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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24 DE MARÇ DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 24 de març 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, d’acord amb la
Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, da salut i de gestió de residus sanitaris,
de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i la Nota
informativa sobre la possibilitat de què els òrgans representatius locals i de govern
(plens, Juntes de Govern, Comissions de Ple) així com a d’altres òrgans col·legiats
locals (com Juntes de contractació) puguin reunir-se de manera telemàtica i adoptar
acords durant l’estat d’alarma elaborada per la Secretaria d’Estat de política
Territorial del Ministerio de Política Territorial y función Pública.
Oberta la sessió per la presidència a les 19:10 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora accidental 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.
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta de rectificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió
de data 17 de desembre de 2019, en relació al retorn d’una fiança dipositada
en concepte d’ús d’una instal·lació municipal.
4. Proposta de cessió d’ús d’una bústia a Can Rovireta.
5. Proposta d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la
llicència d’obres exp. núm. 7/2020.
6. Proposta d’aprovació de la comunicació prèvia no classificada, expedient
ACT-2020/01, activitat ambiental: centre de culte.
7. Proposta d’acceptació de diversos fons de prestació concedits per la
Diputació de Barcelona.
8. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Associació Cultural Empelt i aprovació del conveni regulador.
9. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí i aprovació del conveni
regulador.
10. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor per a l’adquisició
de material informàtic (exp. M12-2020 i G118/2020).
11. Proposta de contractació del servei de transport i tractament dels residus
vegetals (exp. M13-2020 i G122/2020).
12. 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 10 de
març de 2020, i la secretària explica que s’ha detectat una errada en el punt novè de
l’ordre del dia: en el punt primer de l’acord, on diu “a favor del Sr. J. Q. V.”, ha de dir:
“a favor de la Sra. M. C. Q. G.”.
Donat que no es formula cap més observació per part dels presents, el President la
declara l’acta amb la referida esmena aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
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En especial, es comenta la normativa promulgada sobre la situació de crisi sanitària,
com ara:
- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, da salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica.
- El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
- El Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret Llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, da
salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
Atès que l’esmentada normativa preveu evitar la concentració i la limitació de la
llibertat de circulació de persones, i tenint en compte que la disposició addicional
tercera del RD 463/2020 estableix la suspensió dels terminis administratius per a la
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, l’Alcalde comunica que
només es celebraran sessions de Juntes de Govern i de Plens que siguin
extraordinàries i inajornables durant el període de temps que duri l’estat d’alarma.
Continua l’Alcalde explicant que, si és necessari, es procedirà a avocar les
delegacions efectuades per aquesta Alcaldia en la Junta de Govern fins que puguin
tornar a funcionar els òrgan col·legiats de la Corporació amb normalitat.
TERCER.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA
JUNTA DE GOVERN, EN SESSIÓ DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2019, EN
RELACIÓ AL RETORN D’UNA FIANÇA DIPOSITADA EN CONCEPTE D’ÚS
D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“En data 5 de novembre de 2019 i NRE 1402, la Sra. L. C. A. va sol·licitar en
aquesta corporació la cessió d’ús del local de Cal Cintet per a fer una celebració
particular; al estar empadronada disposava de la bonificació del 50% de la taxa i de
la fiança que havia de satisfer per a la cessió d’ús d’aquest espai, en aquest cas,
l’import que va abonar va ser de 110,00 euros de taxa i 50,00 euros de fiança.
Vist que, en la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2019, es va autoritzar la
cessió d’ús del local de Cal Cintet a favor de la Sra. L. C. A. per a celebrar-hi una
festa particular el dia 29 de novembre de 2019 i per error consta en l’esmentat acord
que havia d’abonar un import superior a l’abonat realment; on diu: 220,00 euros de
taxa i 100,00 euros de fiança, hauria de dir: 110,00 euros de taxa i 50,00 euros de
fiança. Però, a més, la Sra. C. va ingressar realment a l’Ajuntament els diners que
legalment li pertocaven.
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Vist que, en la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2019, punt quart, es va
aprovar la devolució de la fiança dipositada d’un import de 100,00 euros, en comptes
de 50,00 euros que és el que realment havia pagat.
Vist que, des de serveis econòmics, s’ha efectuat la devolució de la fiança de 100,00
euros al número de compte bancari facilitat per la sol·licitant, d’acord amb l’acord
adoptat per la Junta de Govern, en comptes de retornar-li els 50,00 euros que la
interessada havia dipositat. Per tant, la Sra. C. ha cobrat 50,00 euros més dels que li
corresponen.
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
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Modificar l’error existent en l’acord adoptat en el punt quart de l’ordre del dia
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2019, en el sentit que els imports
correctes de la liquidació aprovada per a la Sra. L. C. A. són: 110,00 euros de taxa i
50,00 euros de fiança.
Segon.- Requerir a la Sra. L. C. A. la devolució dels 50,00 euros ingressats de més
per error des de serveis econòmics de l’Ajuntament, en concepte de retorn per la
fiança dipositada per a la cessió d’ús del local de Cal Cintet el dia 29 de novembre
de 2019. Aquesta devolució ha d’efectuar-ser en un termini màxim de 10 dies.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada, als serveis econòmics de la
Corporació i a Secretaria i Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA A CAN ROVIRETA.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. M. P. B., en data 28 de febrer de 2020 i amb
