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ACTA NÚM. 07/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 07/2021 
Caràcter: Ordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 28 de setembre 2021 
Hora d’inici de la sessió: 20,05 
Hora d’acabament de la sessió: 20,55 
Lloc: Lloc: Sala de sessions 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; 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 
 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Sra. Joana  Faura i Bonell. 
 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior. 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 118 a la núm. 161 del 2021). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió de la 

subvenció associada de la Diputació de Barcelona en quant a suport al reforç intern de 
les estructures tècniques municipals a través dels Consell Comarcals – matèria 
d’arquitectura i urbanisme, exp. 93/2021. 

5. Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió de la 
subvenció associada de la Diputació de Barcelona en quant a suport al reforç intern de 
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les estructures tècniques municipals a través dels Consell Comarcals – matèria 
d’enginyeria, exp. 20/2021. 

6. Proposta d’aprovació del conveni relatiu a la gestió municipal del Cementiri de Sant Pere 
i Sant Fèlix de Font-rubí, exp. 106/2020. 

7. Proposta d’aprovació inicial 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 definitiva d’expedient de permuta d’un tram del camí de Cal 
Muntanyès en el sector La Serra, exp. 32/2018.  

9. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2021 del 
Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de generació de crèdits per 
ingressos, crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats per romanent de 
tresoreria.  

10. Moció d’ERC Font-rubí referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 
2020. 

11. Moció d’ERC Font-rubí contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització. 
12. Mocions presentades per ERC Font-rubí i pel grup municipal de Junts per Catalunya a 

Font-rubí sobre el rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió. 
13. Precs i preguntes. 

 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió 
per youtube. 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 LA 
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. 
 
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 27 de juliol de 2021. 
L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun aclariment o alguna 
esmena al contingut de l’acta. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació. 
 
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 (dos) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM. 
118 A LA NÚM. 161 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 118 a la número 161 de l’any 2021, de 
les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
 

118/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2021. 



  

 
 
 
 

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

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

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  
119/2021 De canvi de nom del titular i de canvi de subministrament d’aigua de l’habitatge anomenat “Cal 

Perico”, situat al barri de Semisó i La Font núm. 9 del municipi de Font-rubí. 

120/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 13/2021. 

121/2021 Per a comparèixer en el recurs contenciós administratiu interposat per l’empresa G.S. LOCAL, 
S.L. contra l’acord del Ple de data 2 de març de 2021, d’adjudicació del contracte del servei 
d’assessorament a la intervenció municipal en matèria econòmica, comptable i financera, així 
com contra l’acord de la Mesa de Contractació de data 9/02/2021 pel que es va disposar 
excloure de la licitació a l’esmentada empresa. 

122/2021 D’aprovació de la despesa de la taxació de costes del recurs d’apel·lació núm. 576/2019 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

123/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, 
juliol de 2021. 

124/2021 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de diverses persones del padró 
municipal d’habitants, exp. 280/2021. 

125/2021 D’aprovació de les despeses derivades de l’assistència de regidors a òrgans col·legiats, primer 
semestre de 2021. 

126/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2021. 

127/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 14/2021. 

128/2021 De canvi de nom del titular i canvi de subministrament d’aigua de l’habitatge anomenat “Cal 
Perico del Pont” situat al barri de Semisó i La Font núm. 5 del municipi de Font-rubí. 

129/2021 D’aprovació de la creació del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de l’Ajuntament de 
Font-rubí. 

130/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 10/2021. 

131/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 27 de juliol del 
2021. 

132/2021 D’aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de la taxa pel subministrament 
d’aigua dels edificis i instal·lacions municipals del 1r. trimestre de 2021. 

133/2021 D’aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica dels vehicles municipals, exercici 2021. 

134/2021 D’aprovació de la despesa que comporta l’Impost sobre Bens immobles, exercici 2021, de 
l’habitatge situat a l’av. Catalunya núm. 9. 

135/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al barri Font-rubí núm. 2, anomenat “Cal Ton Martí”, del municipi de Font-
rubí. 

136/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ de la Noguera núm. 17 del barri de Can Castellví del municipi de Font-
rubí. 

137/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat a la masia “Cal Ton del Ton Gran”, del barri de l’Alzinar núm. 47 del municipi 
de Font-rubí. 

138/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de juliol de 2021 i de la liquidació de la seguretat social 
dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

139/2021 D’aprovació de la despesa derivada del Programa Treball i Formació (línia Covid) en el marc 
de la Resolució TSF/1419/2020, d’1 d’agost. 

140/2021 D’autorització per realitzar un espectacle de foc per part dels diables a la festa major 2021 de 
Guardiola de Font-rubí. 

