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ACTA NÚM. 09/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 09/2021 
Caràcter: Ordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 30 de novembre 2021 
Hora d’inici de la sessió: 20,05 
Hora d’acabament de la sessió: 21,27 
Lloc: Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 
 
Regidors: 
 
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:  
Sr. Sebastià Moya i Arenas; 
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell; 
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany; 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany; 
Sr. Lluís Ortega i Rey. 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM: 
Sr. Josep Maria Sala i Santacana; 
Sra. Joana  Faura i Bonell; 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 
 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Cap. 
 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries anteriors. 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 162 a la núm. 196 del 2021). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Proposta d’aprovació del Pla d’Acció Cultural de Font-rubí 2021. 
5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021 del 

Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits extraordinaris 
finançats per romanent de tresoreria i canvi de finançament. 
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6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Font-rubí en l’àmbit de Villa Josefa Formosa, al barri de l’Avellà, per 
millorar el desenvolupament dels usos admesos, exp. 108/2021.  

7. Proposta d’aprovació provisional de la Modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. 
fase del Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, per incloure la masia 
El Romeu, exp. 401/2020. 

8. Proposta d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Font-rubí. 
9. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 

2022. 
10. Moció d’ERC Font-rubí a favor de que l’Ajuntament de Font-rubí s’incorpori a l’Associació 

de municipis i entitats per a l’energia pública (AMEP). 
11. Precs i preguntes. 

 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió 
per youtube. L’alcalde explica que la sessió es celebra a la Sala de Juntes de l’Ajuntament 
perquè la Sala de Plens es troba ocupada provisionalment per la infermeria del consultori 
mèdic, atès que l’espai destinat a dit consultori mèdic dins de l’edifici es troba en obres. Oberta  
la  sessió  i  un  cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que cal perquè pugui 
ser iniciada (article 90 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 dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:  
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. 
 
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 28 de setembre 
i la de data 2 de novembre de 2021. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si 
volen fer algun aclariment o alguna esmena al contingut de les actes. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació. 
 
Subjecte les actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, les actes s’aproven per unanimitat. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM. 
162 A LA NÚM. 196 DEL 2021). 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta dels membres de la Corporació si volen comentar alguna 
qüestió de les resolucions que van des de la número 162 a la número 196 de l’any 2021, de 
les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
 

162/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 7 de 
setembre de 2021. 

163/2021 D’aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de l’Impost sobre 
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles municipals, període impositiu 
2020. 

164/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 13/2021. 
165/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 17/2021. 
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166/2021 De baixa del contracte de subministrament d’aigua i retirada del comptador de 
l’habitatge situat al c/ Avellà núm. 9C del municipi de Font-rubí. 

167/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 21 de 
setembre de 2021. 

168/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i 
del seu càrrec, setembre de 2021. 

169/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 14/2021. 
170/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 18/2021. 
171/2021 D’aprovació de la despesa que comporta la liquidació núm. 2021/1386 de la 

Mancomunitat Penedès-Garraf. 
172/2021 D’aprovació de la liquidació dels ingressos procedents de la taxa per la 

prestació de serveis a la piscina municipal 2021. 
173/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 

28 de setembre del 2021. 
174/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de setembre de 2021 i de la liquidació de 

la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 
177/2021 D’ordenació de l’execució de les actuacions de desocupació de la via pública, 

exp. 159/2020. 
178/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre 

de 2021. 
179/2021 De deixar sense efecte comunicació prèvia d’inici d’activitat, exp. 364/2019. 
180/2021 D’aprovació del càrrec del padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 

públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, exercici 2021. 
181/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 15/2021. 
182/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del 

comptador de l’habitatge situat a la masia “Cal Sala” núm. 1, del nucli 
disseminat de Can Romeu al barri de l’Avellà del municipi de Font-rubí. 

183/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i 
del seu càrrec, octubre de 2021. 

184/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19 
d’octubre de 2021. 

185/2021 D’aprovació del Pla de seguretat i salut de l’empresa Sòlid Building, S.L., per 
a l’execució de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a 
gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24, de Guardiola de Font-rubí”. 

186/2021 De declaració de caducitat de l’exp. 164/2020 de restitució de la legalitat 
urbanística. 

187/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 20/2021. 
188/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del 

comptador de l’habitatge situat a la masia “Cal Ramon Pere Xic”, del barri de 
l’Alzinar  del municipi de Font-rubí, exp. 409/2021. 