registre d’entrada núm. 267, per a què aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia
al mòdul situat a Can Rovireta.
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
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 52, de propietat municipal, al mòdul instal·lat a
Can Rovireta, al Sr. M. P. B. per a rebre el correu postal.
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Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de
concessió de la bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu
l’epígraf cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 7/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 14 de gener de 2020, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr.
J. G. S. la llicència d’obres municipal (exp. 7/2020) per realitzar les obres consistents
en reparar els murs laterals de la porta d’entrada exterior de la finca, consistents en
fer dos murs de bloc de 0,80m i part superior de tanca fins a 1m, a la finca situada al
barri Grabuac núm. 20 del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus
de la construcció i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats
al compte corrent de la Corporació en data 12 de març de 2020.
Atès que, en data 13 de març de 2020 i amb número de registre d’entrada 350, el Sr.
J. G. S. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 7/2020, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 18 de març de 2020, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 14 de gener de
2020, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. G. S. de l’aval dipositat 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. 7/2020.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA NO
CLASSIFICADA, EXPEDIENT ACT-2020/01, ACTIVITAT AMBIENTAL: CENTRE
DE CULTE.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Antecedents de fet
1. El 10 de febrer de 2020, amb registre entrada núm. 177, el Sr. J. P. F. en
representació del BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, presenta una
comunicació prèvia d’activitats ambientals no classificades, per a l’exercici d’una
activitat de centre de culte a la Capella de mare de Déu del Roser, situada a la plaça
Josep Anselm Clavé núm. 3 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, al municipi de
Font-rubí. Juntament amb la sol·licitud presenta la memòria tècnica justificativa
signada per l’arquitecte J. C. G.
2. El 27 de febrer de 2020, l’arquitecta municipal emet informe favorable de
compatibilitat urbanística, sempre i quan es compleixin les condicions assenyalades
en el mateix.
3. El 17 de març de 2020, l’enginyer municipal emet informe favorable a la
comunicació prèvia, sempre i quan es compleixin les mesures correctores
assenyalades en el mateix.
Fonaments de dret
1. La present activitat no està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Per tant, l’activitat es pot considerar com a innòcua, i es troba sotmesa al règim
de comunicació prèvia, d’acord amb l’establert al Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, i d’acord amb l’ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions, aprovada per
l’Ajuntament de Font-rubí.
3. L’activitat de referència no es troba en els establiments sotmesos al control
preventiu de l’administració de la Generalitat, d’acord amb l’annex 1 de la Llei
3/2010. Per tant, la verificació de les condicions de seguretat en cas d’incendi
correspon inicialment a l’administració municipal.
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4. Les comunicacions prèvies estan sotmeses al pagament d’una taxa, 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, així
com els controls posteriors a l’inici de les activitats. La taxa per a les comunicacions
prèvies d’activitats no classificades, ascendeix a 474,00 euros.
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
sobre les comunicacions prèvies i amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de
20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta els
següents ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici de l’activitat de centre de culte
anomenat Capella del Roser, expedient núm. ACT-2020/01, a nom de BISBAT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT, subjecta al Règim de Comunicació prèvia –activitat
no classificada- i ubicada a la plaça Josep Anselm Clavé núm. 3 del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí d’aquest municipi, amb efectes del dia 10 de febrer de 2020.
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.- L’activitat haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions i mesures
correctores assenyalades a continuació:
1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte
tècnic i la resta de la documentació presentada en la tramitació de l’expedient.
2. L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el
projecte tècnic i la documentació que l’acompanya.
3. Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions que sigui necessari obtenir
davant els organismes i entitats corresponents.
4. Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l’activitat no
provocaran molèsties als ocupants dels edificis propers. En tot cas, es
complirà l’assenyalat al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica, i l’assenyalat en les ordenances municipals i en la
normativa que sigui d’aplicació.
5. Caldrà complir l’establert a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el
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Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. En cap cas s'admetrà el
funcionament en horari de nit de rètols únicament de caràcter comercial o
publicitari.
6. Es disposarà dels justificants de les legalitzacions, actes de posada en servei i
inspeccions de les instal·lacions i aparells que ho requereixin.
7. El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis s’efectuarà
tal com estableix el vigent Reglament d’instal·lacions de protecció contra
incendis, aprovat per RD 1942/1993, de 5 de novembre i posteriors
modificacions per l'Ordre del 16 d'abril de 1998. Es disposarà de justificant del
contracte de les instal·lacions que ho requereixen.
8. Els serveis higiènics es trobaran suficientment ventilats, directament a
l’exterior, o mitjançant ventilació forçada amb extractor.
Quart.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que
ascendeix a 474,00 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.
Quota fixa activitat innòcua ..........................................................
Quota variable règim comunicació 137,00 m2 · 2,00 €/m2 ..........

