
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 D’ABRIL DE 2013 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.  S’aprova per unanimitat. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL 
(ADEQUACIÓ A LA LIIA), EXP. NÚM. ACT- 19/2003, EXPL OTACIÓ AVÍCOLA DE 
POLLASTRES DE POSTA, Sr. A. P. A. 
Primer.- Concedir al Sr. A. P. A. la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat 
dedicada a l’explotació avícola de pollastres de posta a l’immoble situat al Barri de Grabuac, 56 
d’aquest terme municipal. 
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les determinacions 
especificades. 
Tercer.- 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 
requerida. 
La presentació de la documentació descrita habilita per a l’exercici de l’activitat i comporta la 
inscripció d’ofici en els registres ambientals municipal i autonòmic corresponents. 
Quart.- 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, 
comptats a partir de l’atorgament de la llicència o, en el seu cas, des de la data de la pràctica 
del darrer control que s’hagi practicat. 
Ateses les característiques de l’activitat, l’acció de control revestirà la modalitat de “control 
extern” i es portarà a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració autonòmica 
degudament acreditada.  
Cinquè.- Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic 
establerts, l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a l’acció 
inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d’acord amb les 
previsions contingudes en l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, 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. 
Sisè.- La llicència ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular de l’activitat, 
d’acord amb l’article 32 i 63 de la llei 20/2009. 
Setè.- No es podran realitzar activitats diferents de les pròpies de l’autoritzada.  
Vuitè.- Notificar aquesta proposta de resolució a l’OGAU, al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i a la resta d’interessats perquè durant el termini 
de 10 dies hàbils puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents. 
Novè.- Liquidar la corresponent taxa per tramitació de l’expedient, que ascendeix a 350,00 
euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 7 del municipi. 
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIA DE LA LLICÈNCIA  D’OBRES NÚM. 47/2012.  
PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ l’expedient de Llicència d’obra per a la rehabilitació, en 
sòl no urbanitzable, de la masia situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 46, presentada per 
la Sra. E. A. H. i pel Sr. J. F., d’acord amb allò que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
SEGON.- Trametre l’expedient administratiu complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 21/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 21/2013, presentada pel Sr. P. C. R., per tal de 
realitzar les obres consistents en els moviments de terres per l’anivellació i explanació per la 
millora de la finca agrícola sense aportació de terres de l’exterior, situats al polígon 48, parcel·la 
8 i part de la parcel·la 16, concretament les subparcel·les r i s (0,4336Ha + 0,5566Ha + 
0,2180Ha, sumant 1,2082 hectàrees) del terme municipal de Font-rubí.  (S’especifiquen 
condicions i observacions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
22/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 22/2013, presentada pel Sr. P. M. M. L., per tal de 
realitzar les obres consistents en arrebossar dues parets de l’antic celler (aprox. 60m²), 
enguixar dos envans i enrajolar (aprox. 36m²) a l’habitatge anomenat Can Palau i situat al barri 
Grabuac i la Fanga núm. 21, 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 LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
23/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 23/2013, presentada pel Sr. M. B. N., per tal de 
realitzar les obres consistents en fer un paviment d’uns 162m2 a l’interior de la finca al c/ 
Garrigues núm. 4 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 DE LA DEVOLUCIÓ DE L’A VAL CORRESPONENT A 
LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 40/2012. 
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Primer .- Aprovar la devolució al Sr. F. T. F. 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. 
40/2012.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA SRA. M. I. F. M. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE  LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer .- Donar d’alta a la Sra. M. I. F. M. 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 15 d’abril de 2013. 
Segon .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMEN T PER A 
MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR , A LA SRA. A. R. P. 
Primer. - Concedir a la Sra. A. R. P. la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat 
de titular no conductor i núm. d’expedient 08085-2013/003-5892P. 
Segon .- Notificar el present acord a la interessada. 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ECONÒM ICA ATORGADA PER 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
Primer.- Acceptar la subvenció econòmica que es detalla a continuació atorgada per la 
Diputació de Barcelona: 
 

CODI OBJECTE IMPORT PROMOTOR 

13/Y/90667 
Finançament en l’àmbit de benestar 
social 

 
5.116,00 € Servei d'Acció Social 

 
Segon.-  Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest suport i 
trametre-la al Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona. 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PAR CEL·LACIÓ 
URBANÍSTICA EXP. NÚM. 1/2012. 
Primer.-  Concedir al Sr. L. M. S. i a la Sra. G. F. C. la llicència de parcel·lació urbanística 
(segregació i agrupació) de les finques en sòl no urbanitzable, corresponents a la parcel·la 59, 
del polígon 38 propietat del Sr. L. M. S. i la parcel·la 38 del polígon 39 propietat de la Sra. G. F. 
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C., situades al barri l’Alzinar del terme municipal de Font-rubí; donant com a resultat les 
següents finques: 
a) FINCA MATRIU RESTANT (RESTA DE LA FINCA REGISTRA L 1.133): 
Finca RÚSTICA – Finca amb una superfície de sòl total de 264.404,83 m², segons dades 
registrals,  i  amb una superfície de 244.026,83 m² segons dades de l’última llicència de 
parcel·lació d’aquesta finca efectuada per aquesta Corporació . 
b) FINCA QUE SEGREGA I POSTERIOR AGRUPACIÓ (FINCA R EGISTRAL 679): 

Finca: RÚSTICA – Finca amb una superfície de sòl total de 3.349 m². Correspon a l’agrupació 
de la parcel·la cadastral 59, del polígon 38, del cadastre de rústica obrant a l’ajuntament. 
Caldrà que es doni compliment a l’agrupació de la parcel·la 59 del polígon 38, amb la parcel·la 
38, del polígon 39 (finca registral núm. 679), un cop segregada de la finca registral núm. 1.133, 
com a una única finca registral e indivisible.  (S’especifiquen condicions). 
Segon.-  Aprovar la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques. 
Tercer.-  Notificar el present acord als interessats, als efectes procedents. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LA BORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  FONT-RUBÍ PER A LA 
REDACCIÓ I HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU ) DEL POLIESPORTIU. 
Primer.-  Aprovar Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a la redacció i homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) del 
Poliesportiu. 
Segon.-  Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni. 
Tercer.-  Designar a E. H. C. com a interlocutor tècnic de referència de l’Ajuntament per al 
suport a la tasca del Consell Comarcal. 
Quart.-  Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix a un 
import de 2.783,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 134-46500 del 
vigent pressupost. 
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. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA R ELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 06/2013. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 06/2013, de data 30 d’abril de 2013, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 48.309,85 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. 
 
 
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


