. G. M. Ll. va sol·licitar la preinscripció 
del seu fill a la llar d’infants municipal Els Pinells per al curs 2018/2019; i en data 8 de 
juny de 2018 se li va efectuar el corresponent càrrec, per import de 150,00 euros, 
corresponent a la matrícula. 
 
En data 104 de juny de 2018 i NRE 961, la Sra. M. va sol·licitar la cancel·lació definitiva 
de l’esmentada matricula perquè per motius mèdics el seu fill no podrà assistir el proper 
curs a la llar d’infants municipal, adjuntant justificants que acrediten la seva petició. 
 
La Sra. M. ha procedit al retorn del rebut de la matrícula ja cobrat, segons consta en 
data 18 de juny de 2018, la qual cosa ha comportat unes comissions bancàries per 
import de 1,21 euros. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Lluís Ortega i Rey, regidor d’Ensenyament i Família, en data 
5 de juliol de 2018, autoritzant el retorn de la matrícula a la família Ch. M.  
 
De conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; l’article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la Resolució de l’Alcaldia núm. 
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35/2015, de 19 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia de la família Ch. M. de la inscripció del seu fill al curs 
escolar 2018/2019 de la llar d’infants municipal. 
 
Segon.- Aprovar la devolució a la Sra. G. M. Ll. de la matrícula de la llar d’infants Els 
Pinells, d’import 150,00 euros, en concepte de la matrícula fixada en l’ordenança fiscal 
núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
 
Tercer.- Aprovar el cobrament a la Sra. M. de les comissions bancàries produïdes pel 
retorn del rebut de la matrícula, que ascendeixen a 1,21 euros. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat als serveis econòmics, 
als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE 
BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL I D’ACTIVITATS I ACTUACIONS DE LA FESTA 
MAJOR. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
  
“La regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de l’Ajuntament de Font-rubí 
està organitzant la Festa Major 2018, i a part de gestionar les actuacions i activitats que 
es celebraran, també cal procedir a l’aprovació de preu públic de dues activitats 
programades: de la festa del cava i del teatre. 
 
La regidoria de serveis municipals ha posat en marxa el servei públic municipal de la 
temporada d’estiu 2018, i dins d’aquest servei es troba el servei de bar de l’esmentada 
piscina, fet que comporta que s’hagi de procedir a l’aprovació del preu públic de les 
tarifes dels productes que es serveixin. 
 
Per tot això, vist el que estableix l’article 12è. Establiment i fixació dels preus públics, de 
l’ordenança fiscal núm. 21 que regula els preus públics per a la prestació de diversos 
serveis i utilització privativa del domini públic municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de Festa 
Major 2018, les tarifes del qual són les següents: 
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Activitat Festa del Cava de la Festa Major 2018 Preu 
Tiquets veïns de 1a. i 2a. residència i entitats 12,00 € 
Tiquets de forasters 15,00 € 
Tiquet per a infants i joves fins a 14 anys (inclòs) gratuït 

 
Activitat Teatre de la Festa Major 2018 Preu 
Entrada anticipada 12,00 € 
Entrada a taquilla 15,00 € 
Entrada per a infants fins a 6è primària (inclòs), sense 
seient 

gratuït 

 
Segon.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització del servei de bar de la 
piscina municipal temporada d’estiu 2018, les tarifes del qual són les següents: 
 

Servei de bar de la piscina municipal 2018 Preu 
Cafè 1,10 € 
Cafè tallat 1,20 € 
Cafè amb llet 1,50 € 
Aigua 33cl 1,00 € 
Refresc 1,10 € 
Cervesa / clara 1,30 € 
Combinat / Mojito 4,50 € 
Bossa de patates xips diverses 1,20 € 
Tapa d’olives 1,10 € 
Gelat cornetto / frigopie / sandwich 1,00 € 
Gelat calippo / twiester 1,20 € 
Gelat màgnum / negriton 2,00 € 

 
Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis 
econòmics, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER 
L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN ROMEU. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2018 s’acredità la 
necessitat d’aquest Ajuntament de dur a terme l’arranjament del camí públic local de 
Can Romeu, ja que es disposa d’una subvenció concedida pel Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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Vist que els serveis tècnics urbanístics assessors de l’Ajuntament de Font-rubí han 
elaborat la Memòria valorada per l’arranjament del camí de Can Romeu, actuació amb 
un pressupost de licitació de 39.440,24 euros i 8.282,45 euros d’IVA. 
 
