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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE JULIOL DE 2014

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

SEGON.- DESPATX D’OFICI.

TERCER.- 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 2014.
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 2014, d’acord amb la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol.
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.
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPAL.
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals sol·licitades.
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.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET.
Primer.- Liquidar a la Sra. M. G. T. les despeses que ha hagut de sufragar l’Ajuntament de
Font-rubí per l’incompliment de la normativa del lloguer de Cal Cintet, per una reunió de
monitors que va tenir lloc el passat 28 de juny de 2014 i que ascendeixen a un total de
110,00 euros.
Segon.- Ordenar el pagament de 77,00 euros a la Sra. R. M. Ll., com a compensació per les
tasques de neteja dutes a terme el dia 29 de juny de 2014.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Notificar aquest acord a les interessades.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 41/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 41/2014, presentada pel Sr. J. Mª F. V., per tal de
realitzar les obres consistents en formigonar la rampa d’accés al garatge de la finca situada
al c/ Alt Penedès núm. 24 de la urbanització 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.
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EXP.
P06/2014.
Primer.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Segon.- Notificar la present resolució i requerir de pagament als obligats tributaris de la
quantitat assenyalada, amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits,
òrgan davant al que han de presentar-se i termini per a la seva interposició, així com lloc,
termini i forma en què ha de ser pagat el deute tributari.
VUITÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS.
Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques a entitats sense ànim de
lucre, per a la realització d’ activitats.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 13/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 13/2014, de data 15 de juliol de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 37.479,86
euros (trenta-set mil quatre-cents setanta-nou euros amb vuitanta-sis 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.
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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