Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 1 DE JULIOL 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 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.
ANNEX
Peticionari
D.S.R.
M.G.T.

Activitat
Celebració
particular
Reunió de
monitors

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

27/06/2014

Cal Cintet

110,00 €

28/06/2014

Cal Cintet

220,00 €

QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 0733 DEL BARRI DE
L’ALZINAR.
Primer.- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 33 del mòdul instal·lat al nucli del
barri l’Alzinar a l’empresa A.M., S.L..
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.

CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 46 DEL BARRI DE CAN
ROVIRETA.
Primer.- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 46 del mòdul instal·lat al barri
Can Rovireta al Sr. F.B.V.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP.
P02/2013.
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
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SEGON.- Notificar la present resolució i requerir de pagament als obligats tributaris de les
quantitats assenyalades, amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits,
òrgan davant al que han de presentar-se i termini per a la seva interposició, així com lloc,
termini i forma en què ha de ser pagat el deute tributari.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP.
P03/2014.
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
SEGON.- Notificar la present resolució i requerir de pagament a l’obligat tributari de la
quantitat assenyalada, amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits,
òrgan davant al que han de presentar-se i termini per a la seva interposició, així com lloc,
termini i forma en què ha de ser pagat el deute tributari.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP.
P04/2014.
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, amb el següent detall:
SEGON.- Notificar la present resolució i requerir de pagament a l’obligat tributari de la
quantitat assenyalada, amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits,
òrgan davant al que han de presentar-se i termini per a la seva interposició, així com lloc,
termini i forma en què ha de ser pagat el deute tributari.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP.
P05/2014.
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
SEGON.- Notificar la present resolució i requerir de pagament a l’obligat tributari de la
quantitat assenyalada, amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits,
òrgan davant al que han de presentar-se i termini per a la seva interposició, així com lloc,
termini i forma en què ha de ser pagat el deute tributari.

DESÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
LA
DEVOLUCIÓ
DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 6/2014.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. JAUME VALERO FELIU 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. 6/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 26/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 26/2014, presentada pel Sr. R.H., per tal de
realitzar les obres de construcció d’una piscina descoberta amb paviment al voltant,
rehabilitació del cobert i porxo existents annexes a la masia, fer barbacoa i part de tancat de
la finca anomenada Cal Saumell i situada al barri Els Pujols núm. 5 del terme municipal de
Font-rubí.
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA EXP. NÚM. 27/2014 (LOVP 01/2014)
Primer.- Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública núm. LOVP 01/2014 a l’Avinguda
Catalunya núm. 11 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí a la Sra. A.M.G.F., per a la
col·locació d’una terrassa amb pèrgola i barana de fusta, per un període anual, en la que s’hi
instal·laran taules i cadires.
Segon.- La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 33 m2 i s’adequarà al
croquis que va presentar la sol·licitant.
Tercer.- S’especifiquen condicions.
Quart.- Liquidar els tributs corresponents.
Cinquè.- Notificar el present acord a la part interessada.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 12/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 12/2014, de data 30 de juny de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 21.088,89
euros
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.

CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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