141/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, exercici 2021. 

142/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei de teleassistència i del seu càrrec, 
primer semestre 2021. 

143/2021 D’aprovació del padró de la taxa per serveis esporàdics del mes de juliol de l’escola bressol i 
del seu càrrec. 

144/2021 D’incoació d’expedient de permuta. 

145/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 10 d’agost de 2021. 

146/2021 D’aprovació del càrrec del padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, exercici 2021. 

147/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 15/2021. 

148/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 11/2021. 
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149/2021 D’adopció de mesures per a prevenció d’incendis. 

150/2021 D’aprovació de la modificació de la jornada laboral a una educadora de la Llar d’Infants Els 
Pinells. 

151/2021 D’aprovació del càrrec del padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (conservació i neteja dels 
nínxols), exercici 2021. 

152/2021 D’aprovació de les nòmines del mes d’agost de 2021 i de la liquidació de la seguretat social 
dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

153/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat a la masia “Cal Ticó”, del barri de Mas Moió núm. 20 del municipi de Font-
rubí. 

154/2021 D’aprovació de diverses despeses de personal municipal. 

155/2021 De canvi d’ús de subministrament d’aigua de l’habitatge situat al C/ Font de la Mina núm. 8 de 
Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí. 

156/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 16/2021. 

157/2021 D’aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de la taxa pel subministrament 
d’aigua dels edificis i instal·lacions municipals del 2n. trimestre de 2021. 

158/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 12/2021. 

159/2021 D’aprovació de la liquidació dels ingressos procedents del preu públic de l’activitat del teatre 
de la Festa Major 2021. 

160/2021 D’aprovació de les despeses derivades del conveni d’adhesió al Programa “Anem al Teatre” 
organitzat per la Diputació de Barcelona, curs 2020-21. 

161/2021 D’aprovació del padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, exercici 2021. 

 
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: 

- Acta de la JGL de data 6 i 20 de juliol de 2021; 
- Actes de la JGL de data 10 d’agost 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 DE L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ ASSOCIADA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN QUAN A SUPORT AL REFORÇ INTERN DE LES 
ESTRUCTURES TÈCNIQUES MUNICIPALS A TRAVÉS DELS CONSELLS COMARCALS 
– MATÈRIA D’ARQUITECTURA I URBANISME, EXP. 93/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 9 de març de 2021, va sol·licitar al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès l’assistència tècnica en arquitectura i urbanisme. 
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Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en el Ple celebrat el 25 de maig de 2021, va aprovar el 
conveni de col·laboració per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’arquitectura i urbanisme. 
 
Donat que la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut econòmic al Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès per a la realització de l’actuació “Suport al reforç intern de les estructures 
tècniques municipals a través dels consells comarcals pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès”, 
destinat a l’actuació Programa de suport a la cobertura mancomunada de llocs per realitzar 
funcions tècniques d’arquitectura/enginyeria als municipis de l’Alt Penedès. 
 
Vist l’esborrany de proposta de l’addenda al conveni, per a la gestió de la subvenció associada 
de la Diputació de Barcelona, presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit 
es transcriu: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ ASSOCIADA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN QUAN A SUPORT AL REFORÇ INTERN DE LES ESTRUCTURES 
TÈCNIQUES MUNICIPALS A TRAVÉS DELS CONSELLS COMARCALS. 

REUNITS 
 
D’una banda, el vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les facultats de representació 
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per acord de Ple del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès, en sessió de 15 de juliol de 2021. 
 
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per 
l’article 53 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. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig Pérez, secretària de 
l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni interadministratiu de col·laboració i 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon al Consell Comarcal prestar 
assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis. 

II. Que l’Ajuntament requereix d’assistència en matèria d’arquitectura i urbanisme i està interessat en què el 
Consell Comarcal li presti suport en aquesta matèria. 

III. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, va aprovar la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador 
(AJG 13/2021). 

IV. El Consell Comarcal ha sol·licitat a la Diputació, a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions (PMT), la seva cooperació i assistència per a la realització d’una actuació que s’emmarca en 
el recurs econòmic inclòs en la convocatòria del Catàleg 2021 de “Suport al reforç intern de les estructures 
tècniques municipals a través dels consells comarcals”. 

V. La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 13/04/2021, va dictar un decret amb número de registre 
3479 sobre "Aprovar la concessió d'un ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència per a 
la realització de l'actuació 21/Y/303362 Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través 
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dels consells comarcals pel Consell comarcal de l'Alt Penedès, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023", destinat a l’actuació Programa de suport a la 
cobertura mancomunada de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura/enginyeria als municipis de 
l'Alt Penedès. 

