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JUNTA DE GOVERN LOCAL D’11 DE FEBRER DE 2014 

 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE 
L’EXCLUSIÓ D’UN VEHICLE DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 
Primer.- Excloure al següent vehicle del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
de l’exercici 2014 i següents, pels motius exposats en la proposta de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de data 28 de novembre de 2013: 
 

DNI Contribuent Matrícula Data de matriculació 
......... m. e. h. B-4687-OT 05/04/1994 

Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, als efectes oportuns. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’ACORD COMPLEMENTARI A LA SOL·LICITUD DE 
CONCESSIÓ D’AJUTS EN ESPÈCIE CONSISTENTS EN L’ELABORACIÓ DE 
L’INVENTARI DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 
PRIMER.- Reiterar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona dels ajuts ens espècie 
consistents en l’elaboració de l’inventari de béns de l’Ajuntament de Font-rubí. 
SEGON.- Declarar que l’Ajuntament de Font-rubí reuneix els requisits establerts a les Bases 
reguladores per a la concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de 
béns als ajuntaments de la província de Barcelona, aprovades per la Junta de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona en data 28 de novembre de 2013 (BOP de 2 de desembre de 
2013), i que la informació lliurada en el marc d’aquesta convocatòria és veraç i actualitzada. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS, 
ANUALITAT 2014. 
Primer.- Aprovar la despesa de 1.500,00 euros a favor del Consorci de Promoció Turística 
de l’Alt Penedès, en concepte d’aportació de l’exercici 2014, en virtut del Conveni signat 
l’exercici 2013, així com ordenar el pagament corresponent. 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de Promoció  Turística de l’Alt Penedès i als 
serveis econòmics de la Corporació, als efectes oportuns. 
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA SRA. M. B. C. I DEL 
SR. J. G. R. DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA I COM A TIPUS D’USUARI B, 
RESPECTIVAMENT. 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. M. B. C. del servei de teleassistència en la modalitat bàsica 
de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida, i al Sr. J. G. R. com a tipus d’usuari 
B, atès que reuneixen tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 3 de febrer 
de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 
MUNICIPALS. 
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 2014. 
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció. 
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: ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL EL GOTIM.. 
Import atorgat: 1.300,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària per col·laborar i organitzar diverses 
activitats, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 

2. Sol·licitant: FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. 
Import atorgat: 150,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPAL. 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a l’annex 
d’aquest acord. 
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. 
 
ANNEX 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions/ 

Material 
Taxa 
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L. S. H.  Acte celler 24/1/2014 80 cadires  24,00€ 

F. T. G.  Celebració particular  28/1/2014 Cal Cintet 110,00 € 

A. C. R.  Celebració particular 29/1/2014 Cal Cintet 110,00 € 

L. S. H. Acte Celler 5/02/2014 70 cadires  21,00€ 

 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 120/2007. 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. L. R. M. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 5.645,27€, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 120/2007.  
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 39/2013. 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. R. X. C. 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. 39/2013.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 53/2012. 
Primer.- Aprovar la devolució a A. V. C. B. 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. 
53/2012.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES EXP. NÚM. 59/2013. 
Primer.- Aprovar l’ampliació de la llicència d’obres núm. 59/2013, presentada pel Sr. A. M. 
M., per tal de realitzar les obres consistents en l’ampliació de la vorera de formigó al voltant 
de la casa (aprox. 63,10 m²), i que originàriament la vorera estava prevista de fer-la d’1 
metre d’ample i al final es farà de 2 metres d’ample al voltant de la masia, en la finca situada 
en el polígon 21 parcel·la 15 del cadastre de rústica (La carrerada), al barri de Grabuac i la 
Fanga, al municipi de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
TRETZÈ.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 9/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 9/2014, presentada pel Sr. J. R. V., per tal de 
realitzar les consistents en arranjament de teulada sense substitució de bigues, de la finca 
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situada en el C/ Les Sàrries, núm.14, en el nucli de Guardiola de Font-rubí, al municipi de 
Font-rubí.  (S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 11/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 11/2014, presentada pel Sr. J. G. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la reparació d’una teulada (canviar unes teules) que es 
troba en mal estat d’un annex (trepitjador) existent de la casa principal i fer un arrebossat de 
les parets interiors d’aquest annex (trepitjador), situat a la part del darrera de la masia 
anomenada Cal Jaume Via, al barri de l’Avellà núm. 55 del municipi de Font-rubí.  
(S’especifiquen condicions). 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 

 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA JOUNOU, SA DEL CONTRACTE 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA FURGONETA PER LA BRIGADA MUNICIPAL. 
Primer.- Adjudicar a l’empresa JOUNOU, SA el contracte menor de subministrament d’una 
furgoneta OPEL VIVARO, amb matrícula 0477GTT, pel preu total de 10.413,22 euros i 
2.186,78 euros d’IVA (21 %). 
Segon.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 920-62400 per un 
import total de 11.600,00 euros, atès que part del preu consisteix en l’entrega de la 
furgoneta Peugeot, matrícula B-7950-VM, valorada en 1.000,00 euros. 
Tercer.- Indicar que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament, si s’escau. 
Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’adjudicatari. 

 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA I 
CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de reforma i condicionament de la zona esportiva de 
Guardiola de Font-rubí, redactat per U. P., SL, amb un pressupost d’execució de 134.709,10 
euros i 28.288,91 euros que corresponen a l’IVA. 
Segon.- Aprovar, conforme al previst a l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la 
tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació d’aquest projecte d’obres. La 
tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment 
a la meitat. 
Tercer.- Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de quinze dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL 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). 
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Primer.- Aprovar inicialment 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 M. C. O., amb un pressupost de 66.303,41 euros i 13.923,72 euros d’IVA. 
Segon.- Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de trenta dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 02/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 02/2014, de data 11 de febrer de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 18.714,34 
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. 
 
DINOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
 

 
 

  
 


