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JUNTA DE GOVERN DE 11 DE MARÇ 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, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DEL SR. J.D.C DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer.- Donar d’alta al Sr. J.D.C del servei de teleassistència en la modalitat bàsica de la 
Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida, 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 24 de febrer de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 10/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 10/2014, presentada pel Sr. A.A, per tal de 
realitzar les obres de construcció d’una piscina soterrada respecte la cota de terreny natural i 
en el jardí, de 15m² de làmina d’aigua, en la finca situada al carrer Noguera núm. 30 del barri 
de Can castellví del municipi de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar els tributs corresponents  
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
CINQUÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA NO CLASSIFICADA, EXPEDIENT ACT-2013/01, 
ACTIVITAT AMBIENTAL: SUPERMERCAT. 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici de l’activitat de supermercat,  expedient  
núm. ACT-2013/001, a nom de Sr. E.V.S, subjecta al Règim de Comunicació prèvia –
activitat no classificada- i ubicada a l’Av. Catalunya, núm. 20 BIS d’aquest  municipi, amb 
efectes del dia 13 de febrer de 2014. 
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions 
que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de 
comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. Qualsevol canvi substancial o 
ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el present acord.  
Tercer.- S’especifiquen condicions. 
Quart.- Liquidar els tributs corresponents 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
SISÈ.- AUTORITZACIÓ AL CLUB ESPORTIU MOTO CLUB IGUALADA PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA 16È. RAL·LI CIUTAT 
D’IGUALADA. 
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Primer.- Autoritzar al Club Esportiu Moto Club Igualada per a realitzar una prova esportiva 
anomenada 16è Ral·li Ciutat d’Igualada, pel que fa a la part del recorregut que transcorrerà 
pel municipi de Font-rubí el proper 26 d’abril de 2014, d’acord amb documentació 
presentada per aquesta entitat. 
Segon.- Advertir a l’organització que la cursa automobilística haurà de disposar de les 
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats. 
Tercer.- Advertir a l’organització de la referida cursa que caldrà que adopti les mesures 
oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació per a aquest tipus 
d’actes. 
Quart.- Notificar el present acord al Club Esportiu Moto Club Igualada, als efectes oportuns. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UN RECURS MATERIAL CONCEDIT PEL 
SERVEI D’EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
Primer.- Acceptar la cessió de 8 papereres de plàstic reciclat, valorades en 421,96 euros, 
concedides pel Servei d’Equipament i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, codi 13/Y/100772. 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest recurs 
material i trametre-la al Servei d’Equipament i Espai Públic de la Diputació de Barcelona. 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA I 
CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reforma i condicionament de la zona esportiva 
de Guardiola de Font-rubí, redactat per URBS PROIECTA, SL, amb un pressupost 
d’execució de 134.709,10 euros i 28.288,91 euros que corresponen a l’IVA. 
Segon.- Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article 126 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, , als efectes de 
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 73/2010. 
Primer.- Revocar l’acord segon de punt tretzè de l’ordre del dia de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 15 de gener de 2013. 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Reconèixer a la Sra. P.B.S i al Sr. M.S.B, el dret a la devolució d’ingressos indeguts 
pel concepte tributari ICIO i Taxa de llicències urbanístiques de l’expedient LUM 73/2010. 
Quart.- Determinar que l’import de la devolució d’ingressos indeguts ascendeix a 32,00 
euros. 
Cinquè.- Procedir a l’execució de la devolució mitjançant l’ingrés de la quantitat indicada en 
el compte corrent assenyalat pels interessats. 
Sisè.- Traslladar el present acord als interessat i als serveis econòmics municipals. 
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DESÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL CONSELL CATALÀ DE 
L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
PRIMER.- Aprovar la Memòria valorada de la millora de la seguretat de la pista poliesportiva 
municipal de Guardiola de Font-rubí, redactada per URBS PROIECTA, SL, el pressupost de 
l’actuació ascendeix a 19.960,20 euros. 
SEGON.- Sol·licitar al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya la subvenció 
de 12.000,00 euros. 
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tota la documentació necessària per la 
tramesa i, si s’escau, justificació de la subvenció. 
QUART.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis descrits a 
les bases de la convocatòria, mitjançant la plataforma ecat. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES REFORMA I CONDICIONAMENT DE LA ZONA 
ESPORTIVA DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
Primer.- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la Reforma 
i el condicionament de la zona esportiva de Guardiola de Font-rubí, atesa la motivació que 
consta a l’expedient, per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
Segon.- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació. 
Tercer.- Que per la Interventora municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
d’aquest contracte i que emeti un informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa. 
Quart.- En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que la Secretaria emeti un informe 
proposta al respecte.  
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 04/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 04/2014, de data 11 de març de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 39.453,44 
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. 
 
 
TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
  
 