 
D’acord amb els antecedents exposats, les parts compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als 
següents  

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és regular subvenció associada a la col·laboració tècnica  “Suport al reforç intern de 
les estructures tècniques municipals a través dels Consells Comarcals” de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
En les successives convocatòries anuals del Catàleg el Consell Comarcal es compromet a sol·licitar el suport 
econòmic pel Programa. 
 
1. Repartiment de l’import de subvenció anual 

L’import de subvenció anual, que Resolgui la Diputació de Barcelona, es repartirà de manera percentualment 
equitativa per cada municipi tenint en compte el cost de tots/es els/les tècnics/es que estan en el Programa 
de suport a la cobertura mancomunada de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura/enginyeria als 
municipis de l'Alt Penedès. 
 

2. Cobrament/pagament de la subvenció 
Un cop es produeixi el cobrament per part del CONSELL COMARCAL dels imports de la subvenció de la 
DIPUTACIÓ relatius a cada municipi es procedirà a gestionar el corresponent rescabalament de l’import 
resultant a l’AJUNTAMENT. 

 
D’acord amb les bases del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovada per dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de gener de 2021 de la convocatòria l’import que 
correspongui a l’Ajuntament serà el resultant a 31 de desembre de cada any. A finals de l’anualitat una vegada el 
Consell Comarcal rebi l’import final, s’efectuarà una liquidació a l’Ajuntament. 
 
3. Imports previstos per l’any 2021 

L’import de la subvenció és un càlcul del percentatge corresponent a les hores de dedicació a suport municipal 
en data de la signatura del conveni. Aquest import pot variar durant l’any depenent de les baixes i 
incorporacions de municipis al servei, com també de la variació dels costos derivats de la contractació 
addicional de tècnics/es per la cobertura de necessitats que sorgeixin. 

 
El % previst per l’any 2021 és del 15%. 
 
Per les successives anualitats l’import subvencionat  també pot variar (veure punts 1 i 2 de l’ADDENDA). 
 
I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 
 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, l’article 191 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 i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació 
dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió de la subvenció 
associada de la Diputació de Barcelona en quant a suport al reforç intern de les estructures 
tècniques municipals a través dels consells comarcals - matèria d’urbanisme i arquitectura. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’addenda. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquesta addenda. 
 
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu explicació sobre l’addenda.  
Comenta que es tracta d’una subvenció que ha atorgat la Diputació de Barcelona al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès mitjançant la qual s’ofereix assistència en matèria urbanística als 
ajuntaments.  Amb aquest punt, conclou, s’aprova la minoració que suposa aquest ajut en el 
cost dels serveis tècnics municipals. 
 
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: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ ASSOCIADA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN QUANT A SUPORT AL REFORÇ INTERN DE LES 
ESTRUCTURES TÈCNIQUES MUNICIPALS A TRAVÉS DELS CONSELLS COMARCALS 
– MATÈRIA D’ENGINYERIA, EXP. 20/2021. 
 
La proposta que es sotmet a coneixement del ple és la que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en el Ple celebrat el 26 de gener de 2021, va aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació continuada d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria, aprovat en el Ple celebrat 
el dia 28 de juliol de 2020, fins el 2023. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en el Ple de la Corporació del 27 de juliol de 2021, va 
aprovar un augment de 3 hores setmanals d’aquest suport d’assistència tècnica d’enginyeria, 
passant de 4 a 7 hores setmanals. 
 
Donat que la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut econòmic al Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès per a la realització de l’actuació “Suport al reforç intern de les estructures 
tècniques municipals a través dels consells comarcals pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès”, 
destinat a l’actuació Programa de suport a la cobertura mancomunada de llocs per realitzar 
funcions tècniques d’arquitectura/enginyeria als municipis de l’Alt Penedès. 
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Vist l’esborrany de proposta de l’addenda al conveni, per a la gestió de la subvenció associada 
de la Diputació de Barcelona, presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit 
es transcriu: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ ASSOCIADA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN QUAN A SUPORT AL REFORÇ INTERN DE LES ESTRUCTURES 
TÈCNIQUES MUNICIPALS A TRAVÉS DELS CONSELLS COMARCALS. 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les facultats de representació 
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per acord de Ple del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès, en sessió de 15 de juliol de 2021. 
 
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per 
l’article 53 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. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig Perez, secretària de 
l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni interadministratiu de col·laboració i 
  

MANIFESTEN 
 
VI. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon al Consell Comarcal prestar 
assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis. 

VII. Que l’Ajuntament requereix d’assistència en matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal 
li presti suport en aquesta matèria. 

