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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 DE DESEMBRE 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 les cessions d’ús de les instal·lacions municipals. 
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. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 
NÚM. 01/2014. 
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència urbanística de parcel·lació núm. 
1/2014, promogut pel Sr. M. M. V., en relació a la sol·licitud de llicència urbanística de 
parcel·lació per tal de realitzar la segregació de la finca 1.133 a Font-rubí. 
Segon.- Liquidar la corresponent taxa per tramitació de llicències urbanístiques per import 
de 50,00 euros. 
Tercer.- Notificar a l’interessat el present acord amb indicació dels recursos que procedeixin. 
Quart.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de llicència urbanística de parcel·lació núm. 1/2014. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 15/2013. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 15/2013, presentada pel Sr. E. P. L., per tal de 
realitzar les obres consistents en canviar el traçat d’un tram de camí veïnal, corresponent a 
una petita part de la parcel·la 9003, del polígon 10 i que passaria per una part de la parcel·la 
45, del polígon 11, del cadastre de rústica obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, situat en sòl 
no urbanitzable, al barri de les Cases Noves d’aquest municipi. (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els corresponents tributs. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 68/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 68/2014, presentada pel Sr. J. C. S., per tal de 
realitzar les obres de reforma de la cuina (consistents en realitzar un fals sostre de 25m² de 
pladur, enderroc d’un envà que separa la cuina del menjador no estructural, convertir una 
part de la finestra de la cuina en porta i pavimentar tot el terra de la cuina també de 25m²) de 
l’habitatge situat al carrer Santa Maria núm. 13 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, del 
municipi de Font-rubí. (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els corresponents tributs. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 69/2014. 
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 69/2014, presentada pel Sr. B. D. D., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció a la parcel·la 27 del polígon 16 d’un tancat 
perimetral de la finca, d’uns 350 metres lineals, per als cavalls, a la masia anomenada Cal 
Vidrier del barri Els Pujols núm. 6, del municipi de Font-rubí. (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els corresponents tributs. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 71/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 71/2014, presentada pel Sr. J. C. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en fer un paviment interior al terra del magatzem del costat de 
la casa (fent una capa fina de morter damunt dels revoltons de maó i amb un mallasso de 
diàmetre 5mm cada 15x30 fent de paviment anivellador i de distribuïdor de càrregues / xapa 
de compressió i sense tocar estructura) situada al carrer Santa Maria núm. 13 del nucli urbà 
de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí. (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els corresponents tributs 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELA CIÓ DE FACTURES 
NÚM. 23/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 23/2014, de data 9 de desembre de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 59.522,61 
euros (cinquanta-nou mil cinc-cents vint-i-dos euros amb seixanta-un  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. 
 


