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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 D’OCTUBRE DE 2014

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPAL.
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals.
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.
QUART.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I LIQUIDACIÓ
DE L’OBRA DE REFORMA I CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ.
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 i liquidació de l’obra “Reforma i condicionament de la
zona esportiva de Guardiola de Font-rubí”, per un import de NOU MIL QUATRE-CENTS
NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (9.409,67 €), presentada per CONGERMI,
S.L., deixant sense efecte l’anterior certificació aprovada en la sessió de data 30 de
setembre de 2014.
Segon.- Aprovar la factura núm. 26, de data 16/09/2014, de l’empresa CONGERMI, S.L.,
corresponent a la referida tercera certificació, un cop esmenada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de Barcelona,
atès que es tracta d’una actuació subvencionada per la Xarxa de Governs Locals 20122015.
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT DEL
PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DEL SR. C.
PRIMER.- Concedir al Sr. C. C. C., l’ajornament i fraccionament del deute tributari
conseqüència de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques de l’obra Projecte
d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9 B, “Creu Blanca” i de les quotes urbanístiques
de la instal·lació de l’extensió i l’enllaç de la xarxa de baixa tensió per a les Unitats
d’Actuació núms. 9A i 9B “Creu Blanca”, respectivament, de Guardiola de Font-rubí.
(S’especifiquen condicions).
SEGON.- Determinar igualment que, en cas d’impagament d’una de les fraccions, habilitarà
aquesta Administració per a la prossecució del procediment de constrenyiment segons el
Reglament general de recaptació.
TERCER.- Notificar a l’interessat la concessió de l’ajornament i fraccionament del pagament
del deute tributari.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DEL SR. J. R. R. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
Primer.- Donar d’alta al Sr. J. R. R. 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
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requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de
l’Ajuntament de Font-rubí, de data 6 d’octubre de 2014.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DEL SR. R. M. M. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
Primer.- Donar d’alta al Sr. R. M. M. 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 13 d’ octubre de 2014.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 27/2010.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. M. C. M. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 150,00 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres
núm. 27/2010.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 49/2014.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. M. P. C. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres
núm. 49/2014.
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. 50/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 50/2014, presentada pel Sr. G. W., per tal de
realitzar les obres consistents en la reparació, conservació i consolidació del marge de pedra
de la finca anomenada Cal Gol i situada al barri de Font-rubí-Can Romeu núm. 4 al terme
municipal de Font-rubí. (S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els corresponents tributs.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 56/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 56/2014, presentada per TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la substitució de deu pals de fusta ja existents al
municipi de Font-rubí i que es troben en estat precari i suposen un perill de seguretat.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
DOTZÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE TRES SUBVENCIONS DE RECURS TÈCNIC
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport tècnic, dins del catàleg de serveis
2014, per a la redacció dels tres següents plans:
• Treball per a l’optimització energètica de l’enllumenat públic i eficiència energètica en
edificis i equipaments municipals;
• Pla director de millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals.
Enllumenat públic;
• Pla director de millora dels equipaments i espai públic. Pla inicial de manteniment.
SEGON.- Tramitar la corresponent sol·licitud en la forma i terminis descrits a les bases de la
convocatòria.
TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS
MUNICIPALS.
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions econòmiques a diverses entitats municipals,
per a la realització d’activitats.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa 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.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LECTURA MITJANÇANT BIBLIOBÚS.
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació del servei de lectura mitjançant un Bibliobús.
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde i a la secretària per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 19/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 19/2014, de data 14 d’octubre de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 41.558,10
euros (quaranta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb deu cèntims).
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.
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