Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 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 D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 58/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 58/2014, presentada pel Sr. E. S. G., per tal de
realitzar les obres consistents en l’ampliació del magatzem existent (per a ús agrícola) de la
masia anomenada a Ca l’Enric de l’Alzina del barri Sabanell núm. 11 del municipi de Fontrubí. (S’especifiquen condicions)
Segon.- Liquidar els corresponents tributs.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 60/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 60/2014, presentada pel Sr. F. C.C., per tal de
realitzar les obres consistents en la instal·lació d’un tub de 40cm de diàmetre i pavimentació
a sobre per al drenatge d’aigües a la cuneta d’entrada a la hípica situada dins la parcel·la 10
del polígon 10 al barri de Sabanell del terme municipal de Font-rubí. (S’especifiquen
condicions).
Segon.- Liquidar els corresponents tributs.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL
SIMULACRE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) DEL POLIESPORTIU.
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Font-rubí per al simulacre del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Poliesportiu,
exercici 2014.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix a un
import de 169,60 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 134/46500 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.
SETÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA ENTITAT MUNICIPAL.
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Primer.- Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica a una entitat municipal 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 l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció,

als efectes adients.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, escola esportiva curs 2014-15.
Segon.- Facultar al Regidor d’Ensenyament per a la completa execució de l’acord, en
particular per a la signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del present conveni.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 20/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 20/2014, de data 28 d’octubre de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 42.756,66
euros (quaranta-dos mil set-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-sis 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.
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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