189/2021 D’aprovació de les nòmines del mes d’octubre de 2021 i de la liquidació de la 
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

190/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 16/2021. 
191/2021 D’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 202/2021. 
192/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple 

del 2 de novembre del 2021. 
193/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 de 

novembre de 2021. 
194/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 21/2021. 
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195/2021 D’aprovació de dues despeses telefòniques. 
196/2021 D’aprovació de la despesa d’una liquidació de la taxa per inserció d’anunci en 

el DOGC. 
 
No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de l’Alcaldia de referència per part 
dels regidors presents. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
La Secretària procedeix a donar compte de les següents actes celebrades per la Junta de 
Govern Local de la Corporació: 

- Actes de la JGL de data 7 i 21 de setembre de 2021; 
- Actes de la JGL de data 5 i 19 d’octubre de 2021. 

 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents grups 
polítics sobre les actes d’aquests mesos. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ CULTURAL DE FONT-
RUBÍ 2021. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del plenari és la següent: 
 
“Un pla d’acció cultural (PAC) és un instrument que promou la reflexió, el debat i 
desenvolupament d’estratègies i de propostes culturals local. Es tracta d’un document que ha 
de permetre planificar i donar coherència a la política cultural  sempre buscant, però que 
l’estratègia i els objectius culturals s’emmarquin dins el conjunt de polítiques municipals. 
 
L’Ajuntament de Font-rubí, davant la necessitat d’actualitzar la seva política cultural i donar 
resposta als reptes actuals, mitjançant un ajut tècnic del catàleg de serveis 2020 de la 
Diputació de Barcelona, va demanar suport al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) 
per a portar a terme la redacció d’un Pla d’acció cultural per a Font-rubí. 
 
El juliol de 2021, l’Ajuntament de Font-rubí ha recepcionat el Pla d’acció cultural per a Font-
rubí redactat per l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el que preveu l’article 66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 25.2.m) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, sobre competències dels 
municipis en l’àmbit cultural, a part de l’atribució de competències a les entitats locals que fa 
la normativa sectorial cultural. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:   
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Primer.- Aprovar el Pla d’acció cultural de Font-rubí 2021, redactat per l’Oficina d’Estudis i 
Recursos Culturals (CERC), de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Publicar el present acord a la pàgina web municipal.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula a la regidora de 
cultura. 
La Sra. Sibil, regidora de cultura, exposa que el departament de recursos culturals de la 
Diputació de Barcelona ha estat l’encarregat de redactar el pla en qüestió i qui l’ha 
subvencionat totalment.  Segueix explicant que es tracta d’una diagnosi de la situació cultural 
al municipi (tot i que és d’abans de la pandèmia) i de les accions a dur a terme de cara al futur.  
Prossegueix destacant que des de l’ajuntament s’han volgut ressaltar 3 punts bàsics com són 
el seguici popular com a element identitari, la creació de la relació entre l’àmbit cultural i 
l’educatiu, i assegurar la continuïtat dels festivals existents i la creació de nous.   
El Sr. Sala, regidor del grup d’ERC-AM manifesta la satisfacció del seu grup davant del que 
consideren un bon pla i espera que es porti a terme en la seva totalitat. També vol que es porti 
a terme el fòrum associatiu. Finalment comenta que el seu grup ha trobat a faltar la participació 
de més associacions, especialment destaca l’Empelt. 
L’Alcalde finalitza el punt manifestant que l’equip de govern tirarà endavant aquest Pla. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 05/2021 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN 
LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS PER ROMANENT 
TRESORERIA I CANVI DE FINANÇAMENT. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les 
quals no existeix crèdit en el present Pressupost de la Corporació. I davant la necessitat 
d’ajustar el projecte “Reforma serveis planta baixa La Cooperativa” amb el seu finançament 
definitiu. 
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 17 de novembre de 2021 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció de data 17 de novembre de 2021. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2021, l'aprovació de crèdits extraordinaris per mitjà de romanent de 
tresoreria correspon al Ple de l'Ajuntament.  
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de l’expedient 
de la present modificació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb 
romanent de tresoreria i canvi de finançament. 
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Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 177 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2021, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, per import de 15.000,00 euros, finançats amb romanent de tresoreria, d’acord 
amb el següent detall: 

 

Partida 
habilitada 

Descripció Proposta d’alta  

920-62401 Adquisició d’un remolc per als vehicles de la brigada 5.000,00 € 

150-60000 Adquisició de terrenys per a ús públic 10.000,00 € 

TOTALS 15.000,00 € 

 
• FINANÇAMENT: 

 
Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals    15.000,00 € 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 15.000,00 € 

 
 
SEGON.- Es proposa també l’aprovació del següent canvi de finançament en el projecte 
d’inversió “Reforma serveis planta baixa La Cooperativa”. 
 
