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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE MAIG 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.- EXPEDIENT ACT-2004/09 – ACT-2014/04. RESOLUCIÓ DE LA 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 d’algunes determinacions.
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.
Vuitè.- Notificar aquest acord als interessats en l’expedient.
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CINQUÈ.PROPOSTA D’APROVACIÓ
DE
LA DEVOLUCIÓ
DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 71/2012.
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. 71/2012.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS CORRESPONENTS
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 63/2014.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. LL. C. G. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels
serveis municipals, per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm.
63/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
05/2015.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 05/2015, presentada per la Sra. M. J. L. L.C., per tal
de realitzar les obres consistents en legalitzar una part de l’habitatge unifamiliar aïllat al carrer
de la Noguera núm. 29 del nucli urbà de Can Castellví del municipi de Font-rubí. S’especifiquen
condicions.
Segon.- Liquidar els tributs corresponents
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
14/2015.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 14/2015, presentada pel Sr. J. R. S., per tal de
realitzar les obres consistents en fer caure un envà i refer el paviment del garatge de la masia
anomenada Cal Laureà i situada al barri de Guardiola de Font-rubí núm. 36 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.
16/2015.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 16/2015, presentada pel Sr. J. V. F. en nom i
representació d’HEREDEROS DE REMEDIOS RIBAS, C.B., per tal de realitzar les obres
consistents en refer 9m² de paret de tàpia amb bloc de 40cm, repassar desperfectes interiors
de guix i apuntalar mur a una vinya de la finca situada al nucli urbà del barri de Sabanell núm. 8
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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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
20/2015.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 20/2015, presentada pel Sr. E. R. C., per tal de
realitzar les obres consistents en canviar els mobles i el marbre de la cuina de la masia
anomenada Ca l’Esteve i situada al barri la Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí.
S’especifiquen condicions.
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
ONZÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ATORGAMENT DE
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN
RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’ANY 2015.
Primer.- Sol·licitar la subvenció per a l’atorgament de compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici
de 2015, d’acord amb la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril.
Segon.- Manifestar l’acceptació plena per part de l’Ajuntament de Font-rubí de les bases
reguladores de la present convocatòria.
Tercer.- Trametre la documentació que sigui preceptiva a través de la plataforma Eacat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LES OPERACIONS JURÍDIQUES
COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ
BÀSICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC CAN SURIOL – CASTELL DE GRABUAC.
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’operacions jurídiques complementàries al
Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del Pla Especial Urbanístic Can Suriol –
Castell de Grabuac.
SEGON.- Publicar la present resolució en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org.
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per tramitació d’expedients administratius, per import
de 180,00 euros, de conformitat amb l’article 6è, epígraf 5è, de l’Ordenança Fiscal núm. 7.
QUART.- Notificar el present acord als interessats i que, una vegada ferma en la via
administrativa, s’atorgui un document públic que expressi el seu contingut, i a continuació
s’inscrigui en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A
L’ALT PENEDÈS.
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i Creu Roja a l’Alt
Penedès per al projecte kits de suport social per a famílies que es troben en situació de
necessitat.
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 1.600,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-48000 del vigent
pressupost.
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Quart.- Notificar el present acord a Creu Roja a l’Alt Penedès.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis socials municipals i als serveis econòmics de
la Corporació.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES.
Primer.- Aprovar Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres.:
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix a un
import de 17.268,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-46500 del
vigent pressupost.
Quart.- 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.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT FÈLIX DE
FONT-RUBÍ PER A LA CESSIÓ D’ÚS DEL CAMPANAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
ANTENA PER AL SERVEI DE BANDA AMPLA QUE GARANTEIXI LA COBERTURA
D’ACCÉS A INTERNET ALS VEÏNS DE L’AVELLÀ.
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i la Parròquia de Sant Pere i Sant
Fèlix de Font-rubí per a la cessió d’ús del campanar per a la instal·lació d’una antena per al
servei de banda ampla que garanteixi la cobertura d’accés a internet als veïns de l’Avellà i
Font-rubí.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a la Parròquia Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí.
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
SETZÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS, SL DEL
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE SOCORRISME EN LA PISCINA MUNICIPAL,
TEMPORADA D’ESTIU 2015.
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor del servei de socorrisme de la piscina municipal,
temporada d’estiu 2015, a ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS, S.L., amb NIF núm. B65026775, per un import de 7.000,00 euros i 1.470,00 euros d’IVA.
SEGON.- Establir les condicions específiques del contracte.
TERCER.- L'objecte del present contracte és: el servei de socorrisme en la piscina municipal,
temporada d’estiu 2015. El codi CPV és el següent: 92000000-1, serveis d’esbarjo, culturals i
esportius.
QUART.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de socorrisme amb càrrec
a la aplicació 337-22712 del Pressupost vigent.
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si
escau. En tot cas, la factura haurà de contenir els requisits establerts en el Reglament pel qual
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es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre i que el codi DIR3 d’aquest Ajuntament és el L01080850.
SISÈ.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
l’acord.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ QUE VA DE CAL PARERA A CAL TURRÓ, EN EL BARRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER.
Primer.- Aprovar la “Memòria valorada per la pavimentació del camí que va de Cal Parera a
Cal Turró, en el Barri de Santa Maria de Bellver, del municipi de Font-rubí (Alt Penedès)”,
redactada per l’arquitecta municipal Sra. I. R. Ll., amb un pressupost d’execució per contracte
de 44.651,40 euros i 9.376,79 euros d’IVA.
Segon.- Publicar el present acord, per al general coneixement, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el tauler d’edictes municipal i en la pàgina web municipal www.font-rubi-org.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ASFALTAT
DEL CAMÍ DE CAL FERRET A CAL MAIOLES AL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ.
Primer.- Aprovar la “Memòria valorada per a l’asfaltat del camí de Cal Ferret a Cal Maioles al
terme municipal de Font-rubí”, redactada per Pons-Julian, SLP, amb un pressupost d’execució
per contracte de 25.643,66 euros i 5.385,17 euros d’IVA.
Segon.- Publicar el present acord, per al general coneixement, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el tauler d’edictes municipal i en la pàgina web municipal www.font-rubi-org.
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
08/2015.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 08/2015, de data 5 de maig de 2015, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 28.064,40 euros (vint-i-vuit
mil seixanta-quatre 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.

VINTÈ.- PRECS I PREGUNTES.