VIII. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, va aprovar la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador 
(AJG 13/2021). 

IX. El Consell Comarcal ha sol·licitat a la Diputació, a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions (PMT), la seva cooperació i assistència per a la realització d’una actuació que s’emmarca en 
el recurs econòmic inclòs en la convocatòria del Catàleg 2021 de “Suport al reforç intern de les estructures 
tècniques municipals a través dels consells comarcals”. 

X. La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 13/04/2021, va dictar un decret amb número de registre 
3479 sobre "Aprovar la concessió d'un ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència per a 
la realització de l'actuació 21/Y/303362 Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través 
dels consells comarcals pel Consell comarcal de l'Alt Penedès, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023", destinat a l’actuació Programa de suport a la 
cobertura mancomunada de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura/enginyeria als municipis de 
l'Alt Penedès. 

 
D’acord amb els antecedents exposats, les parts compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als 
següents  

P A C T E S 
 

Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquesta addenda és regular subvenció associada a la col·laboració tècnica  “Suport al reforç intern de 
les estructures tècniques municipals a través dels Consells Comarcals” de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
 
En les successives convocatòries anuals del Catàleg el Consell Comarcal es compromet a sol·licitar el suport 
econòmic pel Programa. 
 

1. Repartiment de l’import de subvenció anual 
L’import de subvenció anual, que Resolgui la Diputació de Barcelona, es repartirà de manera percentualment 
equitativa per cada municipi tenint en compte el cost de tots/es els/les tècnics/es que estan en el Programa 
de suport a la cobertura mancomunada de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura/enginyeria als 
municipis de l'Alt Penedès. 

 
2. Cobrament/pagament de la subvenció 
Un cop es produeixi el cobrament per part del CONSELL COMARCAL dels imports de la subvenció de la 
DIPUTACIÓ relatius a cada municipi es procedirà a gestionar el corresponent rescabalament de l’import 
resultant a l’AJUNTAMENT. 

 
D’acord amb les bases del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovada per dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de gener de 2021 de la convocatòria l’import que 
correspongui a l’Ajuntament serà el resultant a 31 de desembre de cada any. A finals de l’anualitat una vegada el 
Consell Comarcal rebi l’import final, s’efectuarà una liquidació a l’Ajuntament. 
 

3. Imports previstos per l’any 2021 
L’import de la subvenció és un càlcul del percentatge corresponent a les hores de dedicació a suport municipal 
en data de la signatura del conveni. Aquest import pot variar durant l’any depenent de les baixes i 
incorporacions de municipis al servei, com també de la variació dels costos derivats de la contractació 
addicional de tècnics/es per la cobertura de necessitats que sorgeixin. 

 
El % previst per l’any 2021 és del 15%. 
 
Per les successives anualitats l’import subvencionat  també pot variar (veure punts 1 i 2 de l’ADDENDA). 
 
I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 
 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, l’article 191 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 i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació 
dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió de la subvenció 
associada de la Diputació de Barcelona en quant a suport al reforç intern de les estructures 
tècniques municipals a través dels consells comarcals - matèria enginyeria. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’addenda. 
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Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquesta addenda. 
 
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta exactament del 
mateix cas que el punt anterior, però aquest destinat a la plaça de l’enginyer.  
 
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: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI RELATIU A LA GESTIÓ 
MUNICIPAL DEL CEMENTIRI DE SANT PERE I SANT FELIX DE FONT-RUBI, EXP. 
106/2020. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que per instància de data 10 de febrer de 2020 (ID Registre: 2020-E-RC-176), el BISBAT 
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT va presentar sol·licitud de tramitació i aprovació de conveni 
entre l'Ajuntament i la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí, per a la cessió de la 
gestió del cementiri parroquial de Sant Pere i Sant Fèlix. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de subscriure el conveni amb la Parròquia de Sant Pere 
i Sant Fèlix de Font-rubí, la finalitat del qual és assumir la gestió del cementiri parroquial de 
Sant Pere i Sant Fèlix, en benefici dels veïns del municipi. 
 
Atès que, en data 4 de maig de 2021, es va redactar la memòria justificativa on s'analitza la 
necessitat i l'oportunitat del conveni, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de 
l'activitat, així com la resta de requisits establerts per la legislació. 
 
Atès que, en data 14 de juny de 2021, es va dictar provisió d’Alcaldia disposant que es 
procedís a subscriure el text inicial del conveni amb la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de 
Font-rubí, relatiu a la gestió municipal del cementiri parroquial de Sant Pere i Sant Fèlix; 
sotmetre el text inicial del Conveni a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de Província, i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de que es produeixin les 
al•legacions que s'estimin pertinents; i que els Serveis Tècnics i Jurídics municipals 
informessin sobre les al•legacions presentades. 
 
Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de data 22/06/2021, en la pàgina web municipal 
(e-tauler) i en el tauler d’edictes municipal (des del dia 15 de juny al dia 21 de juliol de 2021), 
es va publicar l’anunci d’informació pública del text inicial del conveni entre l’Ajuntament de 
Font-rubí i la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí i la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, per a la cessió de la gestió del cementiri parroquial, per a què en el termini de vint 
dies es pogués examinar pels interessats i presentar les al·legacions que s’estimessin 
convenients.  
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Atès que durant l’esmentat termini d’exposició al públic, que va finalitzar el dia 21 de juliol de 
2021, no es va presentar cap al·legació ni reclamació, d’acord amb el certificat de la secretària-
interventora de data 26 de juliol de 2021. 
 
Atès que, en data 6 de setembre de 2021, l’arquitecta municipal va emetre informe sobre 
l’estat de conservació del Cementiri de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí i inventari descriptiu 
del seu contingut i nombre de sepultures, nínxols i panteons, mobiliari, eines i objectes. 
 
Atès que, en la mateixa data de 6 de setembre de 2021, s’ha efectuat tramesa del text definitiu 
del conveni a la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí i a la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, per a la seva acceptació. 
 
Vist que, en data 17 de setembre de 2021, la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha comunicat 
l’acceptació al text definitiu del conveni. 
 
Vista la proposta del text definitiu del conveni relatiu a la gestió municipal del cementiri de Sant 
Pere i Sant Fèlix de Font-rubí,  que tot seguit es transcriu: 
 
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA PARROQUIA DE SANT PERE I SANT FÈLIX DE 
FONT-RUBÍ I LA DIÒCESI DE SANT FELIU  DE  LLOBREGAT,  PER  A  LA  CESSIÓ  DE  LA   GESTIÓ   DEL 
CEMENTIRI   PARROQUIAL. 
 
A Font-rubí, a ____ de ____ de 2021 
 
D'una part, la PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT FÈLIX DE FONT-RUBÍ, amb CIF núm. R5800254B 
i amb seu al c/ Font- Rubí de Dalt, s/n de Font-Rubí i representada pel seu rector titular, Mn. J. P. F. 
 
I de l'altra part, l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, amb CIF núm. P0808400F i amb seu a la pl. de l’Ajuntament, 1, 
de Font-Rubí, representat per l’Alcalde-President, l’il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, assistit per la secretària 
interventora de la Corporació, senyora Eva Puig Pérez. 
 
Es reconeixen mútua i recíprocament la plena capacitat legal i competència per intervenir i signar en aquest acte en 
la qualitat en què actuen de comú acord. 

MANIFESTEN 
 
I.- Que la Parròquia és propietària del Cementiri parroquial, amb referència cadastral 2184001CF8828S0001YG, 
de conformitat amb les inscripcions existents al registre de la Propietat, amb núm. de finca 2224, i al registre de 
Béns Immobles de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.  
 
II.- Que actualment la Parròquia administra i gestiona les instal·lacions del cementiri. 
 
III.- Que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en assumir aquesta gestió en benefici dels veïns del municipi. 
 
IV.- Que la Parròquia, amb el vistiplau de la Diòcesi de Sant Feliu, està interessada en cedir la gestió del cementiri 
de la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix a l’Ajuntament.  
 

ACORDEN 
1- De l’objecte del conveni 

Primer.- Mitjançant la signatura d'aquest document, la PARRÒQUIA cedeix a l'AJUNTAMENT la gestió integral 
del Cementiri  de la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí. Com a document annex al present acord 
l'acompanyen fotografies de l'estat actual del cementiri parroquial de Font-Rubí, informe del seu estat de 
conservació emès per l'arquitecta  municipal de l'Ajuntament de Font-rubí en data 6 de setembre de 2021, i un 
inventari descriptiu  del seu contingut i nombre de sepultures,  nínxols i panteons, mobiliari,  eines  i objectes. 
 
Segon.- L'esmentada cessió de la gestió integral del Cementiri comporta que l'AJUNTAMENT serà el 
que de forma exclusiva i excloent es dedicarà a la gestió del Cementiri Parroquial de Font-Rubí. 
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Tercer.- D'aquesta manera, l'AJUNTAMENT s'encarregarà de les següent tasques, de forma merament 
enunciativa: 

- manteniment i neteja del recinte, 
- manteniment i neteja de la jardineria, 
- obrir i tancar les portes del Cementiri, 
- inhumació i exhumació de cadàvers, 
- trasllat de restes, dins del cementiri, 
- col·locació de lapides i ornaments, 
- gestió administrativa i atenció al públic, 
- construcció de noves sepultures, si hi ha espai, 
- cobrament de les taxes o tarifes, 
- si s'escau, del pagament de subministrament  d'empreses de serveis. 

