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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 11 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 DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I  MATERIAL MUNICIPAL. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals. 
Segon .- Liquidar la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, si s’escau. 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients.    
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 59/2014. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 59/2014, presentada pel Sr. J. P. T., per tal de 
realitzar les obres consistents en l’enderroc d’una bassa d’aigua situada a la part nord-oest 
de la finca situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 39 del municipi de Font-rubí. 
(S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els corresponents tributs. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 62/2014. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 62/2014, presentada pel Sr. A. P. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en anivellació i explanació per la millora de la finca agrícola 
situada al polígon 27 parcel·la 30, sense aportació de terres de l’exterior, i amb una 
superfície aproximada d’1 hectàrea 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 següent tribut 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 64/2014. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 64/2014, presentada pel Sr. J. V. F., per tal de 
realitzar les obres consistents en anivellar i explanar un terreny per la millora de la finca 
agrícola sense aportació de terres de l’exterior, situat al polígon 10 parcel·la 19, 
subparcel·les a, b i c, i amb una superfície aproximada de 3,2 hectàrees, del municipi de 
Font-rubí. (S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar el corresponent tribut. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 65/2014. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 65/2014, presentada per la Sra. D. M. G., per tal 
de realitzar les obres consistents en la reparació de goteres de la teulada, substituint les 
teules trencades i neteja general de la mateixa amb una superfície aproximada d’uns 50m², 
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a la finca anomenada Cal Pau Ventura i situada al barri Grabuac núm. 4 del municipi de 
Font-rubí. (S’especifiquen condicions). 
Segon .- Liquidar els corresponents tributs. 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 67/2014. 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 67/2014, presentada per la Sra. M.S. B., per tal de 
realitzar les obres consistents en anivellar i explanar un terreny per la millora de la finca 
agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situat al polígon 27 part de la parcel·la 32, i 
amb una superfície aproximada de poc menys d’1 hectàrea 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. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AV AL CORRESPONENT 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 81/2007. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. M. C. M. de l’aval dipositat en concepte de garantia dels 
serveis municipals per import de 100,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres 
núm. 81/2007.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINI TIVA DE TRIBUTS I DE 
LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
38/2013. 
Primer .- Aprovar la liquidació dels corresponents tributs:   
Segon .- Aprovar la devolució al Sr. L R. F. 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. 38/2013.  
Tercer .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 28/2 014. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. F. P. S. 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. 
28/2014.  
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS A VALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 55/2 014. 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. F. D. C. 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. 
55/2014.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONV ENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PE NEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL DESENVOLUPAMENT DE L PROGRAMA DE 
MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS DE L’ALT P ENEDÈS 2014. 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per al desenvolupament del Programa de manteniment de la xarxa 
bàsica de camins de l’Alt Penedès 2014. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la 
signatura del conveni. 
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix a un 
import de 1.591,29 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454-46500 del 
vigent pressupost. 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i donar trasllat als 
serveis econòmics de la Corporació. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT  I SALUT DE 
L’OBRA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGU A DE FONT-RUBÍ, 
TRAMS DE L’ALZINAR I DE LES CASES NOVES (DES DE SAN TA MARIA DE 
BELLVER)”. 
Primer .- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Renovació de la xarxa de distribució 
d’aigua de Font-rubí, trams de l’Alzinar i de les Cases Noves (des de Santa Maria de 
Bellver), redactat i presentat per l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, 
S.A.  
Segon .- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i Salut de 
l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i amb l’advertiment 
que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla de seguretat, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de 
l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució que va servir de base per elaborar 
l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva aprovació expressa, i s’haurà de comunicar 
d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots el que indica l’article 7.4 de 
l’esmentat Reial Decret. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL POLIVALENT PER A JOVES A L’ AV. CATALUNYA S/N 
(CM TORRENTS) DE FONT-RUBÍ”. 
Primer .- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Construcció d’un local polivalent per a 
joves l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí, redactat i presentat per l’empresa 
adjudicatària CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.  
Segon .- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i Salut de 
l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i amb l’advertiment 
que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla de seguretat, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de 
l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució que va servir de base per elaborar 
l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva aprovació expressa, i s’haurà de comunicar 
d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots el que indica l’article 7.4 de 
l’esmentat Reial Decret. 
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SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVE NI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUN TAMENT DE FONT-
RUBÍ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA “NITS A L A FRESCA AL PENEDÈS 
2014”. 
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a la participació en el Programa “Nits a la Fresca al Penedès 
2014”. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
Quart.-  Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·L ABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  FONT-RUBÍ PER A 
REGULAR L’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBL IGATORI DE LA 
RUTA 58 DURANT EL CURS 2014/2015. 
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a regular l’ús del servei de transport escolar no obligatori de la 
ruta 58 durant el curs 2014/2015. 
Segon.-  Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
Tercer.-  Aprovar la despesa derivada de la signatura del present Conveni per un import de 
1.858,50 euros. 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
Cinquè.-  Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals. 
 
DIVUITÈ.- CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER S OCIAL PER AL 
SUPORT A L’ESCOLARITAT, A LES FAMÍLIES AMB FILLS A L’ESCOLA FONT-RÚBIA, 
PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ES COLAR. 
Primer.-  Concedir a les famílies amb fills a l’escola Font-rúbia, que cursin educació primària, 
un ajut econòmic de caràcter social de suport a l’escolaritat consistent en pagament del 50% 
del cost dels llibres de text, que ascendeix a 1.896,71 euros, mitjançant transferència a 
l’AMPA de l’escola Font-rúbia. 
Segon.-  Concedir a les famílies amb fills a l’escola Font-rúbia, que cursin educació infantil, 
un ajut econòmic de caràcter social de suport a l’escolaritat consistent en pagament del 50% 
de material escolar, que ascendeix a 1.380,00 euros, mitjançant transferència a l’Escola 
Font-rúbia. 
Tercer.-  Notificar els acords a l’AMPA de l’escola Font-rúbia i a l’Escola Font-rúbia. 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació. 
 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2015 
DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
Primer .- Aprovar el Calendari Fiscal del municipi de Font-rubí per a l’exercici 2015, proposat 
per l’Organisme de Gestió Tributària. 
Segon .- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord. 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REL ACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 21/2014. 
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 21/2014, de data 11 de novembre de 2014, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 60.018,46 
euros (seixanta mil divuit euros amb quaranta-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. 
 
VINT-I-UNÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


