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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 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 CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
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. 
 
ANNEX 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/ 
Material Taxa 

A.I. N. M. Festa particular 7/07/2012 Cal Cintet 110,00 € 

 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 4 1 DE CAN ROVIRETA. 
Primer .- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 41 del mòdul instal·lat a Can 
Rovireta a la Sra. L. R. M. 
Segon .- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de 
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf cinquè 
de l’ordenança fiscal municipal núm. 7. 
Tercer .- Notificar el present acord a la interessada.  
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DELS AVALS CORRESPON ENTS A LA 
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 8/2012. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. R. N. 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. 8/2012.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBR ES NÚM. 34/2012. 
Primer.-  Aprovar la llicència d’obres núm. 34/2012 presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU per tal de realitzar la substitució de nou suports de fusta existents a la zona 
de Sabanell, 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. 
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SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBR ES NÚM. 35/2012. 
Primer.-  Aprovar la llicència d’obres núm. 35/2012 presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU per tal de realitzar la substitució de dotze suports de fusta existents a la zona 
de les Cases Noves, 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. 
 
 
VUITÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DE LA SR A. M. M. G. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. M. G. del servei de teleassistència en la modalitat 
bàsica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i servidor CREU ROJA. 
Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERT IFICACIÓ NÚM. 3 DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM PER LA BRIGA DA MUNICIPAL. 
Primer .- Aprovar la certificació núm. 3 de les obres de Construcció d’un magatzem de la 
brigada municipal al municipi de Font-rubí, per un import de 6.335,77 euros, presentada per 
l’empresa CONSTRUCCIONS TONI CLOTET, S.L.U. 
Segon .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
Tercer .- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 
 
DESÈ.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS  
Primer.-  Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats que s’hi 
especifiquen. 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2012. 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 

1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a finançar les despeses 
derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant l’exercici 2012. 

2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a màxim el dia 31 de desembre 
de 2012 mitjançant la presentació de documentació que acrediti que s’han realitzat les despeses. 

3. El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran avançaments o 
pagaments a compte. 

4. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, així com a la seva justificació. 

5. El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per 
un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions.  

7. Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte 
o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics i audiovisuals. 

8. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La subvenció atorgada serà compatible amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de 
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les activitats a 
desenvolupar. 

9. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, si s’escau. 

10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament les seves 
objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de la present resolució. 

11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei General de Subvencions i 
el seu Reglament de desenvolupament. 

Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX:  

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ PROMOCIÓ CULTURA 
– GRUP DE GRALLERS 
Import atorgat: 130,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
2. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ PROMOCIÓ CULTURA 
– BALL DE GITANES 
Import atorgat: 260,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
3. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ FESTES POPULARS – 
MONTJUIC I LA RUBIOLA 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
4. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ FESTES POPULARS – 
CAN CASTELLVÍ 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
5. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ FESTES POPULARS – 
FONT-RUBÍ 
Import atorgat: 480,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
6. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ FESTES POPULARS – 
L’ALZINAR 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
7. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ FESTES POPULARS – 
L’AVELLÀ 
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Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
8. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – SECCIÓ FESTES POPULARS – 
LES CASETES D’EN RASPALL 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2012. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UN NOU TERMINI PER A  L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE L’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT U RBANÍSTICA DE LES 
OBRES EXISTENTS A LA FINCA SITUADA A LA SERRA DELS BOUS (JOAN SURIOL 
COLOMÉ). 
Primer.-  Considerar legalitzables les obres sol·licitades, mitjançant escrit de data 21 de maig 
de 2012, per part del Sr. J. S. C., d’un vallat perimetral a la finca situada en sòl no urbanitzable 
denominada Serra dels Bous, atesa la seva compatibilitat amb l’ordenament i el planejament 
urbanístic. 
Segon.-  Concedir un termini d’un mes per a finalitzar les obres referenciades. 
Tercer.- Finalitzar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística iniciat, sempre i quan 
s’executin correctament aquestes obres, tot indicant que en cas contrari, es continuarà amb 
la seva tramitació. 
Quart.-  Notificar la present resolució al Sr. Joan Suriol Colomé. 
 
 
DOTZÈ.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ A 
LA URBANITZACIÓ CAN CASTELLVÍ. 
Primer.-  Sol·licitar la subvenció per a l’obertura de la franja de protecció contra incendis 
forestals de la Urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí d’acord amb la Resolució 
AAM/155/2012, per un import total de 8.287,79 euros, corresponent al 60% del cost de 
l’actuació. 
Segon.-  Elaborar la documentació que sigui necessària per a la tramitació de la sol·licitud de 
subvenció. 
Tercer.-  Facultar a l’Alcalde per a signar la documentació corresponent. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE 
CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’OBRES NÚM. 113/2006 
Primer.-  Incoar el procediment per a la declaració de caducitat de l’expedient d’obres núm. 
113/2006, promogut per la mercantil ACCESORIOS Y SUMINISTROS VS, SA, per a la 
construcció de deu habitatges unifamiliars entre mitgeres i un edifici plurifamiliar de 37 
habitatges, un local comercial i un garatge soterrat a la Unitat d’actuació núm. 6 – Pou de la 
Bomba d’aquest municipi. 
Segon.-  Requerir a l’interessat per a que en el termini de tres mesos realitzi les activitats 
necessàries per a continuar amb la tramitació de l’expedient, advertint-li que transcorregut 
l’esmentat termini es declararà la caducitat del mateix, arxivant-ne les actuacions. 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

Tercer.-  Liquidar la corresponent Taxa per llicències urbanístiques per un import de 
16.380,00 euros. 
Quart.-  Notificar aquests acords a l’interessat. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA R ELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 09/2012. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 09/2012, de data 19 de juny de 2012, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 24.634,35 
euros (vint-i-quatre mil sis-cents trenta-quatre euros amb trenta-cinc 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. 
 
 
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 