FINANÇAMENT ANTERIOR 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ 

CONSIGNACIÓ 
INVERSIÓ 

FINANÇAMENT 
PREVIST 

330.62906 Reforma serveis planta baixa La Cooperativa 51.960,00  

76107 
Subv. DIBA, reforma serveis planta baixa La 
Cooperativa  42.671,42 

87000 Romanent tresoreria per a despeses generals  9.288,58 
 
NOU FINANÇAMENT 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ 

CONSIGNACIÓ 
INVERSIÓ 

FINANÇAMENT 
PREVIST 

330.62906 Reforma serveis planta baixa La Cooperativa 51.960,00  
75081 Subv. PUOSC  43.089,00 
87000 Romanent tresoreria per a despeses generals  8.871,00 

 
TERCER.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a comptar a 
partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les dependències de 
Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin convenients i publicar-ho al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació pressupostària es 
considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els terminis esmentats, de 
conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si es presentessin 
reclamacions s’hauran de resoldre en el termini d’un mes. 
 
CINQUÈ.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda.   
El Sr. Moya comenta que la proposta és molt clara només amb la lectura dels acords que ha 
dut a terme la secretària. 
El regidor Sala, del grup d’ERC-AM, pregunta sobre el remolc de la brigada. 
El regidor Ortega explica la necessitat d’adquirir un nou remolc per la brigada. 
El Sr. Sala pregunta sobre la finalitat concreta de la partida d’adquisició de terrenys. 
L’Alcalde explica que hi ha certes actuacions pendents de tancar amb el Sr. Torrents que 
deriven de convenis antics, a part d’alguna altra possibilitat. Que quan s’hagi de tancar algun 
acord, es farà de forma transparent i el grup d’ERC en tindrà coneixement.  
La secretària aclareix que no es podrà signar res i fer cap paga i senyal si no es disposa 
d’aplicació pressupostària, per això s’habilita una nova partida per si és necessària per algun 
tràmit. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FONT-RUBI A L’ÀMBIT DE VILLA JOSEFA 
FORMOSA, AL BARRI DE L’AVELLÀ, PER MILLORAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 
USOS ADMESOS, EXP. 108/2021.  
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí van ser aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 18 d’octubre de 2000 i 
acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 13 de desembre de 2000. 
Posteriorment el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí va ser 
aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006 
 
Vist el Projecte de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Font-
rubí en l'àmbit de Villa Josefa Formosa, al Barri de l’Avellà, redactat per HÈLIX 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP i signada pels arquitectes J. R. R. i C. G. B.,  que pretén 
aconseguir, entre d’altres,  els següents objectius: millorar el desenvolupament dels usos 
admesos a Villa Josefa Formosa, per a la qual cosa s’atorga una única qualificació de sòl a 
Villa Josefa Formosa i a tot el seu entorn, classificats de sòl urbà en les NNSS vigents, es 
suprimeix el vial central i es trasllada el sòl qualificat de sistema de parcs i jardins urbans a 
una posició urbana susceptible de millorar la seva funcionalitat. 
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Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 29 d’abril de 2021, en el que es conclou 
sobre la procedència de tramitar la Modificació i remetre l’expedient a l’Oficia Tècnica d’Acció i 
Avaluació Ambiental, per tal que emeti el corresponent informe al respecte. 
 
Vist l’informe previ favorable de la Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona rebut en data 13/05/2021. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació, en data 3 de maig de 2021, en relació amb 
la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació d’un POUM o Normes 
Subsidiàries de Planejament. 
 
Vistos els informes favorables a la tramitació de la Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Font-rubí en l'àmbit de Villa Josefa Formosa al Barri de 
l’Avellà,  emesos  per l’arquitecta municipal en data 20/05/2021 i pel tècnic d’administració 
general en data 20/05/2021.  
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2021, per unanimitat va 
aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
municipi de Font-rubí en l’àmbit de Villa Josefa Formosa, al Barri de l’Avellà, en els termes 
que consten en l’expedient. 
 