200,00 €
274,00 €
--------------474,00 €

Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE DIVERSOS FONS DE PRESTACIÓ
CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 27 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la concessió de diversos ajuts econòmics consistents en fons
de prestació.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts, és necessària l’acceptació
expressa d’aquests per l’òrgan competent d’aquesta Corporació.
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
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020:
Objecte
Finançament de l’àmbit de benestar social
Activitats culturals de les festes majors
Conservació de la infraestructura estratègica de
prevenció d’incendis forestals (PPI)
Finançament de programes educatius en petits
municipis
Material inventariable i noves tecnologies
d’equipaments esportius
Dinamització de l’activitat física i l’esport local

Import
4.631,23 €
1.132,00 €
7.155,00 €
4.704,00 €
2.837,57 €
4.200,00 €

Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests
recursos econòmics i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EMPELT I
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició formulada per l’Associació Cultural Empelt 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
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
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Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 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’entitat
Associació Cultural Empelt, amb CIF G-65620171, per un import de QUATRECENTS EUROS (400,00 €), destinada a promoure activitats culturals diverses al
voltant de l’actualitat de la comarca, 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 CULTURAL EMPELT”
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.. F. i P., major d’edat, actuant com a president de l’Associació Cultural Empelt, amb
CIF G65620171, amb domicili a efectes de notificació a l’avinguda Catalunya núm. 45, de Guardiola de
Font-rubí (08736).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat Associació Cultural Empelt va presentar, en data 10 de març de 2020 i NRE 336, 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.
II. Que la Junta de l’Associació Cultural Empelt és una entitat activa formada per sis membres voluntaris,
que treballa entre d’altres activitats en la promoció d’activitats culturals diverses (xerrades, conferències,
projecció de documentals, etc.) al voltant de l’actualitat de la comarca, recollint-ne les inquietuds i
incentivant el diàleg per donar veu a tots aquells que són membres actius del territori.
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat
exposada.
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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’Associació
cultural Empelt” en l’execució del projecte/activitat següent: promoció d’activitats culturals diverses al
voltant de l’actualitat de la comarca, recollint-ne les inquietuds i incentivant el diàleg per donar veu a tots
aquells que són membres actius del territori, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “l’Associació Cultural Empelt” amb un import de QUATRECENTS EUROS (400,00€), 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
el dia 31 de març de 2021, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop 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.
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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 QUATRE-CENTS EUROS
(400,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48024 del pressupost de l’exercici 2020, per
fer front a la subvenció que s’atorga.
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’Associació Cultural Empelt.
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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Cultural Empelt.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A LA SOCIETAT DEL BALL DE GUARDIOLA DE
FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
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La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició formulada per la Societat del Ball de Guardiola 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
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, 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 16.3 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 la
Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí, amb NIF G58840257, per un import de
VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS (825,00 €), destinada a l’organització de balls de
saló al municipi, 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 LA SOCIETAT DEL
BALL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
DE L’ANY 2020 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ”
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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. M. S. E., major d’edat, actuant en nom i representació de la Societat del Ball de
Guardiola de Font-rubí, amb CIF G58840257, amb domicili a efectes de notificacions a l’Av. Catalunya
núm. 45 del nucli de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat SOCIETAT del BALL de Guardiola de Font-rubí va presentar, en data 12 de març de 2020
i NRE 347, 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 a l’organització de balls de
saló al municipi.
II. Que la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí és una entitat formada per membres voluntaris que
treballen preparant activitats diverses en les quals s’inclouen l’organització dels balls durant les festes
locals i l’organització de balls de saló dominicals (o d’altres a concretar), amb l’objectiu de generar oferta
d’oci i participació al municipi.
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme les
