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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 07 D’ABRIL DE 2015

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 MUNICIPALS.
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’interessat i al Departament de Secretaria i Intervenció, als
efectes adients.
QUART.- PROPOSTA D’INICI DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, TÉCNICAS E INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN, S.A.U. I MANUFACTURAS FONT-RUBÍ, S.A.
Primer.- Aprovar l’inici de la tramitació de l’expedient d’aprovació del Conveni entre
l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí,
S.A.
Segon.- Sotmetre el text inicial del referit conveni a informació pública durant el termini de
quinze dies, mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubí.org.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 28 DEL BARRI DE CAL
CINTET
Primer.- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 28 del mòdul instal·lat al barri Cal
Cintet al Sr. S. M. D..
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 l’interessat.
SISÈ.- AUTORITZACIÓ AL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE LA
MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF PER A LA INSCRIPCIÓ DIRECTA AL REGISTRE
GENERAL D’ANIMALS DE COMPANYIA.
Primer.- Autoritzar al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics a què inscrigui directament al
Registre General d’Animals de Companyia (programa ANICOM) els animals que dóna en
adopció o aquells que són recuperats pel seu propietari i viuen en aquest municipi.
Segon.- Autoritzar al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics a modificar, en animals ja donats
d’alta, les dades relatives a la titularitat, residència o dades de contacte pel seu propietari quan
resulti necessari.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS CORRESPONENTS
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 27/2014 (LOVP 01/2014).
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. A. Mª G. F. 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.
27/2014 (LOVP 01/2014).
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS CORRESPONENTS
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 42/2014.
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa T. E I. DE P., S.A.U. 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. 42/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS CORRESPONENTS
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 01/2015.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. A. R. T. 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. 01/2015.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
11/2015.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 11/2015, presentada per la Sra. J. C. C., per tal de
realitzar les obres consistents en canviar alguna teula trencada de la coberta (uns 9 metres
lineals) a la finca situada al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 22 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.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
12/2015.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 12/2015, presentada pel Sr. L. R. S., per tal de
realitzar les obres consistents en tapar esquerdes i pintar façana est a la finca anomenada Cal
Sala núm. 1 i situada al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí.
S’especifiquen condicions.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada
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DOTZÈ.- EXPEDIENT ACT-2004/09 – ACT-2014/04. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PROVISIONAL DE LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL. INTERESSAT: TÉCNICAS E
INGENIERIA DE PROTECCIÓN, S.A.U. (TIPSA).
ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE
MÀNEGUES, ELS SEUS COMPONENTS, DERIVATS I ANNEXES. EMPLAÇAMENT:
POLÍGON INDUSTRIAL CAN MANOU, S/N (UA 19), BARRI DE GRABUAC DE FONT-RUBÍ.
Primer.- Concedir la llicència ambiental (Annex II) a nom de l’empresa TÈCNICAS E
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN, S.A.U. per a l’exercici de l’activitat dedicada a la fabricació de
mànegues, els seus components, derivats i annexes, a la parcel·la situada al Polígon Industrial
Can Manou, s/n (UA 19) del Barri de Grabuac d’aquest municipi, expedient ACT-2004/09.
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les determinacions
especificades.
Tercer.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa relativa a la tramitació de la llicència
d’activitats, 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.
Quart.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi efectuat el control
inicial sobre aquesta, que es tradueix en l’aportació, davant l’Ajuntament, de la documentació
corresponent.
Cinquè.- Si no hi ha un termini fixat per la llicència, per tal de garantir l’adequació permanent
de l’activitat a les determinacions legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat
autoritzada a controls periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir de l’atorgament de la
llicència.
Sisè.- Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic
establerts, l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes medi ambientals a l’acció
inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d’acord amb les
previsions contingudes en ordenances municipals, així com a les inspeccions periòdiques que
estableixi la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, accidents greus i de
protecció de la salut.
Setè.- La llicència ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les revisions
periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.
Tanmateix, s’ha de revisar anticipadament la llicència ambiental i modificar-la en els supòsits
establerts.
Vuitè.- Concedir un termini màxim de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data
de recepció del present escrit perquè les parts interessades en l’expedient puguin presentar,
davant d’aquest Ajuntament, les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin
oportuns, en compliment del que disposa l’art. 46.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
Novè.- Notificar aquest acord als interessats en l’expedient.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL POLIVALENT PER A JOVES, A L’AV. CATALUNYA S/N
(CM TORRENTS) DE FONT-RUBÍ”.
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Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’un local polivalent per a joves, a
l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí”, presentada per CONSTRUCCIONS F.
MUNNÉ, S.A.
Segon.- Aprovar la factura núm. 00150011, de data 28/02/2015, de l’empresa
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. corresponent a la referida segona certificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Generalitat de Catalunya, atès
que es tracta d’una actuació subvencionada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚLTIMA
(LIQUIDACIÓ) DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA DE
FONT-RUBÍ, TRAMS DE L’ALZINAR I DE LES CASES NOVES (DES DE SANTA MARIA DE
BELLVER)
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i última (liquidació) de l’obra “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua de Font-rubí, trams de l’Alzinar i de les Cases Noves (des de Santa Maria de
Bellver)”, presentada per CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.
Segon.- Aprovar la factura núm. 150023, de data 30/03/2015, de l’empresa CONSTRUCCIONS
F. MUNNÉ, S.A. corresponent a la referida primera i última certificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de Barcelona, atès
que es tracta d’una actuació subvencionada per la Xarxa de Governs Locals 2014.
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT.
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per a l’exercici 2015.
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, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 231-48000 del vigent pressupost.
Quart.- Notificar el present acord a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Lobregat.
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE D’OBRES “MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA I
ENTRADA DEL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA”.
Primer.- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la Millora del
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, atesa la motivació que
consta a l’expedient, per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.
Segon.- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
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Tercer.- Que per la Interventora municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix
crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració d’aquest
contracte i que emeti un informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
Quart.- En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que la Secretaria emeti un informe
proposta al respecte.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP. P02/2014.
Primer.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, amb el següent detall:
Segon.- Notificar la present resolució i requerir de pagament a l’obligat tributari de la quantitat
assenyalada, amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits, òrgan davant al
que han de presentar-se i termini per a la seva interposició, així com lloc, termini i forma en què
ha de ser pagat el deute tributari.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA A L’AJUNTAMENT DE
DUES FINQUES DE LA UA-16, CAL TANOCA, AL NUCLI DE GRABUAC DEL MUNICIPI DE
FONT-RUBÍ.
Primer.- Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta efectuada per C. C., SL de les finques
resultants “R-ZV” i “R-VP” del projecte de reparcel·lació urbanística de la Unitat d’Actuació núm.
16, Cal Tanoca, en el Barri de Grabuac del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament per la
Junta de Govern en data 12 de maig de 2009.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a dur a terme totes les actuacions necessàries per fer efectiva
aquesta cessió.
Tercer.- Comunicar el present acord als interessats.
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
06/2015.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 06/2015, de data 7 d’abril de 2015, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 39.330,81 euros (trenta-nou
mil tres-cents trenta euros amb vuitanta-un 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.
VINTÈ.- PRECS I PREGUNTES.