 
Quart.- Amb la firma d'aquest conveni i la cessió integral de la gestió del Cementiri Parroquial de Font-Rubí, la 
PARRÒQUIA concedeix a l'AJUNTAMENT la gestió efectiva del Cementiri Parroquial i, amb això, la recaptació de 
tots els ingressos i l'assumpció de totes les despeses que s'esdevinguin en virtut de la gestió i l'explotació de 
l'esmentat espai. 
 
Cinquè.- La cessió de la gestió ve condicionada al manteniment continuat per part de l'AJUNTAMENT de la 
destinació del recinte al servei funerari de tradició de ritus catòlic i tindrà la vigència en tant que aquest es mantingui. 
En cas de cessar aquesta destinació activa del servei funerari de tradició de ritus catòlic, les facultats cedides i la 
cessió de la gestió del cementiri revertiran a favor de la PARROQUIA i, subsidiàriament, al Bisbat de Sant Feliu. 
 
Sisè.- Per a garantir la màxima col·laboració i comunicació entre ambdues institucions, es constitueix una Comissió 
mixta, integrada pel rector de la Parròquia de Font-Rubí, el Delegat del Patrimoni del Bisbat de Sant Feliu, l’alcalde 
de Font-Rubí i la secretària interventora de l'Ajuntament (o bé les persones que cadascú designi respectivament), 
que es reunirà, quan alguna de les dues institucions ho requereixi, per anar valorant el compliment del conveni 
vigent i desenvolupar les línies de col·laboració que es corresponguin amb les necessitats i les expectatives 
d'ambdues institucions, a l'empara de la bona entesa des de la qual s'ha procurat treballar a favor de la ciutadania 
de Font-rubí. 
 

2- De la durada del conveni 

Primer.- Les parts convenen de forma expressa que la durada del present conveni serà de 30 anys, prorrogables 
per un període de cinc anys, previ acord entre les parts, que valoraran la conveniència de signar un nou conveni. 
 
Segon.- La durada d'aquest conveni, s’iniciarà el mateix dia de la firma d'aquest conveni. 
 

3- De la contraprestació de la cessió de la gestió a l’AJUNTAMENT 

Primer.- Els ingressos que es derivin de la gestió del Cementiri Parroquial, l'AJUNTAMENT els invertirà 
íntegrament en el propi cementiri. La Parròquia i/o el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat podrà sol·licitar a 
l’Ajuntament de Font-rubí informació sobre els ingressos i inversions que s’hagin dut a terme en l’esmentat 
cementiri. 
 
Segon.-  En la mesura que els beneficis excedissin la inversió anual prevista al Cementiri, es destinaran en benefici 
de l'arranjament de les infraestructures parroquials que donen servei a la ciutadania de Font-rubí, en funció de les 
necessitat i de comú acord amb l'AJUNTAMENT, la PARRÒQUIA i la Delegació de Patrimoni del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat. 
 

4- De les obligacions de la part cedent 

Primer.- La PARRÒQUIA s'obliga a permetre que la part cessionària porti a terme la gestió del cementiri sense 
interferir en l'activitat, exceptuant l'activitat pastoral que el titular de la PARRÒQUIA estimi oportuna realitzar en el 
marc del cementiri, que prevaldrà de forma coordinada i en comunicació constant amb l'AJUNTAMENT. 
 
Segon.- La PARRÒQUIA es compromet a facilitar tota la informació de que disposi en el dia d'avui sobre el 
cementiri  i, en especial, sobre les sepultures i els seus titulars. 
 

5- De les obligacions de la part cessionària 
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Primer.- Atès que la titularitat del cementiri i del seu sòl és particular, l’AJUNTAMENT no podrà aplicar la Llei 
pública a les concessions funeràries. En aquest sentit, l’AJUNTAMENT respectarà els drets funeraris, la seva 
antiguitat i la temporalitat de les concessions als actuals titulars de tombes i nínxols del cementiri i tindrà facultats 
de disposar lliurement dels nínxols no ocupats actualment, excepte de les sepultures número sèrie  1ª Nº 29 i sèrie 
2ª  Nº 2, que la PARRÒQUIA es reserva per a la seva disposició, les quals estaran exemptes de qualsevol taxa o 
gravamen. 
 
