
  

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.fontrubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

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  8 D’ABRIL DE 2014 

 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DE LA SRA. A.O.L 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DEL CONSELL 
COMARCAL I SERVIDOR CREU ROJA. 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. A.O.L del servei de teleassistència en la modalitat bàsica 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Servidor Creu Roja, d’acord amb l’informe emès per 
la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 17 de març de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, als efectes oportuns. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE 
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA DE FONT-RUBÍ, TRAMS DE L’ALZINAR I DE 
LES CASES NOVES (DES DE SANTA MARIA DE BELLVER). 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de renovació de la xarxa de distribució d’aigua de 
Font-rubí, trams l’Alzinar i de les Cases Noves (des de Santa Maria de Bellver), redactat per 
l’enginyer Manel Comas Olivella, amb un pressupost de 66.303,41 euros i 13.923,72 euros 
d’IVA. 
Segon.- Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article 126 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de l’article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals. 
 
 
CINQUÈ.- TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES NÚM. 18/2014. 
PRIMER.- Sotmetre a informació pública l’expedient de Llicència d’obra núm. 18/2014, 
presentat pel Sr. P.O.R, en data 24 de març de 2014 i NRE 307, per al canvi d’ús d’un 
magatzem agrícola en planta soterrani per ampliació de celler vitivinícola, situat en la parcel·la 9 
del polígon 43 del cadastre de rústica de Font-rubí, en sòl no urbanitzable (zona qualificada 
com a agrícola de denominació d’origen Penedès), durant el termini d’un mes al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, en un diari de premsa periòdica i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 16/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 16/2014, presentada per T.D.E, S.A., per tal de 
substituir 2 pals de fusta per millorar la xarxa telefònica a la zona del Celler Mas Romaní del 
barri dels Pujols del municipi de Font-rubí.  
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 57/2013. 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. M.E.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. 57/2013.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 3/2014. 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. R.G.P de l’aval dipositat en concepte de garantia dels 
serveis municipals per import de 120,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres 
núm. 3/2014.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA AL SR. C., EN CONCEPTE DE 
DIETES I DESPLAÇAMENTS DURANT LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES DE LA 
COVA DE LA GUINEU DURANT L’ANY 2014. 
Primer.- Compensar al Sr. A.C.E, en nom i representació de totes les persones que 
participaran a les tasques d’excavacions arqueològiques a la Cova de la Guineu d’aquest 
terme municipal durant l’any 2014, amb la quantitat de 700,00 euros, en concepte de dietes i 
desplaçaments. 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de la Corporació als efectes 
oportuns. 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Sr. C. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
PRIMER.- Aprovar el projecte d’activitats ACTIVA’T JOVE, elaborat per la regidoria de 
Cultura i Joventut d’aquesta Corporació, el pressupost del qual ascendeix a a vint-i-cinc mil 
dos-cents euros. 
SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya una  
subvenció de 4.000,00 euros. 
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tota la documentació necessària per la 
tramesa i, si s’escau, justificació de la subvenció. 
QUART.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis descrits a 
les bases de la convocatòria, mitjançant la plataforma ecat. 
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ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP. 
P01/2013. 
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 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. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE L’ACTIVITAT D’ALLOTJAMENT 
RURAL INDEPENDENT A CAL TON GRAN, EXP. ACT-1998/01. 
Primer.- Declarar la pèrdua dels efectes de la Llicència Municipal d’Activitats, expedient 
núm. ACT-1998/01, corresponent a l’activitat d’allotjament rural independent a Cal Ton Gran, 
situada al barri de l’Alzinar núm. 17, a favor de la senyora G.M.S, per les raons exposades a 
l’antecedent segon d’aquesta resolució. 
Segon.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior serà 
executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació, termini que té la 
consideració de període d’audiència per tal que la persona interessada pugui manifestar el 
que consideri convenient. Si es formulen al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà 
suspesa fins a la seva resolució i notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà 
immediatament executiva. 
Tercer.- Donar de baixa l’esmentada activitat dels cens municipal d’activitats, als efectes 
oportuns. 
Quart.- Notificar els presents acords a la interessada. 
Cinquè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient núm. ACT-1998/01. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 06/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 06/2014, de data 8 d’abril de 2014, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 24.187,63 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. 
 

 
  
 


