
   

 
 
 
 
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 14 DE GENER DE 2014 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.  (31/12/13)  S’aprova per unanimitat.   
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- AUTORITZACIÓ A LA UNIÓ CICLISTA ESPIRALL P ER A LA CELEBRACIÓ DE 
LA XXIII MARXA CICLOTURISTA TERRES DE VI I CAVA. 
Primer.-  Autoritzar a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la XXIII Marxa cicloturista 
“terres de vi i cava” el dia 2 de març de 2014, pel que fa a la part del recorregut que 
transcorrerà pel municipi de Font-rubí. 
Segon.- Advertir a l’organització de la marxa que caldrà que disposi de les corresponents 
autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats. 
Tercer.-  Advertir a l’organització de la referida marxa que caldrà nque adopti les mesures 
oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació per a aquest tipus 
d’actes. 
Quart.-  Notificar el present acord a la Unió Ciclista l’Espirall, als efectes oportuns. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA LIQU IDACIÓ DEFINITIVA DE 
LES QUOTES URBANÍSTIQUES DE L’OBRA PROJECTE D’URBAN ITZACIÓ DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 9 B, “CREU BLANCA”. 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el compte de liquidació definitiva de les quotes 
urbanístiques de l’obra Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9 B, “Creu Blanca”, 
d'acord amb l'estipulat a l'informe dels Serveis Tècnics de data 23 de desembre de 2013. 
SEGON.- Sotmetre la proposta de compte de liquidació definitiva a un període d’informació 
pública d’un mes mitjançant anunci en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el diari El Punt Avui. 
TERCER.- Comunicar el present acord, junt amb el compte de liquidació definitiva, als 
interessats, atorgant-los audiència per un termini d’un mes, a fi que presentin les al·legacions 
que estimin pertinents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA LIQ UIDACIÓ DEFINITIVA DE 
LES QUOTES URBANÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L’EX TENSIÓ I L’ENLLAÇ DE 
LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ PER A LES UNITATS D’ACTUAC IÓ NÚMS. 9A I 9B, ”CREU 
BLANCA”. 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el compte de liquidació definitiva de les quotes 
urbanístiques de la instal·lació de l’extensió i l’enllaç de la xarxa de baixa tensió per a les 
Unitats d’Actuació núms. 9A i 9B “Creu Blanca”, respectivament, de Guardiola de Font-rubí, 
d'acord amb l'estipulat a l' informe dels Serveis Tècnics de data 23 de desembre de 2013. 
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SEGON.- Sotmetre la proposta de compte de liquidació definitiva a un període d’informació 
pública d’un mes mitjançant anunci en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el diari El Punt Avui. 
TERCER.- Comunicar el present acord, junt amb el compte de liquidació definitiva, als 
interessats, atorgant-los audiència per un termini d’un mes, a fi que presentin les al·legacions 
que estimin pertinents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I M ATERIAL MUNICIPAL. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de material municipal que es relaciona a l’annex d’aquest 
acord. 
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. 
 
