
   

 
 
 
 
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 13 DE GENER DE 2015 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.  (31/12/14)  S’aprova per unanimitat.   
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALT A DEL SR. J. LL.M. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE  LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARI S. 
Primer.- Donar d’alta al Sr. J. Ll. 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 12 de gener de 2015. 
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 LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 57/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 57/2014, presentada pel Sr. R. G. P., per tal de 
realitzar les obres consistents en l’anivellació i explanació d’una finca agrícola per a la seva 
millora, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 49 parcel·les 7, 8, 36 i 38, 
d’una superfície d’1,6709 hectàrees aproximadament, del municipi de Font-rubí. 
(S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar el corresponent tribut. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 77/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 77/2014, presentada pel Sr. J. S. A., per tal de 
realitzar les obres consistents en la recollida d’aigües pluvials i posterior paviment al voltant de 
la paret del pati de darrere de la finca  anomenada Cal Ton del Ramon Mosca i situada al barri 
Montjuïc núm. 5 del municipi de Font-rubí (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els corresponents tributs. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- PROPOSTA DE MANTENIMENT DE LA JORNADA LABORA L AMPLIADA DE LA 
SRA. D. 
Primer.- Continuar amb la modificació substancial de les condicions de treball consistent en 
l’ampliació de la jornada laboral, ja aprovada per la Junta de Govern de data 12 d’agost de 
2014, a 37:30 hores setmanals, de la Sra. J. D. L., administrativa, personal laboral d’aquest 
Ajuntament, per raons organitzatives del treball i millora del servei en l’àrea de l’atenció al 
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públic, i atès que una auxiliar administrativa de la mateixa àrea encara té reduïda la seva 
jornada de treball. 
Segon.- De conformitat amb els motius exposats en l’apartat anterior, la jornada de treball 
continuarà sent de 37:30 hores (amb efectes del dia 1 de gener de 2015 i fins a la data en què 
la Sra. R. finalitzi la seva reducció de jornada laboral) i continua restant de la següent manera: 
de dilluns a divendres entre les 8 hores i les 15 hores i els dimarts de 16 hores a 20 hores. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada, amb indicació dels recursos pertinents. 
Quart.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció i al servei de personal als efectes oportuns. 
 
SETÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA J ORNADA LABORAL A LA 
SRA. M. 
PRIMER.- Concedir a la Sra. I. M. R., personal laboral d’aquest Ajuntament que desenvolupa el 
lloc de treball d’educadora de la llar d’infants, l’ampliació de la seva jornada laboral, per raons 
organitzatives del treball i millora del servei d’escola bressol, passant d’una jornada laboral 
reduïda de 27:30 hores setmanals a una jornada completa de 37:30 hores, amb efectes des del 
8 de gener de 2015. 
SEGON.- De conformitat amb els motius exposats en la part expositiva i en l’apartat anterior, la 
nova jornada de treball de 37:30 hores queda establerta de la manera següent: de dilluns a 
divendres, entre les 8 hores i les 18 hores, segons les necessitats del servei. 
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada, amb indicació dels recursos pertinents. 
QUART.- Comunicar el present acord a la Intervenció i al servei de personal als efectes 
oportuns. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ MENOR DEL 
SERVEI DE TELEFONIA DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 
PRIMER.- Portar a terme el servei de telefonia de l’Ajuntament de Font-rubí, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista DAIFU SYSTEMS S.L. (amb nom 
comercial BESTTEL), d’acord amb les condicions establertes. 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de telefonia fixa i mòbil 
amb càrrec a les partides 22200 del Pressupost vigent. 
TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 
pagament si escau. 
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de l’acord. 
 
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


