
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (29/10/13)  S’aprova per unanimitat. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I  MATERIAL MUNICIPAL. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
Segon .- Liquidar la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, si s’escau. 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients. 
ANNEX 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material Taxa 

I. F. G. Celebració 
particular 

10/11/2013 i 
24/11/2013 50 cadires 30,00 € 

 
 
QUART.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ 
URBANÍSTICA EXP. NÚM. 05/2013. 
Primer .- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 15 d’octubre 
de 2013, en el sentit que en surten tres finques resultants, en comptes de dues.   
Segon .- Concedir a la societat N., S.L.U. la llicència de parcel·lació urbanística de la finca de 
1.967.548 m² de superfície situada a la zona de Font-rubí de Dalt, inscrita com a finca núm. 858 
de Font-rubí, al tom 1.328, llibre 32, foli 79, del Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedès, donant com a resultat les següents finques: 
a) Finca núm.1: Terreny de 489 m2 de superfície, classificat com urbá i qualificat de sistema de 
parcs i jardins (SP) situat entre la resta de finca matriu i el cementiri (SE, sistema 
d’equipaments comunitaris) i un altre terreny SP. Es correspon amb la referència cadastral 
2184004CF8828N0001PU.     
b) Finca núm.2: Terreny de 1.966 m2 de superfície, classificat com urbà, i qualificat part com a 
residencial, clau 4a (1.322 m2); part com a SP, sistema parcs i jardins (232 m2) i part 412 m2 
com a vial. Aquesta finca Nº 2 limita : al Nord i l’Oest, amb resta de la finca matriu, ara finca Nº 
3, al Sud i Sud-est amb el “Camí de Fontrubi” i a l’Est, amb el camí que porta a l’església. Es 
correspon amb les següents referències cadastrals: 2284701CF8828S001EG, 
2284702CF8828S001SG i 2284703CF8828S001ZG. 
c) Finca núm. 3: Resta de finca matriu, rústica, amb una superfície de 196,5093 Ha  (Cent 
noranta sis Hectàrees, cinquanta àrees i noranta tres centiàries). Finca situada en el terme de 
Font-rubí, llindant al Nord amb el Coll de la Barraca i seguint la divisió amb el terme de La 
Llacuna. Per l’Oest, té com a  límit el del terme municipal de Font-rubí amb el de Torrelles de 
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Foix fins creuar la carretera que va de Guardiola de Font-rubí a La Llacuna. Pel Sud, llinda amb 
les últimes cases de Font-rubí de Baix i amb la carretera de Guardiola a La Llacuna 
sobrepassant-la puntualment amb quatre petites vinyes. Per l’Est, llinda amb el terme de Font-
rubí seguint una línia  que segueix el camí del Castell de Font-rubí fins al terme de la Llacuna. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques. 
Quart .- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes procedents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 37/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 37/2013, presentada pel Sr. Antonio Grimau Piñol en 
representació de la Sra. P. X. A., per tal de realitzar les obres d’arranjament de la teulada de la 
casa anomenada Cal Joanet Guarda, al nucli urbà del barri l’Avellà núm. 5  del terme municipal 
de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions i observacions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
47/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 47/2013, presentada per la Sra. M. A. P., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció d’una tanca perimetral de la parcel·la i un 
paviment de formigó, a la casa anomenada Cal Jaumet del Ramon Mosca al nucli urbà del barri 
de Montjuïc núm. 3, en sòl no urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, del 
terme municipal de Font-rubí.  (S’especifiquen condicions i observacions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
49/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 49/2013, presentada pel Sr. X. L. L., per tal de 
realitzar les obres consistents en el moviment de terres per l’anivellació i explanació per la 
millora de la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 7, part de 
la parcel·la 28 (aproximadament 1,0000 hectàrees) del terme municipal de Font-rubí.  
(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 LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
50/2013. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 50/2013, presentada pel Sr. U. G., per tal de realitzar 
les obres consistents en reparar el paviment malmès dels voltants de la piscina, 
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d’aproximadament uns 70m², de la finca situada en sòl no urbanitzable al nucli urbà de 
Grabuac núm. 42 del terme municipal de Font-rubí. (S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 

 

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA SRA. D. A. V. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE  LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
Primer .- Donar d’alta a la Sra. D. A. V. del servei de teleassistència en la modalitat bàsica de la 
Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida, atès que reuneix tots i cadascun dels 
requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de 
l’Ajuntament de Font-rubí, de data 4 de novembre de 2013. 
Segon .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ECONÒM ICA ATORGADA PER 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “GARANTI A DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA BRESSOL. 
Primer.- Acceptar l’ajut econòmic per import de 35.000,00 euros atorgat per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per a l’actuació “Garantia 
de la prestació del servei públic d’escola bressol”, codi 13X98233, anualitat 2013. 
Segon.-  Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest suport 
econòmic i trametre-la a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC D ’ASSISTÈNCIA A LA 
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA LOCAL (SITMUN). 
Primer.-  Aprovar la minuta de “Conveni específic de col·laboració per a l’assistència a la gestió 
de la informació geogràfica local”, presentada per l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local 
de la Diputació de Barcelona. 
Segon.-  Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
Tercer.-  Notificar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de  l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVE NI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUN TAMENT DE FONT-RUBÍ. 
Primer .- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí. 
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Segon .- Facultar al Regidor d’Ensenyament per a la completa execució de l’acord, en particular 
per a la signatura del conveni. 
Tercer .- Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del present conveni. 
Quart .- Notificar el present acord al Consell Esportiu de l’Alt Penedès. 
Cinquè .- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RE LACIÓ DE FACTURES NÚM. 
19/2013. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 19/2013, de data 12 de novembre de 2013, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 58.624,06 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. 
 
 
CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 


