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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE GENER DE 2014 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.   
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA QUOTA D’APORTACIÓ AL CONSELL 
ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS PEL CURS 2013/2014. 
Primer.- Aprovar la quota fixada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès pel curs 2013/2014, 
per import de 346,00 euros, que correspon a l’aportació del municipi de Font-rubí. 
Segon.- Donar trasllat de l’acord als Serveis Econòmics de la Corporació, als efectes 
escaients. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 30/2013. 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. L. A. V. dels avals dipositats en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la construcció i 
demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 
30/2013.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 2/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 2/2014, presentada pel Sr. J. R. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en reparar i engrandir la vorera existent per a treure humitats 
de la casa, fer paviment d’aproximadament 200m² sense moviments de terres, a la finca 
anomenada Cal Rigol Xic i situada al barri de  Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-
rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 3/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 3/2014, presentada pel Sr. R. G. P., per tal de 
realitzar les consistents en canviar la porta d’entrada principal de la casa sense tocar obra i 
canviar la pedra del terra de la porta d’entrada de la finca anomenada Ca L’Amàlia i situada 
al barri de Montjuïc del municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 4/2014. 
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 4/2014, presentada pel Sr. G. W., per tal de 
realitzar les consistents en pavimentar camí al costat de l’habitatge amb formigó 
(aproximadament 90m²) sense moviments de terres, a la Masia anomenada Cal Gol i 
situada al barri de Font-rubí - Can Romeu, del municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen 
condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 5/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 5/2014, presentada pel Sr. J. M. S. I., per tal de 
realitzar les obres consistents en canviar banyera per plat de dutxa de la finca situada al 
carrer Noguera núm. 8  al barri Can Castellví del municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen 
condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 6/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 6/2014, presentada pel Sr. J. V. F., per tal de 
realitzar les obres de obres de reparació de 15m² de teulada i 5m² de paret de la finca 
situada al barri de Sabanell núm. 2 del municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 7/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 7/2014, presentada pel Sr. J. E. T., en nom i 
representació de P. V. SL, per tal de realitzar les obres consistents en reparació ornamental 
a la façana  (aproximadament d’1m²) i tancar un depòsit (bassa d’aigua, aproximadament 
3x4 metres) amb malla metàl·lica de simple torsió, de la finca anomenada Cal Capmany i 
situada al barri de les Cases Noves, 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 L’ALTA DE LA SRA. A. M. B. I 
DEL SR. J. M. T. DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA I COM A TIPUS D’USUARI B, 
RESPECTIVAMENT. 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. Sra. A. M. B. del servei de teleassistència en la modalitat 
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida, i al Sr. J. M. T. com a tipus 
d’usuari B, atès que reuneixen 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 20 de 
gener de 2014. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, AL SR. J. M. T. 
Primer.- Concedir al Sr. J. M. T. la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat 
de titular no conductor, núm. d’expedient 08085-2014/001/4460N i amb data de caducitat 
13/01/2016. 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat. 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT 
FÈLIX DE FONT-RUBÍ. 
Primer.- Aprovar la despesa de 189,88 euros a favor de la Parròquia de Sant Pere i Sant 
Fèlix de Font-rubí, en concepte de les despeses de subministrament de l’enllumenat de la 
Parròquia durant l’exercici 2013, en virtut del Conveni signat, així com ordenar el pagament 
corresponent. 
Segon.- Comunicar aquests acords als interessats i als serveis econòmics de la Corporació, 
als efectes oportuns. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 
MUNICIPALS. 
Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques 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 2014. 
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: CLUB ESPORTIU FONT-RUBÍ. 
Import atorgat: 5.152,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària per col·laborar amb el futbol sala del 
municipi. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 

2. Sol·licitant: COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ. 
Import atorgat: 42.000,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A L’ALT PENEDÈS. 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i Creu Roja a 
l’Alt Penedès per al projecte kits de suport social per a famílies que es troben en situació de 
necessitat. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la 
signatura del conveni. 
Tercer.- Notificar el present acord a Creu Roja a l’Alt Penedès. 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis socials municipals i als serveis econòmics 
de la Corporació. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA DE REFORMA I 
CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
PRIMER.- Portar a terme el servei de redacció del projecte de reforma i condicionament de 
la zona esportiva de Guardiola de Font-rubí, mitjançant el procediment del contracte menor, 
amb el contractista U. P., per un import de 6.669,00 euros i 1.400,49 euros d’IVA. 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de redacció de projecte 
amb càrrec a la partida 342-61901 del Pressupost vigent. 
TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 
pagament si escau. 
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 
la signatura de l’acord. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DEL TERMINI PER A LA 
PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
Primer.- Concedir una pròrroga de sis mesos per a la presentació de la declaració de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels següents 
causants: 

- Sr. J. L. S., fins el 28 d’abril de 2014; 
- Sr. P. R. B., fins el 7 de juny de 2014; 
- Sra. F. M. F., fins al dia 16 d’agost de 2014. 

Segon.- Notificar als sol·licitants de la pròrroga el present acord, d’acord amb el que 
estableix l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 01/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 01/2014, de data 28 de gener de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 25.653,55 
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 
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de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i ordenar i realitzar el 
pagament als creditors corresponents. 
 
 
DINOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
  
 


