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 Núm. Acta: 07/2020 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 21 D’ABRIL DE 2020 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 21 d’abril de 2020 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, però excepcionalment per mitjans 
telemàtics, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de 
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora 
d’Ensenyament i de Patrimoni. 

• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de 
Promoció Econòmica i Turisme. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i 
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el 
Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat 
i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
La present sessió de la Junta de Govern es du a terme de forma telemàtica, mesura 
permesa durant l’estat d’alarma en que es troba l’Estat espanyol, de conformitat amb 
el que preveu el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. En 
la seva Disposició Final Segona es modifica la Ley 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de las Bases del Règim Local mitjançant la introducció d’un nou 
apartat 3, a l’article 46 de la LBRL, on s’habilita que les sessions dels òrgans 
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics 
i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc 
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera 
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. 
D’aquesta manera, passa a recollir-se en una norma bàsica, la possibilitat de que, en 
casos excepcionals, es celebrin a distància sessions dels òrgans col·legiats. 
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Oberta la sessió per la presidència a les 19:40 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària 
(article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es 
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. V. H. G. del servei de 

teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor 
Televida. 

4. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’Associació de Defensa Forestal de Font-rubí i aprovació del conveni 
regulador. 

5. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor dels serveis 
d’aixecament topogràfic del solar de l’av. Catalunya núm. 24 (exp. M15-2020 i 
G143/2020). 

6. Precs i preguntes. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 24 de 
març de 2020, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el 
President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
Especialment, es comenta sobre l’última normativa promulgada darrerament i les 
mesures que comporten, amb motiu de la crisi sanitària causada pel coronavirus. 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. V. H. G. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
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La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 16 de març de 2020 i NRE 379, la Sra. B. A. R. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposa la Sra. V. H. G., 
amb motiu de la baixa del telèfon fix del domicili. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 
26 de març de 2020, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de 
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, 
es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de la Sra. V. H. G. del servei de teleassistència, en la 
modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 26 de 
març de 2020. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE 
FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vista la petició formulada per l’Associació de Defensa Forestal de Font-rubí per tal 
que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les 
activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2020. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per 
acord del Ple de data 31 de gener de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15.1 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’Associació de Defensa Forestal de Font-rubí, amb CIF G-58409251, per un import 
de DEU MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (10.625,00 €), destinada a cobrir la 
despesa del lloguer del local de l’ADF, a la compra de combustible i de material 
fungible i a les despeses de les reparacions dels vehicles de vigilància forestal, entre 
d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança 
General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’ASSOCIACIÓ DE 

DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ PER L’ANY 2020 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant 
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de 
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb 
l’acord de la Junta de Govern de data .................., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, 
Sra. Eva Puig Pérez.  
 

 
I de l’altra, el Sr. R. T. S., major d’edat actuant  en nom i representació de l’Associació de Defensa 
Forestal de Font-rubí, amb CIF G-58409251, amb domicili a efectes de notificació al carrer Verge de 
Montserrat, núm. 1 de Sant Martí Sarroca (08731), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat l’A.D.F. Font-rubí va presentar, en data 8 de març de 2020 i NRE 315, instància sol·licitant 
la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de suportar 
aquesta entitat durant l’exercici 2020, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
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II. Que l’A.D.F. Font-rubí és una entitat activa formada per membres voluntaris, que treballa, entre d’altres 
activitats en: 

- L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis 
forestals.     

- La participació i la col·laboració en tots els plans d’emergència vigents de l’ajuntament de 
Font-rubí, així com en qualsevol altra emergència on siguin requerits. 

- La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es 
dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o 
amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els 
incendis forestals. 

- La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les 
accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un 
coneixement més gran. 

- La sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF. 
- L’execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i 

punts d'aigua. 
- L’actuació en els fenòmens meteorològics severs que afectin infraestructures importants, com 

són els caos de nevades, ventades i aiguats. 
- La vigilància constant del territori durant els dies de perill d’incendi forestal, quan s’activa el 

nivell Pla Alfa: 1, 2, 3. 
- La col·laboració en la seguretat i organització d’activitats en el nostre municipi com són La 

Cursa de l’Encantada i la Fira de Caça de Font-rubí, entre d’altres. 
 

Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat 
exposada. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.-OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb l’A.D.F. Font-rubí 
en l’execució del projecte/activitat següent: despeses de lloguer del local de l’entitat, compra de 
combustible i de material fungible, manteniment de camins municipals i manteniment d’infraestructures, 
vigilància forestal i primeres intervencions entre d’altres.. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ amb un 
import de DEU MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (10.625,00€), per col·laborar en la realització 
de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària. 
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2020. 
 
Cinquè.-TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim 
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el dia 31 de març de 2021, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de 
l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT: 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà fraccionat en dos cops durant l’exercici 2020. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES: 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS: 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2020. Així mateix, 
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.” 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DEU MIL SIS-CENTS VINT-
I-CINC EUROS (10.625,00 €), amb càrrec a l’aplicació 136.48001 del pressupost de 
l’exercici 2020, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat 
 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0101 

QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada 
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a 
l’Agrupació de Defensa Forestal. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Defensa Forestal de Font-
rubí.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR DELS SERVEIS D’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL SOLAR DE L’AV. 
CATALUNYA NÚM.24 (EXP. M15-2020 I G143/2020). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació dels treballs d’aixecament topogràfic del 
solar de l’av. Catalunya núm. 24, document necessari per a poder redactar el 
projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social. 
 
Atès que s’ha sol·licitat un pressupost a un enginyer tècnic en topografia, JOAN 
CONILL ESPINÀS, que ha presentat un oferta, segons consta en l’expedient, per 
import de 275,00 euros i 57,75 euros d’IVA. 

 
Atès que, en data 15 d’abril de 2020, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobri 
contractació. 
 
Atès que, en data 15 d’abril de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb 
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan 
competent per a contractar. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
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Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis d’aixecament topogràfic del solar de l’av. 
Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista JOAN CONILL ESPINÀS per un import de 
275,00 euros i 57,75 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació dels serveis d’un tècnic 
que dugui a terme els treballs d’aixecament topogràfic del solar de l’av. Catalunya 
núm. 24 de Guardiola de Font-rubí. La classificació CPV corresponent a aquest 
objecte és: 71351810-4 (serveis topogràfics). 
 
TERCER.- Aprovar l’import total de 332,75 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 231.63200.  
 
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
  
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 

 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 19:57 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 
 


