Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE NOVEMBRE 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 DEL PROGRAMA ANUAL 2014, QUE
DESENVOLUPA EL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRE-LITORAL DEL
PENEDÈS.
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2014, que desenvolupa el Pla Marc de restauració i
millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del
Penedès, que consta a l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i a la resta de
municipis que en formen part del conveni marc.
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPAL.
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals.
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 CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
NÚM. 74/2007.
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència d’obres núm. 74/2007, promogut
per la Sra. E. A. G., en relació a la llicència per a la construcció d’una vivenda unifamiliar
aïllada al nucli urbà de la Rubiola – Les Cases d’en Tiquet núm. 6 al municipi de Font-rubí.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada amb indicació dels recursos que
procedeixin.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de llicència d’obres núm. 74/2007.
SISÈ.- PROPOSTA DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
NÚM. 15/2014.
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència d’obres núm. 15/2014, promogut pel
Sr. J. C. S., en relació a la sol·licitud de llicència per tal de realitzar obres vàries consistents
en fer una armadura nova amb mallasso de 6 i varilles de ferro de 10 empotrada a parets
mestres i sobre terra existent planxé de formigó barrejat amb arlita i separació tabiqueria, a
la finca situada al carrer Santa Maria núm. 13 de Guardiola de Font-rubí al municipi de Fontrubí.
Segon.- Liquidar la corresponent taxa per tramitació de llicències urbanístiques per import
de 50,00 euros.
Tercer.- Notificar a l’interessat el present acord amb indicació dels recursos que procedeixin.
Quart.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de llicència d’obres núm. 15/2014.
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT A
LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 59/2008.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. G. S. G. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 102,83 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres
núm. 59/2008.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 123/2008.
Primer.- Aprovar la devolució als Srs. F. B. V. i I. M. T. de l’aval bancari dipositat en
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 4.579,64 €, corresponent a
l’expedient de llicència d’obres núm. 123/08.
Segon.- Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics municipals.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 32/2014.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. I. M. B. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels
serveis municipals per import de 120,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres
núm. 32/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 46/2014.
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. R. P. de l’aval dipositat en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència
d’obres núm. 46/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals.
ONZÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT DEL
PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DE LA SRA. D.A.
Primer.- Concedir a la Sra. P. D. A. M., l’ajornament i fraccionament del deute tributari
conseqüència de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques de l’obra Projecte
d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9 B, “Creu Blanca” i 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.
(S’especifiquen condicions).
Segon.- Determinar igualment que, en cas d’impagament d’una de les fraccions, habilitarà
aquesta Administració per a la prossecució del procediment de constrenyiment segons el
Reglament general de recaptació.
Tercer.- Notificar a l’interessat la concessió de l’ajornament i fraccionament del pagament
del deute tributari.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ AL CONTRACTISTA Ll. B. C. DEL CONTRACTE
MENOR DE L’ACTUACIÓ ARRANJAMENT DE LES FAÇANES I MILLORA ENERGÈTICA
DE L’AJUNTAMENT.
Primer.- Portar a terme l’actuació Arranjament de les façanes i millora energètica de
l’Ajuntament de Font-rubí, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista LL. B. C. per un import de 26.224,25 euros i 5.507,09 euros d’IVA.
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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 920-63200 per un
import total de 31.731,34 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.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 13, “LO MAS”, DEL
BARRI LES CASETES D’EN RASPALL DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
Primer.- Aprovar la recepció definitiva de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació
núm. 13 “Lo Mas” del barri Les Casetes d’En Raspall del municipi de Font-rubí.
Segon.- Aprovar la devolució de l’aval dipositat pel Sr. J. Ll. P., prestat en garantia de
l’execució de les obres d’urbanització de la U.A. núm.13 “Lo Mas”, per import de 24.526,15
euros.
Tercer.- Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb l’anotació
corresponent a l’Inventari de béns i drets i en els documents comptables corresponents.
Quart.- Notificar al sol·licitant aquests acords i convocar-lo pel proper 15 de desembre de
2014 a les 13:00 hores a la Casa Consistorial per a formalitzar l’Acta de recepció de les
obres d’urbanització.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 94/2003.
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer La
Saldonera núm. 4 corresponent a la parcel·la núm. A9 de la Unitat d’Actuació núm. 13 “Lo
Mas” del barri les Casetes d’en Raspall, del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. S. P.
E., en nom i representació de l’empresa CONSTRUDOSA, S.L., d'acord amb la
documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
Segon.- Aprovar les liquidacions de les taxes.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 58/2011.
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer La
Saldonera núm. 6, corresponent a la parcel·la núm. A10 de la Unitat d’Actuació núm. 13 “Lo
Mas” del barri les Casetes d’en Raspall, del municipi de Font-rubí, sol·licitada per la Sra. M.
B. C., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense
perjudicis a tercers.
Segon.- Aprovar les liquidacions de les taxes.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 58/2011.
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. B. C. de la fiança de residus de la construcció i
demolició per import de 420,71 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm.
58/2011.
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

Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC A LA FUNDACIÓ LA
MARATÓ DE TV3.
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una aportació econòmica a la Fundació La Marató de TV3,
per import de 475,00 euros, per a donar suport a la XXIIIa. Edició de la Marató de TV3
dedicada a les malalties del cor.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent del pressupost de l’exercici 2014.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada Fundació i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 22/2014.
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 22/2014, de data 25 de novembre de 2014,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 29.019,10
euros (vint-i-nou mil dinou euros amb deu 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.
DINOVÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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