Segon.- L'AJUNTAMENT s'obliga a mantenir el Cementiri en bon estat o conservació, comprometent-se a defensar 
la seva possessió respecte a tots els tercers. L'AJUNTAMENT podrà gestionar el Cementiri mitjançant qualsevol 
forma admesa en dret, sempre que respecti els drets concrets per a cada concessió funerària fins a la data de la 
signatura present. 
 
Tercer.- L'AJUNTAMENT s'obliga a executar i fer-se càrrec de les obres del recinte del cementiri. 
 
Quart.- Els projectes d'obra nova, com la construcció de noves sepultures, així com aquelles obres extraordinàries 
que puguin afectar elements estructurals i decoratius del cementiri, per bé que siguin a càrrec de l'AJUNTAMENT, 
requeriran la comunicació per escrit al titular de la PARRÒQUIA de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-Rubí. 
 
Cinquè.- L'AJUNTAMENT serà l'únic responsable de la seva activitat, de manera que respondrà pels danys que, 
en exercici d'aquesta, es puguin causar a tercers. 
 
Sisè.- L'AJUNTAMENT respectarà a la PARRÒQUIA el dret a celebrar en el cementiri les cerimònies religioses 
acostumades fins ara, així com les activitats  pastorals  inherents  a  l'activitat  parroquial  que  pugui desenvolupar-
s'hi. 
 

6- De l’autorització per a rètols i signes identificatius 
 
Primer.- Amb la signatura d'aquest conveni, la PARRÒQUIA autoritza a l'AJUNTAMENT a instal·lar rètols i altres 
signes distintius de la seva activitat en el recinte del cementiri, sempre que s'apliquin els criteris raonables i lògics 
d’harmonia envers l'entorn, preservant la dignitat, l’estètica, l'estil i la idoneïtat de la ubicació dels mateixos en 
forma i contingut. 
 
Segon.- El nom del cementiri, tant a efectes de rètols com a efectes d'imatges corporativa i d'edició de possibles 
tríptics i de nous títols de propietat per a la cessió deis nínxols i sepultures, serà Cementiri de SANT PERE I SANT 
FÈLIX seguit de l’advocació de la parròquia actuant. 
 

7- De la formalització del contracte i les taxes 

Primer.- El present conveni entra en vigor a partir del dia de la seva signatura. 
 
Segon.- Tots els impostos i tributs que generin per causa de l'activitat de la gestió i explotació del cementiri seran 
per compte de l'AJUNTAMENT, amb excepció de l'impost sobre Béns Immobles, (IBI, d'ara endavant), que 
correspondrà a la PARRÒQUIA, com a propietària del recinte, per bé que en pugui tramitar l'exempció, d'acord 
amb el Concordat entre el Govern d'Espanya i la Santa Seu i, alhora, d'acord amb la Llei 49/2002, de Règim fiscal 
de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En el cas que deixés de fer-se efectiva l’exempció 
es valorarà oportunament amb l’AJUNTAMENT. 
 

8- De l’extinció del conveni i les pròrrogues del mateix 

Primer.- A l'extinció del termini assenyalat en el segon apartat d'aquest acord, l'AJUNTAMENT deixarà el Cementiri 
en bones condicions. 
 
Segon.- La cessió serà prorrogable per un període de cinc anys, previ acord entre les parts, que valoraran la 
conveniència de signar un nou conveni, amb termes i terminis diferents, si així es considera. 
 

9- Dels incompliments del conveni i les divergències 

Mitjançant la signatura d'aquest conveni, les parts es comprometen a resoldre de comú acord les incidències que 
puguin sorgir. Les qüestions litigioses que sorgeix in entre les parts durant el desenvolupament i l'execució d'aquest 
conveni, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, conforme a allò que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
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I  com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts  el signen en dos exemplars i a un sol 
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.” 
 
Vist el que preveuen els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del règim local i els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic 
de les Administracions Públiques, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar  el text definitiu del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i la Parròquia de 
Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí i la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per la cessió de la 
gestió del cementiri parroquial.  
 
Segon.- Notificar i emplaçar a la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí i la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, a l'efecte de que es formalitzi la signatura del Conveni a dalt 
referenciat. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde aclareix que tot i que al municipi la 
parròquia en qüestió és coneguda popularment amb el nom de “Sant Pere i Sant Feliu”, des 
del Bisbat han comunicat que el nom tècnic és “Sant Pere i Sant Fèlix”.  Aprofita per agrair al 
grup de veïns del barri de Font-rubí que juntament amb el mossèn, d’una manera altruista, 
han gestionat el cementiri parroquial durant molts anys.  Explica que ha arribat un moment en 
que aquest grup de persones han demanat a l’ajuntament que sigui aquesta Corporació qui 
en prengui la gestió i confirma que l’ajuntament ho farà tal i com ho està fent amb el cementiri 
de Santa Maria. 
 
