Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 DE SETEMBRE 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.
Segon.- Liquidar la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, si s’escau.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 10/2014.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. A. A. dels avals dipositats en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 160,71 € i de fiança de residus de la construcció i demolició
per import de 286,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 10/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 25/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 25/2014, presentada per la Sra. M. V.M., per tal
de realitzar les obres consistents en la reparació puntual de la teulada d’un cobert auxiliar
d’una edificació sense ús (dues bigues que han caigut) a la finca anomenada Can Romeu
del barri l’Avellà núm. 7 de Font-rubí. (S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 35/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 35/2014, presentada pel Sr. O. D. P. en
representació de l’empresa TÉCNICAS E INGENIERÍA DE PROTECCIÓN, S.A.U. (TIPSA),
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici industrial a la finca
anomenada Can Manou i situada al barri de Grabuac i la Fanga del municipi de Font-rubí.
(S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 47/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 47/2014, presentada per la Sra. Mª À. B.V., per tal
de realitzar les obres consistents en la col·locació de les portes interiors i instal·lar l’equip de
cuina així com pintar façanes de la finca situada al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 6 del
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. (S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 51/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 51/2014, presentada pel Sr. J. A. T. T., per tal de
realitzar les obres consistents en la construcció d’una barana a la part esquerra de la masia
amb pals de fusta, la construcció de jardineres amb bigues de fusta a la part inferior de la
barana i col·locació d’una malla a la finca situada a la masia Cal Rafael del Bou, al barri
Grabuac i la Fanga núm. 29 del municipi de Font-rubí.(S’especifiquen condicions).
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. 52/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 52/2014, presentada pel Sr. E. V. S., per tal de
realitzar les obres consistents en canviar els sanitaris dels banys, les portes, les rajoles, el
paviment i fer instal·lació d’aigua i desaigües als banys del restaurant Cal Pau Xich, situat a
l’Avinguda Catalunya núm. 20 al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Fontrubí. (S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 54/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 54/2014, presentada per la Sra. J. G. B., per tal de
realitzar les obres consistents en el moviment de terres per l’anivellació i explanació per la
millora de la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 30,
parcel·la 7, subparcel·les a, b, c i d, del terme municipal de Font-rubí. (S’especifiquen
condicions).
Segon.- Liquidar el tribut corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 55/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 55/2014, presentada pel Sr. F. D. C., per tal de
realitzar les obres consistents en anivellar el vallat de la façana de la finca situada al carrer
de la Noguera núm. 26 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí.
(S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
DOTZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA NO CLASSIFICADA, EXPEDIENT ACT-2014/01,
ACTIVITAT: OFICINA BANCÀRIA.
Primer.- Donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat d’oficina bancària, expedient núm.
ACT-2014/01, a nom de BANC DE SABADELL, S.A., subjecta al Règim de Comunicació
prèvia –activitat no classificada- i ubicada a l’Av. Catalunya, núm. 28 d’aquest municipi,
amb efectes del dia 12 de juny de 2014.
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions
que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de
comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. Qualsevol canvi substancial o
ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el present acord.
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Tercer.- L’activitat haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions i mesures
correctores assenyalades.
Quart.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que ascendeix a
457,18 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat.
TRETZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE
L’EXCLUSIÓ D’UNS VEHICLES DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.
Primer.- Excloure una llista de vehicles del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica de l’exercici 2015 i següents, pels motius exposats en la proposta de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de data 2 de setembre de 2014:
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, als efectes oportuns.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA XXXV EDICIÓ DE LA PROVA
ATLÈTICA MITJA-MARATÓ L’ESPIRALL PEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
Primer.- Autoritzar a l’Associació de Veïns del Barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès,
per a que el proper 16 de novembre de 2014 pugui dur a terme la XXXV edició de la prova
atlètica MITJA – MARATÓ L’ESPIRALL per la carretera que travessa el terme municipal de
Font-rubí.
Segon.- Autoritzar a l’Associació de Veïns del Barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès,
per a que el proper 16 de novembre de 2014 en motiu de la XXXV edició de la prova atlètica
MITJA – MARATÓ L’ESPIRALL pugui tancar al trànsit la carretera que travessa el terme
municipal de Font-rubí.
Tercer.- Col·laborar amb un trofeu tal i com s’ha vingut fent en anteriors edicions.
Quart.- Comunicar aquests acords a l’Associació referenciada.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 17/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 17/2014, de data 16 de setembre de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 33.549,43
euros (trenta-tres mil cinc-cents quaranta-nou euros amb quaranta 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.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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