ANNEX 

Peticionari  Activitat Dia Instal·lacions/Material Taxa 

M. C. T. Celebració particular 04/01/2014 Cal Cintet 110,00 € 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 45  DEL BARRI DE CAN 
ROVIRETA. 
Primer .- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 45 del mòdul instal·lat al barri Can 
Rovireta al Sr. J. M. S. 
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 al interessat.  
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS A VALS CORRESPONENTS 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 28/2013. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. J. B. B. 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. 28/2013.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
59/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 59/2013, presentada pel Sr. A. M. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la legalització de la fosa sèptica o sistema autònom de 
depuració d’aigües residuals domèstiques en la part posterior de la casa i la construcció d’una 
vorera de formigó d’1,00 metre d’ample al voltant de la finca; construcció d’una cisterna 
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soterrada (per sota del nivell natural del terreny) per la recollida de les aigües; construcció 
d’una tanca d’uns 115 metres de llarg al voltant de la vivenda, sobre el terreny natural i formada 
per una part massissa de 0,5 metres i una part traslluïda de 1,50 metres de malla metàl·lica de 
simple torsió (no supera els 2,00 metres d’alçada) en la finca situada en el polígon 21 parcel·la 
15 del cadastre de rústica (La carrerada), 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. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
61/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 61/2013, presentada per C.P.M.,S.L., per tal de 
realitzar les obres de construcció de tres habitatges unifamiliars en filera, en tres fases, a les 
parcel·les 8, 9 i 10 de la Unitat d’Actuació núm.10 “Raspall”, al barri de les Casetes d’en 
Raspall 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 DE LA LLICÈNCIA DE PRIM ERA OCUPACIÓ EXP. 
LUM 120/2007. 
Primer.-  Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al C/ La Sitjota, núm. 11 
(parcel·la núm. 6 de la U.A. 18, “Can Piñol”) en el barri de Can Rovireta del municipi de Font-
rubí, sol·licitada per M. L. G. i L. R. M., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret 
de propietat i sense perjudicis a tercers. 
Segon.-  Aprovar la liquidació dels tributs corresponents. 
Tercer.-  Notificar el present acord a la part interessada.  
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER  LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, DE LA LÍNIA DE SUPORT “FINANÇAMENT DELS PLANS LOCALS 
D’OCUPACIÓ” DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L’ECONOMIA 
PRODUCTIVA LOCAL. 
Primer.- Acceptar l’ajut econòmic de 23.472,62 euros atorgat per la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per a la línia de suport “Finançament als 
plans locals d’ocupació” del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, 
codi 13/X/99989, distribuïts 11.736,31 euros corresponents a l’anualitat 2013 i 11.736,31 euros 
corresponents a l’anualitat 2014 (1a. fase). 
Segon.-  Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest suport 
econòmic i trametre-la a la Diputació de Barcelona. 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
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TRETZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’UN CANVI NO S UBSTANCIAL DE 
L’ACTIVITAT DE CASA DE COLÒNIES, EXP. ACT-2004/02 ( EXP. 2013/170). 
Primer.-  DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici d’un canvi no substancial del permís 
municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat corresponent a casa de colònies, situada al 
Barri Els Pujols núm. 9 del municipi de Font-rubí (Exp. ACT-2004/02). 
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. Així mateix, l’activitat també 
haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions i mesures correctores pertinents. 
Tercer.-  Liquidar els tributs corresponents. 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA DE CANVI DE TITULARITAT DEL PERM ÍS MUNICIPAL 
AMBIENTAL EXP. ACT-2004/02, CASA DE COLÒNIES (EXP. 2013/171). 
Primer .- Concedir a favor de l’I.E.V., S.L. el canvi de titularitat del permís municipal ambiental 
exp. ACT-2004/02, per a l’exercici de l’activitat corresponent a casa de colònies casa de 
colònies, situada al Barri Els Pujols núm. 9 del municipi de Font-rubí, que consta a nom de 
l’I.G., SLU amb les mateixes característiques que la llicència originària. 
Segon .- Liquidar la taxa corresponent. 
Tercer .- Notificar als interessats el present acord. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA DE CANVI DE TITULARITAT DEL PERMÍ S MUNICIPAL AMBIENTAL 
EXP. ACT-2005/02, B-R- C. P. X. (EXP. 2013/168). 
Primer .- Concedir a favor del Sr. E. V. S. el canvi de titularitat del permís municipal ambiental 
exp. ACT-2005/02, per a l’exercici de l’activitat corresponent a bar – restaurant, situada a l’Av. 
Catalunya núm. 20 i C/ Major núm. 1 del nucli de Guardiola al municipi de Font-rubí, que consta 
a nom de la Sra. I. S. F., amb les mateixes característiques que la llicència originària. 
Segon .- Liquidar la taxa corresponent. 
Tercer .- Notificar als interessats el present acord. 
 
 
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