Atès que s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8425 de data 4 de juny de 2021, en el Diari 
ARA de data 3 de juny de 2021, i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org (des de l’1 de 
juny a l’1 de juliol de 2021) en el tauler d’edictes municipal (des del 28 de maig al 28 de juny 
de 2021), sense que s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Atès que, en data 2 de juny de 2021, i simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha 
sol·licitat als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials els 
corresponents informes.   
 
Atès que, en data 2 de juny de 2021, i simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha 
concedit audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi. 
 
Vist el certificat del resultat del termini d’informació pública de l’expedient i del tràmit 
d’audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi, emès 
per la secretària interventora en data 28 d’octubre de 2021. 
 
Vist el certificat sobre els informes sol·licitats als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials, emès per la secretària interventora en data 28 d’octubre de 2021. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 28 d’octubre de 2021, sobre el projecte 
de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí 
en l’àmbit de Villa Josefa Formosa, per a la seva aprovació provisional.  
 
Vist l’article 85, 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 117 i concordants del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
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Per tot això, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 52.2.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Font-rubí en l’àmbit de Villa Josefa Formosa, al Barri de l’Avellà,  
en els termes que consten en l’expedient.  
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient administratiu i del projecte a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació de l’expedient de modificació puntual 
de les normes subsidiàries, que ascendeix a 1.723,32 euros, de conformitat amb l’ordenança 
fiscal núm. 7, article 6è, epígraf 5è, tarifa 12.1, d’acord amb el següent detall: 
- Taxa per la tramitació de l’expedient: 1.200,00 euros; 
- Cost de les publicacions al DOGC i Diari Ara: 218,40 euros i 304,92 euros. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Cinquè.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 
8.5.c) del Decret 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde comenta que es tracta d’adequar les 
Normes Subsidiàries a l’àmbit de Villa Josefa. Continua argumentant l’Alcalde que valora de 
forma positiva aquesta modificació perquè comporta disminució de sostre i ampliació del sòl 
públic. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA 1A. FASE DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ, PER INCLOURE LA MASIA EL ROMEU, EXP. 401/2020. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu: 
 
“El Text refós del Pla Especial urbanístic de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals 
del municipi de Font-rubí va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en data 29 de gener de 2014. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió de data 6 de 
novembre de 2019, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial urbanístic 
de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals de Font-rubí, per incorporar la Masia de La 
Baltana Vella.  
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En data 29 d’octubre de 2020 i núm. de registre d’entrada 1398, la Sra. N. G. D. i del Sr. J. A. 
M. M. van presentar en aquesta Corporació document de Modificació del Pla especial 
Urbanístic de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, amb 
la finalitat d’incorporar la masia de El Romeu a l’esmentat catàleg. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 18 de març de 2021, sobre la 
tramitació de l’expedient a l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental  del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que, en data 8 de juliol de 2021 i número de registre d’entrada 1033, es va rebre en 
aquest Ajuntament informe-proposta sobre l’emissió d’informe ambiental estratègic de la 
Modificació del Pla especial Urbanístic de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals, al 
terme municipal de Font-rubí, per tal d’incloure la Masia El Romeu, en el que resolia que no 
s’ha de sotmetre al procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes 
ambientals significatius, però amb el benentès que es donés compliment a dues 
consideracions. 
 
Vist que, en data 2 d’agost de 2021 i número de registre d’entrada 1158, els Srs. Gutiérrez 
Meneses han presentat a l’Ajuntament el projecte de modificació del Pla especial Urbanístic 
de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, per tal de incloure 
la Masia El Romeu, esmenat amb les prescripcions i recomanacions dels informes sectorials 
vinculants. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès per l’arquitecta municipal en data 11 d’agost de 2021, 
sobre el projecte de modificació del Pla especial Urbanístic de la 1a. fase del catàleg de 
masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, per tal de incloure la Masia El Romeu, per a 
la seva aprovació inicial i posterior exposició pública. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 1 de setembre de 2021. 
 
Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió de data 28 de setembre de 2021, va aprovar 
inicialment la Modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure la Masia El Romeu. 
 