activitats exposades.
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 la Societat del Ball
de Font-rubí per a l’organització de balls de saló i el foment de la participació del veïnat en el seu
temps de lleure al municipi.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà a LA SOCIETAT DEL BALL de Guardiola de Font-rubí amb un import de
VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS (825,00 €), 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
programades pel beneficiari, relatives a l’organització de balls de saló i el foment de la música al municipi,
les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2020.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Cinquè.-TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
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 en un sol cop 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.”
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TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de VUIT-CENTS VINT-I-CINC
EUROS (825,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48035 del pressupost de l’exercici
2020, per fer front a la subvenció que s’atorga.
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 la
Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí.
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 la Societat del Ball de Guardiola de Fontrubí.
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC (EXP. M12-2020 I
G118/2020).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que és necessària la contractació per a l’adquisició de material informàtic per
tal de renovar els equips antics.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient,
però només n’han presentat dues: OUTLETEANDO ON-LINE, SL., i IMPACTE
SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa
que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat
IMPACTE SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS, SL., per un import de 4.604,70
euros i 966,99 euros d’IVA.
Atès que, en data 17 de març 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 sobre
contractació.
Atès que, en data 17 de març 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
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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
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 d’adquisició de material informàtic, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista IMPACTE SERVEIS
INFORMÀTICS INTEGRALS, SL. (amb CIF núm. B-65130809), per un import de
4.604,70 euros i 966,99 euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és l’adquisició de material informàtic. El
codi CPV és el següent: 30200000-1 (equip i material informàtic).
TERCER.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per un import total de
5.571,69 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 337-62602 i 92062600 del vigent pressupost.
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.
ONZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I
TRACTAMENT DELS RESIDUS VEGETALS (EXP.M13-2020 i G122/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de
transport i gestió dels residus vegetals que es generen de la poda d’arbres i neteja
de parcs, vorals,.... per a poder tractar-los correctament.
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Atès que s’ha sol·licitat pressupost a CONTENIDORS PENEDÈS, SLU., BUXUS
GESTIÓ, SL. i NOBUX GESTIÓ, SL., i que, segons consta a l’expedient, l’empresa
que ha presentat la oferta més avantatjosa per aquest ajuntament ha estat
CONTENIDORS PENEDÈS, SLU. per l’import de 3.123,60 euros i 655,96 euros
d’IVA, d’acord amb el detall següent:
PREU
SERVEI
Transport matèria vegetal
75 €
Tractament matèria vegetal
40 €/tn
Previsió servei 2020 (sense IVA)
DESCRIPCIÓ

UNITATS

TOTAL

22
36,84 tn

1.650,00 €
1.473,60 €
3.123,60 €

Atès que, en data 17 de març 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 sobre
contractació.
Atès que, en data 17 de març 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
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 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 per al transport i tractament dels residus
vegetals, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
CONTENIDORS PENEDÈS, SLU. (NIF B43880079) per un import màxim anual de
3.123,60 euros i 655,96 euros d’IVA.
SEGON.- Establir que la durada del contracte és amb efectes de l’1 de gener fins el
31 de desembre de 2020.
TERCER.- L'objecte del contracte actual és del transport i tractament dels residus
vegetals. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 03115000-0
(Matèries vegetals en brut).
QUART.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per import de 3.779,56 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1621-22799 del vigent pressupost.
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CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, el regidor d’Hisenda considera convenient donar
resposta a preguntes formulades anteriorment per algun companys en relació a
tributs municipals i preus públics.
Pel que fa als tributs delegats en l’ORGT, el Sr. Moya exposa que caldrà estar atent
a les decisions que pren la Gerència d’aquest organisme sobre l’ajornament de les
dates de cobrament i informar als veïns del municipi.
En relació als cursos i d’altres activitats que es duen a terme al municipi i que estan
subjectes a preus públics, que ja han estat abonats pels veïns usuaris, el Sr. Moya
explica que es procedirà a l’abonament de les sessions que no es puguin celebrar
del curs 2019/2020; que també s’informarà d’això als veïns.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 19:50 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.
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