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JUNTA DE GOVERN DE 17 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 

M.C.T  
Celebració 
particular 

17/06/2014 Cal Cintet 110,00 €

X.L.L 
Celebració 
particular 

21/06/2014 
Sala d’Actes del 
Centre Recreatiu 

110,00 €

J.X.P.G 
Celebració 
particular  

23/06/2014 Cal Cintet 110,00 €

R.M.L 
Celebració 
particular 

29/06/2014 Cal Cintet 110,00 €

M.C.T 
Celebració 
particular 

29/06/2014 
4 taules i  

35 cadires  
22,50 €

 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DEL SR. J.G.P DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer.- Donar de baixa al Sr. J.G.P. del servei de teleassistència en la modalitat bàsica en 
la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe 
emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 16 de juny de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA SRA. N.C.D. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ I 
SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. N.L.D del servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de 
Diputació i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun dels 
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requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de 
l’Ajuntament de Font-rubí, de data 16 de juny de 2014. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE DOS 
NÍNXOLS DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER. 
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 33 i del nínxol núm. 34 del 
sector Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor 
del Sr. R.P.T. 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent. 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 2/2014. 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J.R.S. 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. 2/2014.  
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 29/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 29/2014, presentada per la Sra. C. R. C., per tal 
de realitzar les obres de reparació interior de l’edificació, consistents en repicar el guix de les 
parets del menjador a causa de problemes d’humitat, arrebossar-les i pintar a l’habitatge 
situat al carrer Font-rubí núm. 4 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, del municipi de 
Font-rubí.  
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.  
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 30/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 30/2014, presentada pel Sr. J.S.G., per tal de 
realitzar les obres de reparació de goteres al terrat existent (51m² aproximadament en 
edificació existent) consistents en l’execució de noves pendents en terrat, col·locació de tela 
d’impermeabilització, enrajolat del terra antilliscant i col·locació de sòcol perimetral, a 
l’habitatge situat al nucli urbà del barri de Les Casetes d’en Raspall núm. 5, del terme 
municipal de Font-rubí. 
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 32/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 32/2014, presentada pel Sr. I. M.B., per tal de 
realitzar les obres consistents en la col·locació d’una porta metàl·lica de barrots d’uns 2 
metres d’alçada i aproximadament 4 metres de llarg per tancar l’accés a la masia 
anomenada Cal Jep Carme i situada al barri la Massana núm. 2 del municipi de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.  
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA ENTITAT MUNICIPAL. 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica 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 i que es 
concreten en els punts següents: 
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció, als 
efectes adients. 
ANNEX: 

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Barri Les 
Casetes. 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A 
L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2013. 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde i al Regidor d’Ensenyament per a la signatura del Conveni. 
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la signatura del present Conveni per un import de 
11.014,00 euros. 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 11/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 11/2014, de data 16 de juny de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 42.887,46 
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. 
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CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 