Atès que, en data 29 de setembre de 2021 (NRS 208 de data 01/10/2021), es va procedir a la 
citació personal al tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys afectats en la 
present modificació. 
 
Atès que, a partir del 29 de setembre de 2021, es va sotmetre a informació pública durant el 
termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
6 d’octubre de 2021, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8517 de data 6 
d’octubre de 2021, en el Diari Ara de data 1 d’octubre de 2021, en la pàgina web municipal 
www.font-rubi.org i en el tauler d’edictes de la Corporació, durant el període comprés entre el 
dia 29 de setembre al 8 de novembre de 2021. 
 
Atès que, en data 6 d’octubre de 2021 i NRS 645, es van sol·licitar els informes preceptius als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’havien d’emetre en 
el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg. Fins a data d’avui, 
dels vuit informes sectorials sol·licitats, encara no s’ha rebut l’informe de Desenvolupament 
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rural, l’informe d’Avaluació Ambiental i l’informe de Patrimoni arquitectònic i arqueològic, 
d’acord amb el certificat de secretaria de data 22 de novembre de 2021. 
 
Atès que, durant el període d’informació pública, que va finalitzar el dia 8 de novembre de 
2021, no s’ha presentat cap al·legació contra l’expedient, d’acord amb el certificat de 
secretaria de data 22 de novembre de 2021. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 23 de novembre de 2021, i de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 85.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'article 22.2 c) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase 
del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure la Masia El 
Romeu, redactada per Leivar – Martínez arquitectes a instàncies de la Sra. N. G. D. i del Sr. 
J. A. M. L’E. 
 
SEGON.- Notificar l’acord d’aprovació provisional als interessats. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació de l’expedient de modificació d’un 
pla especial urbanístic, que ascendeix a 1.723,32 euros, de conformitat amb l’ordenança fiscal 
núm. 7, article 6è, epígraf 5è, tarifa 12.1, d’acord amb el següent detall: 
- Taxa per la tramitació de l’expedient: 1.200,00 euros; 
- Cost de les publicacions al DOGC i Diari Ara: 218,40 euros i 304,92 euros. 
 
QUART.- Remetre en el termini de deu dies des del present acord l'expedient complet del Pla 
Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-
rubí a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, a l'efecte de la seva aprovació 
definitiva.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica de forma breu la proposta 
d’incloure aquesta masia en el catàleg, i també comunica que serà l’última modificació puntual 
d’aquest catàleg de masies perquè en breu s’iniciarà la redacció del catàleg de masies complet 
del municipi, que està en gran part finançat per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EXP. 63/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Tal com estableix l'article 29 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, la relació de llocs de treball és l'expressió 
ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, incloent en ella la 
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totalitat dels llocs de treball existents en l'organització, tant de personal funcionari, com a 
eventual i laboral. 

 
A través de les relacions de llocs de treball s'assignaran les funcions, atribucions i comeses 
que hagi de desenvolupar el personal que ocupi els respectius llocs de treball, determinant-
se, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la qual 
hagi de pertànyer la persona que ocupi cada lloc de treball. 

 
Davant l'absència de dit instrument a l'Ajuntament, i sent necessari, donat el que es disposa 
en l'article 29 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol en concordança amb l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 
Bases de Règim Local, l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, 
dins del catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, el recurs tècnic per a la realització de la 
relació dels llocs de treball d’aquesta Corporació. Per decret de data 17/02/2020, la Diputació 
de Barcelona va concedir l’ajut tècnic sol·licitat. 
 
En data 10/11/2021 i NRE 1532, ha tingut entrada en aquest Ajuntament el document Anàlisi 
de l’estructura organitzativa, Ajuntament de Font-rubí, novembre 2021, elaborat per la 
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, Servei d’Assistència a l’Organització 
Municipal de la Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta del Regidor de Recursos Humans emesa en data 19 de novembre de 2021. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 22 de novembre de 2021. 
 
Vista l’acta de la reunió de personal, de data 24 de novembre de 2021, on es va procedir a 
explicar per part de l’Alcalde, del Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Recursos Humans i de 
la Secretària interventora de la Corporació, l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Font-rubí als treballadors municipals. 
 
Vist l’informe del Regidor de Recursos Humans emès en data 24 de novembre de 2021. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 24 de novembre de 2021. 
 
