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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE FEBRER DE 2014 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.   
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ A L’AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS. 
Únic.- Designar com a representant únic de l’Ajuntament de Font-rubí a l’Agrupació de 
Productors al Sr. Joan Anton Tarrida Tutusaus,i com a suplent a la Sra. Roser Raventós 
Coral. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE FONT-RUBÍ I VILOBÍ DEL 
PENEDÈS PER A LA GESTIÓ D’UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE RESIDUS, EXERCICI 
2013. 
Primer.- Aprovar la despesa total de 17.869,21 euros a favor de l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès, en concepte de les despeses derivades de la gestió i manteniment del Centre de 
recepció de residus corresponents a l’exercici 2013. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i comunicar-ho als 
serveis econòmics de la Corporació, als efectes oportuns. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA Sra. H. G. P. 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. H. G. P. 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 17 de febrer de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, A LA SRA. M. M. S.  
Primer.- Concedir la Sra. M. M. S. la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat 
de titular no conductor, núm. d’expedient 08085-2014/003/5244Z i amb data de caducitat 
18/02/2016. 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat. 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns. 
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’ASSOCIACIÓ AMPERT. 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i 
l’Associació AMPERT, associació contra el càncer i de suport al malalt oncològic, exercici 
2014. 
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 l’Associació. 
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPAL. 
Primer.- Autoritzar la cessió 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, si s’escau. 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions/ 

Material 
Taxa 

R. M. L.   
Celebració 
particular 

01/03/2014 Cal Cintet 110,00€

 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 60/2013. 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. Mª T.S.F 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. 60/2013.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 12/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 12/2014, presentada per la Sra. C.J.S, per tal de 
realitzar les obres consistents en pavimentar 9,6m² del jardí i arrebossar 15,5m² de les 
parets del jardí, de la masia anomenada Can Palau i  situada en el barri de la Fanga núm. 
42, al municipi de Font-rubí. 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 13/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 13/2014, presentada pel Sr. P.M.B, per tal de 
realitzar les obres consistents en aïllament del terra, nova pavimentació d’uns 30m², neteja 
de parets i arrebossar-les en habitació de primera planta; i canviar baixant malmès per un de 
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nou en façana, de l’habitatge situat a l’Avinguda de Catalunya núm. 41 de Guardiola de 
Font-rubí, del municipi de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 14/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 14/2014, presentada pel Sr. J.A.S, per tal de 
realitzar les obres consistents en la col·locació de teules malmeses pel vent, canviar 3 
tortugades trencades i repàs general de la coberta de l’habitatge situat en l’Avinguda de 
Catalunya núm. 21 de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
TRETZÈ.-  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA CONGERMI, SL DEL 
CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL TANCAMENT DE LA 
PISCINA MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ DE PETIT MAGATZEM. 
Primer.- Aprovar la memòria tècnica de reforma i condicionament de la tanca de la piscina al 
nucli de Guardiola de Font-rubí, redactada per URBS PROIECTA, SL. 
Segon.- Portar a terme les obres relatives a la renovació del tancament de la piscina 
municipal i construcció de petit magatzem, mitjançant el procediment del contracte menor, 
amb el contractista CONGERMI, SL per un import de 17.703,10 euros i 3.717,65 euros 
d’IVA. 
Tercer.- Publicar aquests acords en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web 
municipal. 
Quart.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 342-63900 per un 
import total de 21.420,75 euros. 
Cinquè.- Indicar que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament, si s’escau. 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
 
CATORZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI DE L’ACTIVITAT DE CENTRE D’HÍPICA, 
PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL EXP. ACT-2009/02. 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici de l’activitat de Centre d’Hípica, 
expedient núm. ACT-2009/002, a nom de Sr. F.C.C, subjecta al Règim de Comunicació 
prèvia –annex III- i ubicada al Barri de Sabanell – Parcel·la 10, pol. 10 “Hort d’en xiquet 
(08736) - d’aquest  municipi, amb efectes del dia 30 de setembre de 2013. 
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. 
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 03/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 03/2014, de data 25 de febrer de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 47.470,60€ 
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. 
 
 
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

 
  
 


