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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE DESEMBRE 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 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.
QUART.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PELS SRS. C.R.
CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA URBANÍSTICA DE L’EXPEDIENT DE LA
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 23/2014.
Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat en data 25 d’agost de 2014 i
NRE 832 pels Srs. J. I J. C. R. contra l’acord de denegació de la llicència d’obres exp. núm.
23/2014, en el sentit de retrotraure el procediment al moment processal oportú, per tal de
prendre en coneixement el desistiment de la llicència d’obres efectuat pels interessats,
procedir a l’aprovació d’una nova liquidació de la taxa per la tramitació de l’expedient i
procedir al seu arxiu.
Segon.- Declarar la nul·litat de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de
data 29 de juliol de 2014, punt sisè de l’ordre del dia.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les parts interessades.

CINQUÈ.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DEL DESISTIMENT DELS SRS. C. R.
EN L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 23/2014.
Primer.- Declarar a la Sra. J. C. R. i al Sr. J. C. R. desistits del procediment de
concessió de llicència d’obres exp. núm. 23/2014, sense que això comporti la
renúncia dels drets que li puguin correspondre en un nou procediment posterior,
d’acord amb el seu escrit presentat en data 2 de juny de 2014.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord als interessats juntament amb els recursos
pertinents.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DE LA SRA. F. P. P. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
Primer.- Donar de baixa a la Sra. F. P. P. del servei de teleassistència, en la modalitat
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per
l’Educadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 22 de desembre de 2014.
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.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL-PANTEÓ NÚM. 4 DEL SECTOR CALVARI DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER.
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol-panteó núm. 4 del sector Calvari del
Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. A. S. C..
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom del nínxol
per un import de 12,00 euros d’acord amb la taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.
VUITÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA ENTITAT MUNICIPAL.
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció econòmica a una entitat municipal per a
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 l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció, als
efectes adients.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA NO
CLASSIFICADA, EXPEDIENT ACT-2014/03, ACTIVITAT AMBIENTAL: HABITATGE D’ÚS
TURÍSTIC.
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic,
expedient núm. ACT-2014/03, de la Sra. P. X. A., subjecta al Règim de Comunicació prèvia
–activitat no classificada- i ubicada al barri l’Avellà núm. 5 d’aquest municipi, amb efectes
del dia 3 de novembre de 2014.
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions
que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de
comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. Qualsevol canvi substancial o
ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el present acord.
Tercer.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que ascendeix a
206,90 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL POLIVALENT PER A JOVES, A L’AV. CATALUNYA S/N
(CM TORRENTS) DE FONT-RUBÍ”.
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’un local polivalent per a
joves, a l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí”, per un import de CINC MIL
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

NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (5.094,73 €), presentada
per CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.
Segon.- Aprovar la factura núm. HVX1-14100, de data 22/12/2014, de l’empresa
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. corresponent a la referida primera certificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Generalitat de Catalunya,
atès que es tracta d’una actuació subvencionada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 48/2014.
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. P. 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.
48/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 72/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 72/2014, presentada pel Sr. J. F. V., per tal de
realitzar les obres consistents en obrir un porta (de 3,5m d’amplada per 2,8m d’alçada) a
una granja en desús per poder-hi accedir amb la maquinària, a la finca anomenada Cal Jan
Maioles i situada al barri l’Alzinar núm. 65 del municipi de Font-rubí. (S’especifiquen
condicions).
Segon.- Liquidar els corresponents tributs.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 73/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 73/2014, presentada per Gutmuga Construc, S.L.,
en nom i representació del Sr. C. C. F. T., per tal de realitzar les obres consistents en
canviar les teules en mal estat i posar-ne de noves a la coberta i arrebossar una part de la
façana que està malmesa a la casa pairal de Can Torrents, situada al carrer Sàrries s/n del
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí. (S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els corresponents tributs.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 74/2014.
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 74/2014, presentada pel Sr. M. S. E., per tal de
realitzar les obres consistents en arranjar el camí d’accés a la granja de la finca anomenada
Cal Pau Truc i situada al barri Semisó i la Font núm. 22 al municipi de Font-rubí.
(S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar els corresponents tributs.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP.
NÚM. 75/2014.
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 75/2014, presentada per la Sra. J.G. B., per tal de
realitzar les obres consistents en treure les pedres de la part central de la vinya que està una
mica més elevada per tal de poder-la anivellar i com a millora de la finca agrícola, sense
aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 28 parcel·la 32b, d’una superfície de 0,5
hectàrees aproximadament, d’acord amb el cadastre de béns immobles de naturalesa
rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable agrícola de denominació d’origen
Penedès, del municipi de Font-rubí. (S’especifiquen condicions).
Segon.- Liquidar el corresponent tribut.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES
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