Vista la Legislació aplicable en el procediment d'aprovació de la Relació de Llocs de treball és 
la següent: 

— Els articles 25 a 35 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat 
per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
— L'article 52.2.j) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya 
en Matèria de Funció Pública. 
— L'article 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 31 i següents, 69 i 74 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. 
— L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en 
Matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública. 

 
Per tot això, i de conformitat amb els articles 32 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 52 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí, que consta a 
l’expedient, elaborat per la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, Servei 
d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Publicar íntegrament la citada relació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com en el tauler d’edictes municipal i al portal de 
transparència de la Corporació. 
 
TERCER.- Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de 
la Comunitat Autònoma en el termini de trenta dies.” 
 
La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor de recursos 
humans. 
El Sr. Moya explica que la normativa obliga a totes les administracions a disposar d’una relació 
de llocs de treball i que es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajut tècnic per a la seva 
elaboració. 
La Sra. Faura pregunta si la relació de llocs treball si te a veure directament amb les funcions, 
diferent de la plantilla de personal. En les fitxes de cada lloc de treball es detallen les funcions 
i tasques a desenvolupar, indiferentment de la persona que l’ocupa. Continua explicant la 
secretària que, com a conseqüència de l’aprovació de la relació de llocs de treball es modifica 
la plantilla de personal, es declara a extingir una sèrie de places laborals i es creen una sèrie 
de places de funcionaris. Finalment, també es durà a terme, si es pot abans de finalitzar l’any, 
una oferta pública d’estabilització per poder solucionar la situació de la majoria dels 
treballadors de la Corporació. Finalment caldrà esperar a que es convalidi el reial decret-llei 
14/2021 i a que surti el reglament que ha de desenvolupar aquesta qüestió de les mesures 
per a la reducció de la temporalitat, i llavors es podran convocar els diferents processos 
selectius. 
La Sra. Faura pregunta quants funcionaris hi ha actualment a la Corporació. 
La secretària li contesta que dos, la secretària interventora (que està en propietat d’una 
funcionària habilitació nacional i ocupada per una funcionària interina) i una funcionària de 
carrera a serveis econòmics. 
L’Alcalde conclou el punt manifestant que ara ja es podrà disposar d’una relació de llocs de 
treball gràcies a que la Diputació de Barcelona ha elaborat tota la documentació que conforma 
aquesta relació prèvia sol·licitud efectuada mitjançant suport tècnic del catàleg de serveis.  
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
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PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2022. 
 
La proposta que es sotmet a consideració del Ple és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que l’Alcaldia, conjuntament amb la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de Font-rubí, han format el Pressupost per a l’exercici 2022, així com així com 
les bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord 
amb el que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 18 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6é. de la Llei 
39/1988. 
 
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als articles 164, 
165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19 del Reial Decret 500/90, 
de 20 d’abril.  
 
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de conformitat amb 
l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i article 18.4 del Reial 
Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el títol sisè del capítol primer de la Llei 
19/1988. 
 
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la 
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de conformitat amb 
l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local; article 52.2 lletra f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 
article 50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; article 168.4 del Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals i Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2022, 
el qual resumit per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Capítols DENOMINACIÓ Pressupost 2022 
   

1 Despeses de personal 763.152,00 € 
2 Despeses en béns corrents i serveis 979.875,00 € 
3 Despeses financeres 2.800,00 € 
4 Transferències corrents 69.390,00 € 
6 Inversions reals 419.570,00 € 
9 Passius financers 7.500,00 € 
   
 TOTAL DESPESES 2.242.287,00 € 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
Capítols DENOMINACIÓ Pressupost 2022 

   
1 Impostos directes    697.000,00 € 
2 Impostos indirectes           30.000,00 € 
3 Taxes i altres ingressos       560.100,00 € 
4 Transferències corrents 562.215,00 € 
5 Ingressos patrimonials 300,00 € 
6 Alienació d’inversions reals 0,00 € 
7 Transferències de capital 212.672,00 € 
8 Actius financers 0,00 € 
9 Passius financers 180.000,00 € 
   
 TOTAL INGRESSOS 2.242.287,00 € 

 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 
2022. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí per a 
l’exercici 2022, que incorpora les modificacions que comporta l’aprovació de la relació de llocs 
de treball. 
 
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, 
als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat període sense que 
s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà definitivament aprovat, d’acord amb 
allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004. 
 
Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a l’Administració 
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 
 
La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor d’Hisenda. 
El Sr. Moya passa per pantalla un document explicatiu del pressupost de la Corporació per al 
2022, on explica a grans trets les dades més importants tant dels capítols de despesa com 
dels capítols d’ingressos, comparant el pressupost 2022 respecte al 2021. 
La secretària interventora matisa que, en relació a l’impost de les plusvàlues, aquest no 
desapareix i es crea un nou impost, sinó que s’ha produït una modificació normativa de 
l’impost existent degut a les sentències judicials que han declarat inconstitucionals alguns dels 
preceptes de la llei vigent. 
El Sr. Sala explica que el seu grup ha tingut dues reunions amb el Sebastià sobre els 
pressupostos, que tenen el seu compromís perquè s’inclogui amb posterioritat al pressupost 
2022 les corresponents partides dels pressupostos participatius, d’un MUPI d’informació 
turística i de plaques fotovoltaiques. I a continuació pregunta sobre diferents partides: la 
d’adquisició de terrenys de 180.000,00 €; pel decrement de crèdit en les transferències a 
l’AMPA i l’escola, també en la del Consell Esportiu (i es produeix un debat sobre el cost del 
casal d’estiu en relació a casals d’altres municipis), i per l’increment de l’aplicació de la piscina 
municipal. 
Un cop escoltades les respostes, el Sr. Sala manifesta que el seu grup votarà a favor del 
pressupost de 2022. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DESÈ.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ A FAVOR DE QUE L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ S’INCORPORI A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER A L’ENERGIA 
PÚBLICA (AMEP) 
 
La moció presentada davant del plenari és la següent: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos 
de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per 
iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model 
energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones 
molt elevats. 
 
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés 
a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana 
empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts 
de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per 
la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, 
la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per 
gestionar de manera més efectiva. 
 
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets 
pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el 
Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que 
ens afectarà molt directament. 
 
Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. Els 
ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han de liderar 
la transició en el municipi reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir 
capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia 
verda pels seus consums i els de tercers. 
 
Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en 
relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb 
l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de transparència. A 
banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, és molt 
necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que 
l’administració pública pugui participar en les activitat de transport d’energia i operació de tot 
el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que 
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com 
es fa en altres països d’Europa. 
 
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una 
comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local ha patit 
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recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat als ajuntaments advertint de 
tallar el subministrament a les famílies vulnerables si no es fa front a una part del deute des 
dels ajuntaments. A això s’afegeixen les contínues queixes del món local respecte la manca 
d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions locals, i els dèficits 
de la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del subministrament. 

 
En data 23 de febrer de 2021 va ser constituïda per una cinquantena de municipis i entitats 
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Publica (AMEP), que té per objecte regular 
el marc de col·laboració entre els ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i 
promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i 
desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i 
sostenible. S’adjunta el Protocol i l’Addenda al present informe. 
 
Amb la finalitat anteriorment descrita, l’Associació desenvoluparà accions i realitzarà 
activitats per la creació d’una línia comunicativa pròpia, la organització de jornades, seminaris 
i cursos, i la creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. 
També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la 
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i 
impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació. 
 
Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i incidir en les 
polítiques públiques relatives a l’energia. 
 
Finalment, l’Associació crearà un centre de recursos o base documental d’experiències, 
iniciatives o estudis, realitzarà serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i 
administrativa als municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les 
xarxes de distribució d’energia elèctrica, i podrà sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o 
dels municipis associats. 
 
Tenint en compte els següents motius es proposa l’adopció del següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) que 
té com a finalitat difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les 
xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin 
encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model 
energètic just, democràtic i sostenible. 
 

SEGON. Adoptar el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2022  i següents la 
despesa  corresponent al pagament de la quota de l’associació, que es preveu que sigui de 
150€ anuals pels municipis amb la població i pressupost municipal de Font-rubí.  
 
TERCER. Aprovar els estatuts pel que es regeix l'associació, i que figuren en l’annex dels 
presents acords. 

 
QUART. Designar com a representant de l'Ajuntament a l'assemblea general de l'associació 
a XXXXX i a XXXXX com a suplent. 
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CINQUÉ. Comunicar els presents acords a l’AMEP i fer tots els tràmits necessaris per tal 
que l’Ajuntament de Font-rubí n’esdevingui membre de ple dret.” 
 
