
   

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10 DE DESEMBRE DE 2013 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.  (26/11/13)  S’aprova per unanimitat.   
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I  MATERIAL MUNICIPAL. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de material municipal que es relaciona a l’annex d’aquest 
acord. 
Segon .- Liquidar la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, si s’escau. 
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 Taxa 

M. S. E. Celebració particular 06/12/2013 15 cadires i 1 taula 7,50 € 

 
 
QUART.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’AJUT S EN ESPÈCIE 
CONSISTENTS EN L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ. 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els ajuts ens espècie consistents en 
l’elaboració de l’inventari de béns de l’Ajuntament de Font-rubí. 
SEGON.- Tramitar la corresponent sol·licitud en la forma i terminis descrits a les bases de la 
convocatòria. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIE NT NÚM. RP 03/2013, DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 
PRIMER.- Reconèixer a la Sra. M. C. C. A. el dret a rebre una indemnització com a 
conseqüència dels danys causats en data 24 de març de 2005 en diferents elements de la seva 
propietat situat a l’Avinguda Catalunya núm. 42, per despreniments verticals de les canonades 
de recollida d’aigües de l’edifici públic Centre Recreatiu i pel degoteig d’abundant matèria 
química (poliuretà i pintura acrílica), degut a una manca de manteniment i conservació de 
l’edifici municipal esmentat, situat a l’Avinguda Catalunya núm. 45, de Guardiola de Font-rubí, 
havent estat confirmada la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió 
produïda. 
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SEGON.- Determinar que la quantitat a la que ascendeix la indemnització és de 2.623,86 
euros, la qual serà pagada per l’Ajuntament un cop s’hagi adoptat l’acord per part de l’òrgan 
municipal competent. 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
QUART.- Notificar la resolució a la interessada junt amb els recursos pertinents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AV AL CORRESPONENT A LA 
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 117/2004. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. J. M. V. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels 
serveis municipals per import de 1205,00 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres 
núm. 117/2004.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AV AL CORRESPONENT A 
LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 76/2012. 
Primer .- Aprovar la devolució a D. S. A. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels serveis 
municipals per import de 178,42 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 
76/2012.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’empresa interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÓRROGA DE L’E XPEDIENT DE 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL NÚM. 69/2010. 
Primer .- Concedir una pròrroga d’un any i mig del termini de finalització de la  llicència 
urbanística municipal exp. 69/2010, per a dur a terme la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat, situat en el barri de l’Alzinar, en la parcel·la núm. 4 de la Unitat d’Actuació núm. 3, del 
municipi de Font-rubí. Aquesta llicència tindrà vigència fins a data 26 d’abril de 2015  i per tant, 
s’entendrà caducada l’endemà d’aquesta data. 
Segon .- Liquidar el tribut corresponent. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES NÚM. 
17/2013. 
Primer .- Denegar la llicència d’obres núm. 17/2013, presentada per la Sra. M. M. B. S., pels 
motius que es detallen en l’informe emès per l’arquitecta assessora en data 5 de desembre de 
2013,  
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
51/2013. 
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Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 51/2013, presentada per la Sra. M. F. B., per tal de 
realitzar les obres consistents en reparar 24m² de la teulada, posant les teules amb morter de 
calç, obrir 3 finestres de 1,00x0,90m, pavimentar 24m² de terra i arrebossar trossos de paret, 
de la finca anomenada Masia Cal Julià i situada al barri de Font-rubí de Baix núm. 7, al municipi 
de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
56/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 56/2013, presentada per la Sra. Bernadette Miquel, 
en nom i representació de CELLER CAL COSTAS, S.L., per tal de realitzar les obres per a la 
instal·lació d’un laboratori de 16,33m² de superfície útil, en la planta baixa de la nau existent al 
Celler de Cal Costas del barri l’Alzinar núm. 40 del municipi de Font-rubí.    (S’especifiquen 
condicions i observacions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
                                                                                                                                                                                                       
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 57/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 57/2013, presentada pel Sr. M. E. C., per tal de 
realitzar les obres d’arranjament de 30,25m² de la coberta del garatge (5,50mx5,50m) retirant 
les teules existents, sanejant la coberta i posant teules ceràmiques noves sense tocar 
estructura a la casa situada al c/ Clotets núm. 9 de Can Rovireta, al municipi de Font-rubí.  
(S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 60/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 60/2013, presentada per la Sra. M. T. S. F., per tal de 
realitzar les obres de repassar la teulada del garatge (d’uns 35m² de superfície), sense actuar 
en l’estructura, de la finca anomenada Cal Pau Costas i situada al barri de L’Alzinar núm. 1 del 
municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’O BRES EXP. NÚM.  
17/2013. 
Primer .- Denegar la llicència d’obres núm. 17/2013, presentada per la Sra. M. M. B. S., per no 
ajustar-se a la normativa urbanística prevista a les Normes Subsidiàries de Planejament vigents 
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al municipi i atès l’informe desfavorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 
Segon .- Liquidar el tribut corresponent. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA E NTITAT MUNICIPAL. 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica que es relaciona a l’annex d’aquest 
acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats que s’hi 
especifiquen. 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2013. 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció. 
Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX:  

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ- Secció Carrossa de 
carnaval Font-rubí. 
Import atorgat: 515,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2013. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REL ACIÓ DE FACTURES NÚM. 
21/2013. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 21/2013, de data 10 de desembre de 2013, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 33.834,89 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. 
 
 
DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 