Vist el que preveu l’article 24 i següents, i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
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 Memòria valorada per l’arranjament del camí de Can Romeu – 
camí núm. 81 – del catàleg de camins municipals de Font-rubí, elaborada pels serveis 
tècnics assessors municipals, actuació amb un pressupost de licitació de 39.440,24 
euros i 8.282,45 euros d’IVA. 
 
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació menor de la referida obra, convidant a les 
empreses CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, VEGA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA i ASFALTOS AUGUSTA, SL, per a què presentin 
el pressupost corresponent a les actuacions a executar. 
 
Tercer.- Publicar aquests acords en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina 
web municipal.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
14/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Vista la relació de factures núm. 14/2018, de data 10 de juliol de 2018, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 5.791,30 euros (cinc 
mil set-cents noranta-un euros amb trenta cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 5 de juliol 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. 
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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. 14/2018, de data 10 de juliol de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
5.791,30 euros (cinc mil set-cents noranta-un euros amb trenta cèntims), numerada 
amb els números del F/2018/579 al F/2018/705, que s’inicia amb la factura núm. 
1180312928 de data 22/05/2018, emesa per SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE 
ESPAÑA per import de 210,84 euros, i finalitza amb la factura núm. 220 de data 
02/07/2018, emesa per G., N. E.-J. per import de 419,46 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.” 
 
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 i adient que es tractin en 
aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’aprovació de despesa i una d’aprovació de 
preu públic i despesa d’una activitat de joventut. 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre del 
dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES 
DIVERSES. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta 
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses: 

- Adquisició de fustes pel parc de Can Castellví; 
- Adquisició d’estris pel bar de la piscina; 
- Adquisició de material i estris de ferreteria per a la brigada;  
- Servei de càtering per la nit de l’Avellà; 
- Actuació Cia Acrobatistes a Guardijove; 
- Adquisició de garrafes de clor per al manteniment de l’aigua potable; 
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- Adquisició de trofeus per al campionat de pàdel i tennis estiu 2018; 
- Adquisició torra autosoportada per a vigilància d’incendis forestals; 
- Adquisició d’elements lúdics (gronxadors) per al parc infantil del Barri de Santa 
Maria; 
- Adquisició de pilones per a la vorera del Centre Recreatiu “La Cooperativa”; 
- Adquisició d’una bomba d’aigua per a reposar la que va ser robada; 
- Servei de monitoratge de taller tricking; 
- Contractació d’una atracció de brau mecànic pel Barri de l’Avellà; 
- Subministrament de material divers per a la piscina municipal; 
- Adquisició de material pirotècnic per al correfoc; 
- Adquisició de clor per a la piscina municipal; 
- Adquisició de material per a les reparacions de la xarxa municipal d’aigües; 
- Adquisició de productes de neteja per a l’Ajuntament;  
- Adquisició de productes de neteja per a l’Escola Font-Rúbia; 
- Adquisició de material per reparar el parc de Can Castellví; 
- Adquisició de material per al nou parc de Sta. Maria; 
- Adquisició d’una piscina desmuntable per a la llar d’infants; 
- Adquisició de trofeus per al Torneig de futbol sala – Estiu 2018; 
- Adquisició de panderetes per al Ball de Panderetes de Font-rubí. 

 
Vist que, en data 10 de juliol de 2018, s’ha emès informe de fiscalització , fase A i D, en 
el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient en 
l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici 2018; que 
correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb la Resolució 
de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de l’adjudicatari 
s’ajusta a la normativa vigent  i les disposicions aplicables al cas i s’informa 
favorablement l’autorització i disposició de la despesa. 
   
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25 
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses 
inferiors a 3.006 euros.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a les 
corresponents aplicacions pressupostàries: 
 

Despesa Proveïdor Import 
total 

Aplicació 
pressupostària 

Subministrament de fustes  Fustes comarcals, S.A. 198,95 € 171.21009 
Subministrament material Ferreteria Badia, S.A. 18,69 € 337.21503 
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bar piscina 
Subministrament de 
material divers  

Ustrell Vilafranca, S.L. 
 

