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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 D’ABRIL DE 2013 

 
 
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 DÚS 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 

J. R. P. Festa particular 11/05/2013 Cal Cintet 110,00 € 

G. C. S. Festa particular 22/06/2013 Sala de Plens 110,00 € 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIE NTAL MUNICIPAL 
(ADEQUACIÓ A LA LIIA), EXP. NÚM. ACT- 19/2003, EXPL OTACIÓ AVÍCOLA DE 
POLLASTRES DE POSTA, Sr. A. P. A. 
Primer.- Concedir al Sr. A. P. A. la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat 
dedicada a l’explotació avícola de pollastres de posta a l’immoble situat a al Barri de Grabuac, 
56 d’aquest terme municipal. 
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les condicions 
especificades. 
Tercer.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi efectuat el control 
inicial sobre aquesta, que es tradueix en l’aportació, davant  l’Ajuntament, de la documentació 
requerida.. 
Quart.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions legals i les 
fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls periòdics cada sis anys, 
comptats a partir de l’atorgament de la llicència o, en el seu cas, des de la data de la pràctica 
del darrer control que s’hagi practicat. 
Ateses les característiques de l’activitat, l’acció de control revestirà la modalitat de “control 
extern” i es portarà a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració autonòmica 
degudament acreditada.  
Cinquè.- Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic 
establerts, l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a l’acció 
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inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d’acord amb les 
previsions contingudes en l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, així com a les inspeccions periòdiques que estableixi 
la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, accidents greus i de protecció de la 
salut. 
Sisè.- La llicència ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular de l’activitat, 
d’acord amb l’article 32 i 63 de la llei 20/2009. 
Setè.- No es podran realitzar activitats diferents de les pròpies de l’autoritzada.  
Vuitè.- Notificar aquesta proposta de resolució a l’OGAU, al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i a la resta d’interessats perquè durant el termini 
de 10 dies hàbils puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJEC TE D’URBANITZACIÓ DE 
LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 19, “C. M.”, DE FONT-RUBÍ . 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació número 19 
“C. M.”, redactat per D. R. O., i tramitat a instàncies de M. F., S.A.  (S’especifiquen condicions i 
observacions). 
SEGON.- Notificar als interessats aquest acord i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
TERCER.- Aprovar la corresponent liquidació per a la tramitació del present expedient d’acord 
amb l’article 6è, epígraf 5è.11.2 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per 
tramitació d’expedients administratius. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
13/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 13/2013, presentada pel Sr. J. S. M. en representació 
de l’I. G., S.L.U., per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina 
descoberta, en sòl no urbanitzable, al barri Els Pujols 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 LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
18/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 18/2013, presentada per la Sra. A. S. E., per tal de 
realitzar les obres consistents en canviar l’actual porta del garatge per estar malmesa per una 
altra de metàl·lica i baixar l’alçada de la porta, a la masia situada al barri l’Avellà núm. 41 del 
municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
19/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 19/2013, presentada pel Sr. J. L. R., per tal de 
realitzar les obres consistents en arrencar 50m² de rajoles del terra i col·locar-ne de nou i treure 
dos envans no estructurals (40m²) i fer-ne un de nou (20m²) a la casa situada al c/ Font-rubí 
núm. 2 del nucli urbà 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. 
  
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
63/2012. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 63/2012, presentada pel Sr. O. D. P., en 
representació de T. I. P., S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la rehabilitació i 
consolidació d’un edifici industrial a Can Manou s/n del barri de Grabuac, al municipi de Font-
rubí.  (S’especifiquen condicions i observacions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVEN I DE COL·LABORACIÓ A 
FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUN TAMENT DE FONT-RUBÍ 
I L’ADF FONT-RUBÍ, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’I NFORMACIÓ I VIGILÀNCIA 
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2013. 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Font-rubí i l’ADF Font-rubí, per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància 
contra els incendis forestals 2013, que consta al corresponent expedient administratiu. 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del present conveni. 
TERCER.- Notificar el present acord així com trametre juntament amb les còpies del conveni 
signat, a la Diputació de Barcelona (Àrea d’espais naturals) i a l’ADF Font-rubí, així com al 
Departament de Secretaria i Intervenció als efectes adients. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABO RACIÓ D’ENCÀRREC 
DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L’AGÈNCIA DE 
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FONT-R UBÍ. 
Primer .- Aprovar el Conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de 
salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Font-rubí. 
Segon .- Facultar al Sr. Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la 
signatura del conveni. 
Tercer .- Comunicar el present acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA EN TITAT MUNICIPAL. 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica 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 2013. 
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. 
 

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Comissió de Festes 
de Les Casetes. 
Import atorgat: 325,00 euros. 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària per a la celebració de la Festa del Barri de 
Les Casetes, any 2013. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
 
TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
 
 
 


