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Núm. Acta: 08/2020
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 5 DE MAIG DE 2020
la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 5 de maig 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 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les 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 20:18 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 Memòria valorada per a l’arranjament del Camí de
Cal Mayoles del terme municipal de Font-rubí.
4. Proposta d’aprovació de la Memòria valorada per a l’arranjament del camí de
la Serra dels Bous del terme municipal de Font-rubí.
5. 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 21 d’abril
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.
Es tracta sobre diverses informacions relatives al casal d’estiu municipal, a la previsió
de l’increment d’ajut econòmic a la Creu Roja per aquest 2020, i a com extremar les
mesures de distanciament social i de neteja davant la progressiva incorporació del
personal al treball a les oficines municipals.
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A
L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAL MAYOLES DEL TERME MUNICIPI DE
FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
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“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí considera oportú arranjar el camí de Cal Mayoles,
per tal de passar d’un ferm actual de molt poques graves a un paviment d’aglomerat
asfàltic.
Atès que l’arquitecta municipal ha elaborat una Memòria valorada per aquesta
actuació per un import de 16.108,52 euros i 3.382,79 euros d’IVA.
Vist el que preveu l’article 24 i següents, i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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, i vist l’informe de secretaria de
data 27 d’abril de 2020, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada per a l’arranjament del camí de Cal Mayoles,
del municipi de Font-rubí, elaborada per l’arquitecta municipal, per un import de
16.108,52 euros i 3.382,79 euros d’IVA.
Segon.- Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la Corporació i de la pàgina
web municipal.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A
L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA SERRA DELS BOUS DEL TERME MUNICIPI
DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí creu oportú arranjar el camí de la Serra dels Bous,
per tal de passar d’un ferm actual de molt poques graves a un paviment d’aglomerat
asfàltic.
Atès que l’arquitecta municipal ha elaborat una Memòria valorada per aquesta
actuació per un import de 25.975,56 euros i 5.454,87 euros d’IVA.
Vist el que preveu l’article 24 i següents, i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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, i vist l’informe de secretaria de
data 27 d’abril de 2020, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada per a l’arranjament del camí de la Serra dels
Bous, del municipi de Font-rubí, elaborada per l’arquitecta municipal, per un import de
25.975,56 euros i 5.454,87 euros d’IVA.
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Segon.- Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la Corporació i de la pàgina
web municipal.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- 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 21:03 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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