Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 D’AGOST 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 LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 75/2012 i EXP. NÚM.
01/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. D. C. R. dels avals dipositats en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 240,00 €, corresponents als expedients de les
llicències d’obres exp. núm. 75/2012 i exp. núm. 1/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 08/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. A. J. 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.
8/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 52/2013.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. P. J. B. G. 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.
52/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 08/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 08/2014, presentada per la Sra. M. F. B., per tal
de realitzar les obres consistents en la reforma i ampliació d’un magatzem agrícola existent
en substitució de terres i per a guardar eines agrícoles a la masia anomenada Cal Julià i
situada al barri Font-rubí de Baix, núm. 7, al 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 LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 36/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 36/2014, presentada per la Sra. O. Ll. G. i en
representació de la Sra. A. G. F., per tal de realitzar les obres consistents en repicat de les
rajoles dels banys, col·locació de nou revestiment ceràmic, col·locació de dos inodors i
lavabo (obres de conservació i manteniment), en el bar Can Güell, situat en l’Avinguda
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.cat www.fontrubi.org www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Catalunya núm. 11, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Fontrubí.(S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els tributs corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 37/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 37/2014, presentada pel Sr. J. S. C., 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 13,
parcel·la 5 subparcel·la a (aproximadament 0,6780 hectàrees) del terme municipal de Fontrubí.(S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar el tribut corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 48/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 48/2014, presentada pel Sr. J. P. G., per tal de
realitzar les obres consistents en l’obertura de dues finestres en la façana principal, amb buit
d’obra de 1,16mx1,15m (2,32m²) a la finca situada al carrer Rieux Volvestre núm. 5, al nucli
de Can Rovireta, 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’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA J. M. LL. DEL CONTRACTE
MENOR DE LES OBRES DE SORTIDA I ENTRADA D’AIGUA INDEPENDENT PEL
DIPÒSIT DE CAL JANOT PETIT.
Primer.- Portar a terme les obres relatives a la sortida i entrada d’aigua independent pel
dipòsit de Cal Janot Petit, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
J. M. LL., per un import de 12.050,00 euros més 2.530,50 euros d’IVA.
Segon.- Publicar aquests acords en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web
municipal.
Tercer.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 161-62300 per un
import total de 14.580,50 euros.
Quart.- Indicar que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament, si s’escau.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
ONZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA LABORAL A LA
SRA. D.
Primer.- Procedir a la modificació substancial de les condicions de treball consistent en
l’ampliació de la jornada laboral, passant de 30 hores a 37:30 hores setmanals, de la Sra. J.
D. L., administrativa, personal laboral d’aquest Ajuntament, per raons organitzatives del
treball i millora del servei en l’àrea de l’atenció al públic, i atès que una auxiliar administrativa
de la mateixa àrea té reduïda la seva jornada de treball.
Segon. De conformitat amb els motius exposats en l’apartat anterior, la nova jornada de
treball de 37:30 hores (amb efectes del dia 1 de setembre i fins al dia 31 de desembre de
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2014) queda establerta de la manera següent: de dilluns a divendres entre les 8 hores i les
15 hores i els dimarts de 16 hores a 20 hores.
Tercer. Notificar aquest acord a la interessada, amb indicació dels recursos pertinents.
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Regidoria de Recursos Humans als
efectes oportuns (en particular la inscripció en el registre de personal).
DOTZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL A
LA SRA. MONZÓ.
Primer.- Concedir a la Sra. I.M. R., personal laboral d’aquest Ajuntament que desenvolupa
el lloc de treball d’educadora de la llar d’infants, la reducció de la seva jornada laboral per
cura del seu pare que es troba en situació de dependència, amb efectes des de l’1 de
setembre de 2014 i fins a la finalització del curs de la llar d’infants Els Pinells 2014/2015.
Segon.- De conformitat amb el que estableix l’article 37.5 del Text Refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, la
jornada de la Sra. Monzó es redueix en un 26,67 % (passant de 37:30 hores a 27:30 hores)
amb la disminució proporcional del salari.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, amb indicació dels recursos pertinents.
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció així com a la Regidoria de Recursos
Humans (en particular la inscripció en el Registro de personal).
TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL PER A LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Primer.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a les
següents persones:
1) La Sra. I. N. M., amb la categoria professional de mestre especialista en educació
infantil, des del dia 1 de setembre de 2014 i fins a la data de finalització del curs
2014/2015. El contracte serà a temps complet de 40 hores setmanals.
2) La Sra. Y. J. A., amb la categoria professional d’educadora de llar d’infants, des del
dia 1 de setembre de 2014 i fins a la data de finalització del curs 2014/2015. El
contracte serà a temps parcial de 25 hores setmanals.
Segon.- Nomenar a la Sra. I. N. M. directora de la llar d’infants per al curs 2014/2015.
Tercer.- Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es celebri.
Quart.- 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.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS
MUNICIPALS.
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions econòmiques a diverses entitats municipals,
per a la realització d’activitats.
Segon.- Autoritzar i disposar la despeses 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.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
URBANÍSTICA EXP. NÚM. 03/2014.

DE

LA LLICÈNCIA DE

PARCEL·LACIÓ
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Primer.- Concedir al Sr. F. J. D. R. la llicència de parcel·lació urbanística de la finca urbana
situada al carrer de les Garrigues núm. 20 de la urbanització de Can Castellví, de 1.483,76
metres quadrats segons escriptura i 1.514,35 metres quadrats segons aixecament topogràfic,
inscrita com a finca registral núm. 1.417 de Font-rubí, tom 1860, llibre 28, foli 202 del
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes procedents.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 15/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 15/2014, de data 12 d’agost de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 55.676,34
euros (cinquanta-cinc mil sis-cents setanta-sis euros amb trenta-quatre 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.
DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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