El regidor Martí Càlix explica la moció presentada pel seu grup, destacant que es tracta de 
prendre la iniciativa en un tema important com és la energia pública, que al municipi li 
correspondria pagar una quota de 150 euros i que no ha posat el nom dels representants 
perquè sigui el plenari qui ho decideixi. 
L’Alcalde manifesta que caldria deixar la moció sobre la taula, que vol estudiar si els serveis 
que ofereix l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública també els presten des de 
l’ACM i la federació de Municipis, per no duplicar serveis; o si complementa els serveis que 
presten aquestes associacions municipalistes. També exposa que no és una qüestió de 
quotes a pagar, atès que és un import reduït. 
El Sr. Càlix explica que no són dues opcions contradictòries, en conflicte; que ja fa un any que 
una moció similar es va deixar sobre la taula, i que s’ha tingut temps per preguntar sobre això. 
L’Alcalde reitera que l’equip de govern no té clara la seva postura vers aquest tema, i que vol 
més informació abans de prendre la decisió. 
El Sr. Càlix demana que en el Ple del mes de gener ja es prengui una decisió. 
L’Alcalde li contesta que aquesta moció s’inclourà com a punt en l’ordre del dia del Ple del 
gener de 2022. 
El Sr. Sala matisa que es tracta d’un tema molt sectorial el que desenvolupa aquesta 
associació i demana conèixer si l’ACM dur a terme actuacions com aquesta associació. 
 
Finalment, la moció es deixa sobre la taula, i s’incorporarà a l’ordre del dia de la següent 
sessió plenària ordinària. 
 
 
PUNT ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM perquè formuli els seus precs 
i/o preguntes. 
 
1) El Sr. Càlix pregunta sobre l’apagada elèctrica del dia 8 d’octubre, manifestant que es va 
acordar en el darrer Ple que es faria campanya en els canals de comunicació de l’Ajuntament 
i no es va fer. Que és una llàstima que no es passés aquesta comunicació informativa, i que 
no torni a passar que s’arriba a un acord en el plenari i no es compleix. 
El Sr. Moya li contesta que es tracta d’un oblit, i que l’Ajuntament sí va fer l’apagada acordada, 
però no es va fer la publicitat a les xarxes socials, per la qual cosa demana disculpes. 
 
2) El Sr. Sala pregunta sobre el taller extraescolar de teles. Manifesta que hi ha set famílies 
interessades del municipi, que estan fent el taller a Vilobí, però que volen que es faci a Font-
rubí; i vol conèixer la posició de l’Ajuntament sobre aquest tema i sobre les reunions i 
converses mantingudes sobre aquest taller. 
La Sra. Guimerà, regidora d’ensenyament, explica que la setmana passada va haver una 
reunió, que és un tema a estudiar, que tot i que sigui una activitat organitzada per l’AMPA cal 
disposar de l’autorització de la direcció de l’escola i del Departament d’Ensenyament, i vol 
parlar amb la secretària. 
L’Alcalde intervé i reitera que és un tema històric, que es tracta d’un espai escolar i que, per 
tant, cal l’autorització del Departament d’Ensenyament; que també cal parlar amb la directora 
de l’escola i la inspecció d’ensenyament, que el tema principal és la seguretat total de 
l’activitat. 
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El Sr. Sala destaca que també es un tema de voluntat, si es subvencionarà si cal des de 
l’Ajuntament aquesta activitat; volia saber si és per la Corporació un tema legal, econòmic o 
de seguretat.  
 
3) El Sr. Càlix informa al plenari que aviat la Generalitat de Catalunya disposarà dels 
pressupostos per a l’any 2022, i allí es preveu 74.000 euros pels anys 2022 i 2023 per a 
l’actuació a Sant Vicenç del Morrocurt. 
L’Alcalde explica els antecedents de la subvenció per a la rehabilitació de l’església de Sant 
Vicenç del Morrocurt, i que encara no s’ha materialitzat; que no seran 74.000 euros cada any, 
sinó un any, prorrogable l’any següent. Finalment explica que el Conseller d’Economia els hi 
va explicar en una reunió l’alta execució pressupostària que han realitzat, per la qual cosa 
desitja que finalment també s’executi pel que fa a aquesta actuació municipal.  
 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data i 
lloc a dalt consignats, quan són les 21,27 hores. 
 
 

    


