Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20 DE MAIG DE 2014

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

SEGON.- DESPATX D’OFICI.

TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 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)”.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària, per a l’obra consistent en la 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).
SEGON.- Autoritzar, en quantia de 66.303,41 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres 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), per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb càrrec a la
partida 161-63302 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 ordinària.
QUART.- Sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses per l’òrgan de contractació.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per executar
aquests acords.
SISÈ.- 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.

QUART.- 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 a l’interessat i al Departament de Secretaria i Intervenció,
als efectes adients.
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/
Material

L.S.H., S.L.

Celebració
particular

18/05/2014

32 cadires
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIA DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 01/2012.
PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ l’expedient de Llicència municipal d’obres núm.
01/2013, presentada per la Sra. N.R.C., en data 2 de gener de 2012 i NRE 3, 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, d’acord amb allò que estableix el 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.- Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació de l’aprovació prèvia de l’expedient
urbanístic, corresponent a l’import del cost de publicació d’edictes.
QUART.- Notificar aquests acords a la interessada.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIA DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 15/2013.
PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ l’expedient de Llicència municipal d’obres núm.
01/2013, presentada pel Sr. E.P.L., en data 21 de març de 2013 i NRE 274, 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 de la 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, d’acord amb allò que estableix el 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.- Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació de l’aprovació prèvia de l’expedient
urbanístic, corresponent a l’import del cost de publicació d’edictes i de la taxa de l’ACA.
QUART.- Notificar aquests acords a l’interessat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RETORN AL SR. A.P.S, DE L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES DELS EXERCICIS 2003 A 2014 DE L’HABITATGE SITUAT A L’AV.
CATALUNYA NÚM. 9.
Primer.- Aprovar el pagament de 808,30 euros al Sr. A.P.S., en concepte de l’Impost sobre
béns Immobles de l’habitatge situat a l’Av. Catalunya núm. 9 de Font-rubí, exercicis del 2003
al 20014, atès que es tracta d’un habitatge ocupat per l’Ajuntament de Font-rubí des de l’any
2003, després d’una donació verbal per part del seu propietari.
Segon.- Aprovar el pagament per part d’aquesta Corporació de l’Impost sobre béns
immobles de l’habitatge situat a l’Av. Catalunya núm. 9 del municipi de Font-rubí, que es
meriti a partir d’aquest acord, mentre l’Ajuntament de Font-rubí ocupi l’esmentada finca i fins
que es pugui regularitzar la seva titularitat.
Tercer.- Comunicar el canvi de domiciliació bancària a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.
Quart.- Notificar el present acord a la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR AMPARA.
Cinquè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics municipals per a què procedeixin
a l’execució de la devolució d’ingrés efectuat indegudament.
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VUITÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE TRES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Primer.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona,
en el marc del règim regulador del catèleg de serveis 2014 del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015:
Núm. Exp.
Codi XGL
Objecte
Import
2014/1932 14/Y/101978 Suport al servei de menjador de les 2.338,00
escoles bressols municipals
€
2014/1933 14/Y/101789 Desenvolupament
de
polítiques 3.371,00
educatives en municipis de menys de €
5.000 habitants
2014/2476 14/Y/101613 Finançament de l’àmbit de benestar 4.683,65
social
€
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests recursos
econòmics i trametre-la als corresponents centres gestors de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 26/2013.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 26/2013, 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, situada al polígon 48,
parcel·la 16 subparcel·les a, n, p, q, w (aproximadament 6,2760 hectàrees), en el paratge
anomenat “Vinyes de Can Costa” del terme municipal de Font-rubí.
Segon.- Liquidar el tribut corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 24/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 24/2014, presentada per la Sra. R.X.C., per tal de
realitzar les obres consistents en arrebossar una habitació existent en planta baixa de 24m²,
enrajolar el terra de l’habitació de 10m² i pavimentar davant la porta d’entrada a la casa de
8m² de la masia anomenada Cal Guarda i situada al barri de la Massana núm. 26 de
Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí.
Segon.- Liquidar els tributs corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.

ONZÈ.- PROPOSTA
D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 73/2010.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. M.S.B. i a la Sra. P.B.S. dels avals dipositats en
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 250,08 € i de fiança de residus
de la construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 59/2012.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 59/2012.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. B.G.P., 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.
59/2012.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 70/2012.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J.G.C., 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.
70/2012.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 11/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J.G.C. 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. 11/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 44/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. R.G.A. 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.
44/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.

SETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL.
Primer.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a les
següents persones:
1) La Sra. M.B.V., amb la categoria professional tècnic agrònom, des del dia 2 de juny
de 2014 i fins a la data de finalització de les tasques de control. El contracte serà a
temps parcial, amb una jornada laboral de 27’5 hores setmanals.
2) La Sra. L.A.O., amb la categoria professional d’auxiliar administrativa, des del dia
25 de juny de 2014 i fins el dia 12 de setembre de 2014. El contracte serà a temps
complet, amb una jornada laboral de 37’5 hores setmanals.
Segon.- Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es celebri.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.
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DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 09/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 09/2014, de data 20 de maig de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 49.016,02
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.

DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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