132,22 € 342.21007 
920.22115 

Servei de càtering   Feeding Slow Food, S.L. 320,00 € 338.22609 
Actuació acrobatistes   A. P. A. 484,00 € 337.21007 

 
Servei de transport (bus 
casal d’estiu) 

Bus Castellví, S.A. 715,00 € 337.22612 
 

Subministrament de clor 
tractament d’aigua 

SOLATEP, S.L. 1.163,05 € 161.22116 
 

Subministrament de trofeus  J. R. P. M. 183,19 € 341.22609 
 

Subministrament d’una 
torra de vigilància 

Lynx3 Consulting, S.L. 
 

2.041,27 € 136.22701 
 

Subministrament 
d’elements parc infantil  

Happyludic Playground and Urban 
Equipment, S.L. 
 

1.729,09 € 337.60902 

Subministrament de pilones BENIRO URBAN, SLU 1.651,17 € 1531.21008 
 

Subministrament de bomba 
pou d’aigua 

Instal·lacions Jaramillo, S.L. 
 

4.730,00 € 161.63300 

Servei monitoratge taller 
tricking 

MÉSKELLEURE, S.C.P. 
 

169,40 € 337.22612 
 

Actuació de brau mecànic  S. T. F. 375,10 € 338.226009 
Subministrament de 
material piscina  

Hidro Tarraco, S.A.  
 

397,00 € 337.22114 
 

Subministrament de 
material correfoc 

ARS PIROTECNIA, S.L. 
 

529,67 € 338.22609 
 

Subministrament de clor 
piscina 

Juan Suñé, S.A. 
 

800,00 € 337.22114 
 

Subministrament material 
aigües 

Gebo Ibérica, S.A.U. 
 

777,43 € 161.22116 
 

Subministrament productes 
de neteja Ajuntament 

Bunzl Distribution Spain, S.A. 
 

218,13 € 920.22110 
 

Subministrament productes 
neteja Escola Font-Rúbia 

Bunzl Distribution Spain, S.A. 
 

226,37 € 323.22110 
 

Subministrament material 
reparació parc Castellví 

Ferreteria y Pinturas El Faro, S.A. 
 

151,88 € 171.21009 
 

Subministrament material 
nou parc de Sta. Maria 

Ferreteria y Pinturas El Faro, S.A. 
 

639,04 € 337.60902 
 

Subministrament material 
per a la llar d’infants 

Ferreteria y Pinturas El Faro, S.A. 
 

79,90 € 326.21502 
 

Subministrament trofeus 
Torneig futbol sala 2018 

J. R. P. M. 
 

42,08 € 341.22609 
 

Subministrament material 
per al Ball de Panderetes 

A. T. C. 
 

216,00 € 338.22609 
 

 
Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats. 
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Tercer.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa d’import 537,12 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22712, a favor de JUAN SUÑÉ, S.A., aprovada 
per la Junta de Govern en sessió de data 29 de maig de 2018.  
 
Quart.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de 
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i 
disposicions.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CAIAC I PÀDEL SURF A LA PLATJA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor 
següent: 
 
“La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Font-rubí està organitzant per a dimecres 
25 de juliol de 2018 una sortida a la platja de Vilanova i la Geltrú, on es durà a terme 
una activitat de caiac i una de pàdel surf.  
 
El cost d’aquesta activitat per a l’Ajuntament és de 20,00 euros per jove més el cost 
corresponent a la part proporcional del servei d’autobús, la qual cosa suposa un cost 
màxim de 500,00 euros, d’acord amb les dades facilitades pel tècnic de joventut, i 
l’Ajuntament ha d’establir un preu públic, la tarifa del qual és el següent: 
 

Activitat de CAIAC i de PÀDEL SURF PER A JOVES  Preu 
Joves empadronats o no a Font-rubí  10,00 € 

 
Per tot això, vist el que estableix l’article 12è. Establiment i fixació dels preus públics, de 
l’ordenança fiscal núm. 21 que regula els preus públics per a la prestació de diversos 
serveis i utilització privativa del domini públic municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de CAIAC I 
PÀDEL SURF, que es durà a terme el dia 25 de juliol de 2018, la tarifa del qual és el 
següent: 
 

Activitat de CAIAC i de PÀDEL SURF PER A JOVES  Preu 
Joves empadronats o no a Font-rubí  10,00 € 
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Segon.- Acordar l’autorització i disposició de la despesa, per import de 500,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22612. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis 
econòmics, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 

 
 
 
 

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:52 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. 
 


