
   

 
 
 
 
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 5 DE JUNY DE 2012 
 
 
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 CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAM ENT PER A 
MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR  A LA SRA. C. F. T. 
Primer. - Concedir a la Sra. C. F. T. la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la 
modalitat de titular no conductor i núm. d’expedient 08085-2012-005-9451K. 
Segon .- Notificar el present acord a la interessada. 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE TITU LARITAT DE 
DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BE LLVER. 
Primer .- Aprovar la transmissió de propietat dels nínxols que es detallen a continuació del 
cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. M. T. O.: 

• Nínxol núm. 157 del Sector Ntra. Sra. dels Dolors  
• Nínxol núm. 190 del Sector Ntra. Sra. dels Dolors 
• Nínxol núm. 200 del Sector Jesús de Natzaret 
• Nínxol núm. 207 del Sector Jesús de Natzaret 

Segon .- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom dels nínxols 
per un import total de 48,00 euros (a raó de 12,00 euros/nínxol) d’acord amb la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
Tercer .- Expedir els duplicats dels drets funeraris referenciats i aprovar la liquidació de drets 
econòmics en concepte de duplicat d’aquests nínxols per un import total de 60,00 euros (a 
raó de 15,00 euros/nínxol) d’acord amb la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Quart .- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent. 
 
 
CINQUÈ.- CONTRACTACIÓ MENOR DE LA GESTIÓ DEL SERVEI  PÚBLIC DE PISCINA 
MUNICIPAL. 
Primer.-  Portar a terme el contracte de gestió del servei públic de piscina municipal per a la 
temporada 2012, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Sr. 
Martí Sardà Bayó, per un import de 3.500,00 (IVA inclòs). 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del contracte de gestió del servei 
públic de la piscina municipal amb càrrec a la partida 337-22712 del vigent pressupost. 
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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament, si s’escau. 
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
firma de la resolució perquè precedeix a la signatura del contracte. 
 
 
SISÈ.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OB RES NÚM. 29/2012. 
Primer.-  Aprovar la Llicència d’obres núm. 29/2012 presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU per tal de realitzar la substitució de nou suports de fusta existents a la zona 
de Can Salat al barri dels Pujols, al terme municipal de Font-rubí, condicionada al 
compliment de les mesures descrites en l’informe emès per l’enginyer municipal. 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SETÈ.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OB RES NÚM. 30/2012. 
Primer .- Aprovar la Llicència d’obres núm. 30/2012, presentada pels Srs. E. L. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en el repàs de la teulada de la casa, repàs de la teulada de la 
construcció auxiliar existent situada a davant de casa i construcció de drenatge amb  rasa 
soterrada amb graves en la part del darrere de la casa i en terreny privat a la masia situada 
a Ca l’Onofre núm. 18 del barri del Coll de la Barraca, al municipi de Font-rubí.  
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.500,50 € 
PRESSUPOST REVISAT:  2.500,50 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%):  65,01 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 35,00 € (mínim)   
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA:  112,01 €  
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % en zon a urbana): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 1 50,00 € 

Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DELS AVALS CORRESPONE NTS A LA 
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 9/2011. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. A. L. T. 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 163,57 € corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 
9/2011.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
NOVÈ.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OB RES NÚM. 32/2012. 
Primer .- Aprovar la Llicència d’obres núm. 32/2012, presentada per la Sra. S. G. R., per tal 
de realitzar les obres consistents en la substitució de peces de la vorera per peces especials 
de gual a la finca situada al c/ La Sitjota núm. 9 de Can Rovireta, al municipi de Font-rubí.  
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 250,00 € 
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PRESSUPOST REVISAT:  350,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%):  9,10 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6 %, amb un mínim de) : 35,00 €   
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA:  56,10 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % en zon es urbanes, amb un mínim de): 
120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 1 50 € 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
DESÈ.-  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS D’IN STAL·LACIONS 
MUNICIPALS. 
Primer.-  Anul·lar la cessió d’ús de Cal Cintet autoritzada pel 12 de maig de 2012 i acordar 
una nova cessió pel proper 16 de juny de 2012 a favor de la Sra. E. C. V., per a celebrar-hi 
una festa particular.  
Segon.-  Comunicar aquest acord a la interessada. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT  A LA LLICÈNCIA 
D’OBRES NÚM. 4/2012. 
Primer .- Aprovar la devolució a la Sra. Mª J. G. G. de l’aval dipositat en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € corresponent a l’expedient de 
llicència d’obres núm. 4/2012.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessada i als serveis econòmics municipals. 
 
 
DOTZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONCESSIÓ DE PRÒR ROGA PER A APORTAR 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 19, “CA N MANOU”. 
Primer .- Concedir a TIPSA una pròrroga de 3 mesos per aportar la documentació sol·licitada 
en data 23 d’abril de 2012, amb l’objecte de poder continuar la tramitació de l’expedient 
relatiu a l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 19 
“Can Manou” d’aquest municipi. 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
TRETZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONCESSIÓ DE PRÒ RROGA DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 42/2009. 
Primer .- Concedir al Sr. ANTONIO MARTÍN MARÍA una pròrroga de la llicència urbanística 
municipal núm. 42/2009, per a dur a terme les obres consistents en acabar de realitzar les 
obres corresponents a l’antiga llicència (expt. 45/01) consistents en l’ampliació d’una vivenda 
unifamiliar aïllada en sòl no urbanitzable al barri de Grabuac i la Fanga, al polígon 21 parcel·la 
15, del municipi de Font-rubí. 
El termini prorrogable és de la meitat del temps concedit, és a dir, d’un any i mig per acabar 
les obres, a comptar des de la data de finalització del termini per realitzar-les (7 de juliol de 
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2012) de la llicència d’obres, és a dir, fins el 7 de gener de 2014. A partir d’aquesta data la 
llicència s’entendrà caducada. 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’EXPRESSAR LA CONFORMITAT AMB E L RESULTAT DE 
L’ACTUACIÓ DE CONTROL EFECTUADA AL CEIP. 
Primer.-  Expressar la conformitat d’aquesta Corporació amb el resultat de l’actuació de 
control referida al Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP), realitzada per l’entitat de 
control CECAM, a l’activitat propietat del DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, i situada al 
carrer de les Escoles núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí, sempre 
que es compleixin les condicions indicades en la llicència ambiental atorgada  i en la 
normativa que sigui d’aplicació a l’activitat.  
Segon.-  Notificar la present resolució a l’OGAU, a l’interessat i a l’entitat ambiental. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RE LACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 08/2012. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 08/2012, de data 5 de juny de 2012, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 61.133,11 euros 
(seixanta-un mil cent trenta-tres euros amb onze 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. 
 
 
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 


