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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE SETEMBRE 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 la interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 100/2007.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. R. G. P. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 192,15 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres
núm. 100/2007.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 31/2011.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. E. M. P. 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.
31/2011.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
SISÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
LA
DEVOLUCIÓ
DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 37/2013.
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. P. X. A. dels avals dipositats en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 348,28 € i de fiança de residus de la construcció i
demolició per import de 358,60 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm.
37/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals.
SETÈ.PROPOSTA D’APROVACIÓ
DE
LA DEVOLUCIÓ
DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 29/2014.
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. C. R. 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.
29/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIA DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES EXP. NÚM. 18/2014.
PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ l’expedient de Llicència municipal d’obres núm.
18/2014, presentada pel Sr. P. O. R., en data 24 de març de 2014 i NRE 307, per al canvi d’ús
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d’un magatzem agrícola en planta soterrani per ampliació de celler vitivinícola, situat a la
parcel·la 9 del polígon 43 del cadastre de rústica obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, situat en
sòl no urbanitzable, zona qualificada com a agrícola de denominació d’origen Penedès, del
municipi de Font-rubí, d’acord amb allò que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON.- Trametre l’expedient administratiu complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació de l’aprovació prèvia de l’expedient
urbanístic, per import de 298,47 euros, corresponent a l’import del cost de publicació
d’edictes.
QUART.- Notificar aquests acords a l’interessat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 31/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 31/2014, presentada per la Sra. M. V., en nom i
representació de CAN ROMEU, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en anivellació i
explanació per la millora de la finca agrícola sense aportació de terres de l’exterior, situada
al polígon 33 parcel·la 9, subparcel·la a (una petita part d’aquesta subparcel·la a, d’aprox.
1,0264 hectàrees), del municipi de Font-rubí. (s’especifiquen condicions)
Segon.- Liquidar el tribut corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 38/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 38/2014, presentada pel Sr. G. S. G., per tal de
realitzar les obres consistents en fer vàries actuacions a l’exterior de la finca i a l’interior dels
magatzems de la masia anomenada Cal Peret del Bou al barri Grabuac i la Fanga núm. 25
del municipi de Font-rubí. (s’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 49/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 49/2014, presentada pel Sr. M. P. C., per tal de
realitzar les obres consistents en reparar petites esquerdes de la façana frontal de la casa i
pintar-la de color blanc amb una faixa d’uns 70 cm a la part inferior en color crema a la finca
anomenada Cal Domingo i situada al barri Les Cases Noves núm. 27, al municipi de Fontrubí.
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 44/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 44/2014, presentada per TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la construcció de dos metres de canalització a la
cantonada del carrer Santa Maria amb la carretera BV2127, per donar servei de fibra òptica
a l’Escola Font-rúbia de Font-rubí.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ PER DUPLICITAT DE L’EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL NÚM. 15/2011.
Primer.- Anul·lar l’expedient de llicència d’obres núm. 15/2011, per duplicitat d’expedient
amb la llicència d’obres 31/2011, promogut pel Sr. E. M. P., en relació a la sol·licitud de
llicència d’obres per a canviar bigues del porxo i fer solera a la masia anomenada Cal Mosca
al barri l’Alzinar núm. 19 del municipi de Font-rubí.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de llicència d’obres núm. 15/2011.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ECONÒMICA
ATORGADA PEL SERVEI DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Primer.- Acceptar l’ajut econòmic per import de 60.000,00 euros atorgat per la Diputació de
Barcelona, en el marc de les Instruccions derivades de les Meses de concertació del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per a l’actuació “Millores als dipòsits de la Rubiola, Cal
Janot Petit, l’Avellà, regulador dels manantials i telecontrol”, anualitat 2014.
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest suport
econòmic i trametre-la al Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
QUINZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA ARQUITECTA PER ALS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS MITJANÇANT EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
LÍNIA DE SUPORT “FINANÇAMENT ALS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ”.
Primer.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a la Sra.
I. R. Ll., amb la categoria professional d’arquitecte, des del dia 8 de setembre de 2014 i fins
el dia 7 de setembre de 2015. El contracte serà a temps parcial de 20 hores setmanals.
Segon.- Fer constar que aquesta contractació es finança amb càrrec als ajuts atorgats en el
marc de la línia de suport “Finançament als Plans locals d’ocupació” del Programa
complementari de suport a l’economia productiva local, aprovat a l’empara del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es celebri.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES.
Primer.- Aprovar Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix a un
import de 17.269,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 230-46500
del vigent pressupost.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 16/2014.
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 16/2014, de data 2 de setembre de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 35.512,30
euros (trenta-cinc mil cinc-cents dotze euros amb trenta 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.
DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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