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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  3 DE JUNY 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 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 

C.P.R  Particular 14/06/2014 
Lloguer pista 

poliesportiva (2h) 
40,00 €

F.T.G 
Celebració 
particular 

14/06/2014 
Sala d’Actes del 
Centre Recreatiu 

110,00 €

J.B i D.C 
Celebració 
particular  

23/06/2014 
Sala d’Actes de 

l’Ajuntament 
110,00 €

 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE 
REFORMA I CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE GUARDIOLA DE FONT-
RUBÍ. 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Reforma i condicionament de la zona 
esportiva de Guardiola de Font-rubí”, per un import de (56.801,62 €), presentada per 
CONGERMI, S.L. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
Tercer.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atès que es tracta d’una actuació subvencionada per la Xarxa de Governs Locals 2012-
2015. 
Quart.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE 
LA LUM 123/2008. 
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer Els Pujols 
núm. 1 del barri de Can Rovireta, del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. F.B.V i la Sra. 
I.M, d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis 
a tercers. 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.  
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 28/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 28/2014, presentada pel Sr. F.P.S., per tal de 
realitzar les obres d’adequació d’un bany a la planta baixa de la finca situada al barri Santa 
Maria de Bellver núm. 1 del municipi de Font-rubí. 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents: 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES EXP. 61/2013. 
Primer.- Modificar l’acord segon del punt desè adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 
data  14 de gener de 2014, d’acord amb l’informe tècnic.  
Segon.- Traslladar aquest acord a la part interessada per tal que procedeixi al pagament de 
l’aval de garantia. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA 14a. FIRA DE 
CAÇA DEL PENEDÈS. 
Primer.- Autoritzar la celebració de la Fira de Caça del Penedès al Bosc de Cal Maginet els 
propers dies 2 i 3 d’agost de 2014. 
Segon.- Condicionar aquesta autorització a la tramitació i obtenció, per part de l’Associació 
de Fires de Caça del Penedès, de la resta de permisos i autoritzacions d’altres 
administracions que siguin legalment exigibles. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ D’UNA TIRADA AL PLAT ALS CAMPS DE CAL 
MAGINET EL DIA 2 D’AGOST DE 2014. 
PRIMER.- Autoritzar a l’Associació promotora de Fires de Caça del Penedès per a la 
realització d’una tirada al plat als camps de Cal Maginet el dia 2 d’agost de 2014. 
SEGON.- Condicionar aquesta autorització a la tramitació i obtenció, per part de l’Associació 
de Fires de Caça del Penedès, de la resta de permisos i autoritzacions d’altres 
administracions que siguin legalment exigibles. 
TERCER.- Notificar la present resolució a l’Associació de Fires de Caça del Penedès. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DE LA SRA. A.M.B DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. A.M.B del servei de teleassistència en la modalitat Bàsica 
de la Diputació de Barcelona i Servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per la 
Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 26 de maig de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
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ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA SRA. N.G.F DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. N.G.F del servei de teleassistència en la modalitat bàsica de 
la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida, atès que reuneix 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 26 de maig de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8 DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 8 i última de les obres de construcció d’un magatzem 
de la brigada municipal al municipi de Font-rubí, per un import de 33.208,09 euros, 
presentada per la direcció de l’obra. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
Tercer.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
Quart.- Donar trasllat de la present certificació als Serveis Territorials del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL A 
LA SRA. R. 
PRIMER.- Concedir a la Sra. R.R.C., personal laboral d’aquest Ajuntament que desenvolupa 
el lloc de treball d’auxiliar administrativa, la reducció de la seva jornada laboral per cura d’un 
menor de dotze anys, amb efectes des del 26 de maig de 2014. 
SEGON.- De conformitat amb el que estableix l’article 37.5 del Text Refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, la 
jornada de la Sra. R. es redueix en un 20%, amb la disminució proporcional del salari. 
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada, amb indicació dels recursos 
pertinents. 
QUART.- Comunicar el present acord a la Intervenció així com a la Regidoria de Recursos 
Humans (en particular la inscripció en el Registro de personal). 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ MENOR DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA 2014. 
PRIMER.- Portar a terme el contracte de gestió del servei públic de piscina municipal per a 
la temporada 2014, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Sr. 
M.S.B (ESTIU BLAU), per un import de 3.600,00 (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. 
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. 
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QUINZÈ.- CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, L’AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL FONT-RUBÍ I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS GARRAF, 
PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS 
MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. 
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Font-rubí, l’Agrupació de Defensa Forestal Font-rubí i la 
Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels Plans del Programa de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, per als anys 2014 i 2017.. 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde i a la secretària per a la signatura del Conveni. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS. 
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: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Barri Can 
Rovireta. 
Import atorgat: 487,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014 i extraordinària per 
ajudar a reduir el dèficit de l’exercici 2013. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
2. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Barri l’Alzinar. 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 12 DEL SECTOR CALVARI DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER. 
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 12 del sector Calvari del 
Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. J.V.V. 
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom del nínxol 
per un import de 12,00 euros d’acord amb la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu. 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent. 
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DIVUITÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA MONTAJES Y 
MANTENIMIENTO DEL PENEDÈS, SCCL DEL CONTRACTE MENOR DE LES OBRES 
D’INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE MEDICIÓ I TELECONTROL DE CLOR AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE CAN CASTELLVÍ. 
Primer.- Portar a terme les obres relatives a la instal·lació de sistemes de medició i 
telecontrol al dipòsit regulador de Can Castellví, mitjançant el procediment del contracte 
menor, amb el contractista MONTAJES Y MANTENIMIENTO DEL PENEDÈS, SCCL per un 
import de 14.864,00 euros i 3.121,44 euros d’IVA. 
Segon.- Publicar aquests acords en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web 
municipal. 
Tercer.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 161-62300 per un 
import total de 17.985,44 euros. 
Quart.- .- Indicar que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament, si s’escau. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL SIMULACRE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
(PAU) DE LA LLAR D’INFANTS. 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per al simulacre del Pla d’Autoprotecció (PAU) de la llar d’infants, 
curs 2013-2014.  
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la 
signatura del conveni. 
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix a un 
import de 211,75 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 134/46500 del 
vigent pressupost. 
Quart.- Nomenar al Sr. E.H.C. com a interlocutor tècnic de referència de l’Ajuntament de 
Font-rubí per al suport a la tasca del Consell Comarcal.  
Cinquè.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 10/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 10/2014, de data 3 de juny de 2014, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 54.785,38 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. 
 
 
VINT-I-UNÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 


