
   

 
 
 
 
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 14 DE JULIOL DE 2015 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.  S’aprova per unanimitat.   
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals sol·licitades. 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents, si s’escau. 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 4  DEL BARRI DE 
SABANELL. 
Primer .- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 4 del mòdul instal·lat al barri de 
Sabanell al Sr. C. C. G. 
Segon .- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de concessió 
de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf cinquè de l’ordenança 
fiscal municipal núm. 7. 
Tercer .- Notificar el present acord a l’interessat.  
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA  FIANÇA 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 46/20 14. 
Primer .- Aprovar la devolució a la Sra. M. R. P. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 150,00 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres 
núm. 46/2014.  
Segon .- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS CORRESPONENTS 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 31/2015. 
Primer .- Aprovar la devolució a la Sra. O. S. C. 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. 
31/2015.  
Segon .- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
21/2015. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 21/2015, presentada per la Sra. S. O. C., per tal de 
realitzar les obres consistents en la rehabilitació i ampliació de la masia anomenada Cal Xic 
Elies i situada al barri de Grabuac i la Fanga núm. 13 del municipi de Font-rubí. S’especifiquen 
condicions. 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
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Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
37/2015. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 37/2015, presentada per la Sra. A. G. F., per tal de 
realitzar les obres consistents en la tal·la d’un arbre de la vorera on hi ha la terrassa provisional 
del bar-restaurant Cal Güell situat a l’Avinguda Catalunya núm. 11 del nucli urbà de Guardiola 
de Font-rubí al municipi de Font-rubí. S’especifiquen condicions. 
Segon .- Aprovar la liquidació dels tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
38/2015. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 38/2015, presentada per la Sra. A. G. F., per tal 
d’arranjar els lavabos existents al restaurant Cal Güell, consistent en el repicat del revestiment 
de ceràmica a la zona dels banys, col·locació de revestiment de ceràmica nou a la mateixa 
zona dels banys i col·locació de paviment de ceràmic al terra (obres de conservació i 
manteniment) a la finca situada a l’Avinguda Catalunya núm. 11 del nucli urbà de Guardiola de 
Font-rubí al municipi de Font-rubí. S’especifiquen condicions. 
Segon .- Aprovar la liquidació dels tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
39/2015. 
Primer .- Aprovar l’assabentat a la llicència d’obres núm. 39/2015, presentada per la Sra. R. LL. 
B., per tal de pintar la façana de l’habitatge anomenat Cal Tulino i situat al barri de l’Alzinar 
núm. 78 del municipi de Font-rubí. S’especifiquen condicions. 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
40/2015. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 40/2015, presentada pel Sr. X. LL. LL., per tal de 
realitzar les obres consistents en un moviment de terres per tal d’anivellar una finca agrícola per 
a la seva millora, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 5, part de la 
parcel·la 51 (subparcel·les d, e, f i g), d’una superfície aproximada d’1 hectàrea, al municipi de 
Font-rubí. S’especifiquen condicions. 
Segon .- Liquidar el tribut corresponent.                                                                                                             
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 42/2015. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 42/2015, presentada pel Sr. P. S. F., per tal de 
realitzar les obres consistents en un moviment de terres per tal d’anivellar una finca agrícola per 
a la seva millora, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 39, parcel·la 4, 
d’una superfície aproximada de 0,4559 hectàrees aproximadament, al municipi de Font-rubí. 
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Segon .- Liquidar el tribut corresponent.                                                                                                              
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SU BVENCIONS A 
DIVERSES ENTITATS MUNICIPALS. 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de subvencions econòmiques a diverses entitats municipalst, per 
a la realització de diversos conceptes i activitats. 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent del pressupost de l’exercici 2015. 
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. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE P RIMERA OCUPACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 61/2013. 
Primer.-  Concedir la llicència de primera ocupació dels habitatges situats a les parcel·les núm. 
8, 9 i 10 de la UA10 “Raspall” del barri de les Casetes d’en Raspall, del municipi de Font-rubí, 
sol·licitada pel Sr. J. M. Ll. en nom i representació de l’empresa MILLUCH, S.L., d'acord amb la 
documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
S’especifiquen condicions. 
Segon.-  Aprovar les liquidacions de les corresponents taxes. 
Tercer.-  Notificar el present acord a la part interessada.  
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 61/2 013. 
Primer .- Aprovar la devolució a l’empresa C.P. MILLUCH, S.L. dels avals dipositats en 
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 6.107,98 € i de fiança de residus de 
la construcció i demolició per import de 1.956,65 €, corresponents a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 61/2013.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’INSCRIPCIÓ D’UN EQUIP DE FONT-RU BÍ AL TORNEIG 
COMARCAL DE FUTBOL 7. 
Primer.-  Inscriure un equip del municipi de Font-rubí per jugar el Torneig Comarcal de Futbol 7 
(categoria Infantil) aquest 2015. 
Segon.- Aprovar la despesa per import de 200,00 euros, corresponen al cost de la inscripció.   
Tercer.- Comunicar aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA R ELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 12/2015. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 12/2015, de data 14 de juliol de 2015, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 69.154,82 euros (seixanta-
nou mil cent cinquanta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims). 
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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. 
 
DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


