Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN DE 25 DE MARÇ 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 que es relacionen a l’annex
d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, si s’escau.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX
Peticionari
M.C.T
L.S.H, S.L
C.L

Activitat
Celebració
particular
Celebració
Celebració
particular

Dia

Instal·lacions/
Material

Taxa

22/03/2013

Cal Cintet

110,00€

22/03/2014

80 cadires

24,00€

23/03/2013

Cal Cintet

110,00€

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 103 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER.
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 103 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor de la Sra.
E.P.R.
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.

CINQUÈ.- TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 15/2013.
PRIMER.- Sotmetre a informació pública l’expedient de Llicència d’obra núm. 15/2013
presentat pel Sr. E.P.L, per al canvi de traçat d’un tram de camí veïnal, corresponent a una
petita part de la parcel·la 9003, del polígon 10 i que passaria per una part d ela parcel·la 45, del
polígon 11, del cadastre de rústica obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, situat en sòl no
urbanitzable, al barri de les Cases Noves d’aquest municipi, durant el termini d’un mes al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de premsa periòdica i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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SISÈ.- TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 01/2012.
PRIMER.- Sotmetre a informació pública l’expedient de Llicència d’obra núm. 01/2012
presentada per la Sra. N.R.C, per a realitzar les obres consistents en la rehabilitació de la
masia Cal Ton de Pereres per a ús d’habitatge i restaurant, situada en sòl no urbanitzable en la
parcel·la 35 del polígon 2 d’aquest municipi, del cadastre de rústica obrant a l’Ajuntament de
Font-rubí, durant el termini d’un mes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un
diari de premsa periòdica i al tauler d’anuncis de la Corporació.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 17/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 17/2014, presentada per la Sra. M.M.B.S, 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, finca situada al
polígon 27, parcel·la 51 (aproximadament 1,02 hectàrees) del terme municipal de Font-rubí.
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 30/2012.
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. S.D. 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.
30/2012.
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. 53/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al C.E.O.B dels avals dipositats en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 128,33 € i de fiança de residus de la construcció i demolició
per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 53/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.

DESÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
LA
DEVOLUCIÓ
DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 56/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al C.C.C, S.L. 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.
56/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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ONZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UN RECURS MATERIAL CONCEDIT PEL
SERVEI D’EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Primer.- Acceptar l’ajut en espècie consistent en l’elaboració de l’inventari de béns de
l’Ajuntament de Font-rubí atorgat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Acceptar les condicions imposades en les Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als ajuntaments de la
província de Barcelona, aprovades per la Junta de Govern Local de la Diputació de
Barcelona en data 28 de novembre de 2013.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
L’OBRA REFORMA I CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE GUARDIOLA
DE FONT-RUBÍ.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, per a l’obra consistent en la Reforma i condicionament de la
zona esportiva de Guardiola de Font-rubí.
SEGON.- Autoritzar, en quantia de 145.000,00 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres de Reforma i condicionament de la zona
esportiva de Guardiola de Font-rubí, per procediment negociat sense publicitat i tramitació
urgent, amb càrrec a la partida 342-61901 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014.
TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà l’esmentat
contracte d’obres, per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
QUART.- Sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses per l’òrgan de contractació.
CINQUÈ.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de quatre dies respecte de la reunió que ha de celebrar per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DEL SR. J.F.L.G DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
Primer.- Donar de baixa al Sr. J.F.L.G del servei de teleassistència en la modalitat bàsica de
la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per la
Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 24 de març de 2014.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS
MUNICIPALS.
Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques que es relaciona a l’annex
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats que s’hi
especifiquen.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2014.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció.
Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX:
1. Sol·licitant: ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ
Import atorgat: 10.325,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària per col·laborar amb les despeses de
funcionament de l’ADF, exercici 2014.
Informe d’Intervenció: Favorable.
2. Sol·licitant: ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTÒNEC
Import atorgat: 1.415,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014.
Informe d’Intervenció: Favorable.

QUINZÈ.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICACIONS OFICIALS EN RÈGIM
D’EXCLUSIVITAT AMB EL DIARI ARA.
Primer.- Aprovar el contracte menor amb el Diari ARA (EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA
ARA, S.L.), per publicar els anuncis relatius als acords que per Llei correspongui publicar en
premsa periòdica per un any. Preus per mòdul: 35 € / mòdul.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a la Tresoreria municipal als efectes
oportuns.

SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 05/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 05/2014, de data 25 de març de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 39.375,11
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.

DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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