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: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL 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.  
 
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 
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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. G. M. 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. 
 
Atès l’informe de Secretaria, de data 1 de setembre de 2021 i de conformitat amb l’establert a 
la secció tercera (articles 85 a 89) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- 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, redactada per Leivar – Martínez arquitectes a instàncies de la Sra. N. G. D. i del Sr. 
J. A. M. M. 
 
SEGON.- Obrir un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el tauler 
d'edictes de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i s'anunciarà, a 
més, en un dels diaris de major circulació d'aquesta. Durant aquest període quedarà 
l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho o obtenir còpies perquè es 
presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
 
TERCER.- Citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys que 
estiguin compresos en la modificació del referit pla especial, llevat que el PEU es formuli per 
la totalitat dels propietaris de la superfície afectada. 
 
QUART.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de les llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició n’autoritzi un de més llarg. 
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CINQUÈ.- Una vegada conclosa la informació pública, trametre les al·legacions presentades 
als serveis tècnics per al seu informe, si s’escau.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de fer una 
modificació del pla especial urbanístic per ampliar el catàleg de masies sota la demanda de la 
propietat d’una masia del barri de Montjuic.   
Aclareix que actualment es disposa d’una primera fase de dit catàleg que inclou 26 masies 
aproximadament.  Afegeix que s’ha treballat per aconseguir una subvenció per redactar el 
catàleg en qüestió, i que la Diputació de Barcelona confeccionarà l’esmentat catàleg que 
inclourà totes les masies del municipi. 
 
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: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENT DE PERMUTA 
D’UN TRAM DEL CAMÍ DE CAL MUNTANYÈS EN EL SECTOR LA SERRA, exp. 32/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, per Provisió d'Alcaldia de data 23 de gener de 2018, es va incoar procediment per 
proposar al Ple municipal l'acord de l'alteració de la qualificació jurídica desafectació del camí 
públic denominat CAMI DE CAL MUNTANYÈS, conegut amb anterioritat com el Camí de 
Puigdàlber per Cal Serra, que comença en el PQ 15+930 2126 i finalitza al PQ 17+124 de la 
carretera BP-2126, situat en el barri de les Cases Noves, sector La Serra del municipi, 
propietat d'aquest Ajuntament, convertint-se en un bé de caràcter patrimonial, per procedir a 
la posterior permuta del mateix, per tal de millorar la seguretat viària. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de juliol de 2018, va aprovar inicialment 
l'alteració de la qualificació jurídica camí públic denominat CAMI DE CAL MUNTANYÈS, 
conegut amb anterioritat com el Camí de Puigdàlber per Cal Serra, que comença en el PQ 
15+930 2126 i finalitza al PQ 17+124 de la carretera BP-2126, situat en el barri de les Cases 
Noves, sector La Serra del municipi, passant de bé de domini públic a bé patrimonial. 
 
Atès que es va publicar l'aprovació inicial de l'expedient en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 17 d’agost de 2018, en la pàgina web municipal i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 
durant vint dies perquè durant aquest període es presentessin les al·legacions oportunes pels 
interessats.  
 
Atès que durant el termini d’informació pública de l’expedient, que va finalitzar en data 17 de 
setembre de 2018, no es va presentar cap al·legació ni reclamació, d’acord amb el certificat 
de secretaria de data 25 d’octubre de 2018. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 d’octubre de 2018, va resoldre aprovar 
definitivament l'alteració de la qualificació jurídica camí públic denominat CAMI DE CAL 
MUNTANYÈS, conegut amb anterioritat com el Camí de Puigdàlber per Cal Serra, que 
comença en el PQ 15+930 2126 i finalitza al PQ 17+124 de la carretera BP-2126, situat en el 
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barri de les Cases Noves, sector La Serra del municipi, passant de bé de domini públic a bé 
patrimonial. 
 
Atès que, en data 14 de juny de 2021, es va emetre informe dels Serveis Tècnics Municipals 
en el qual consta la valoració tècnica tant del bé immoble de l'Ajuntament com del bé immoble 
propietat del particular. 
 
Atès que, per Resolució d’Alcaldia núm. 144/2021, de data 3 d’agost de 2021, es va incoar 
expedient de permuta del bé immoble de l'Ajuntament i del bé immoble propietat del particular. 
 
Atès que en, data 9 d’agost de 2021, ID Registre: 2021-E-RC-1169, el Sr. E. P. L. ha presentat 
escrit en el que fa constar l’acceptació de la valoració dels béns i de la permuta, per bé que 
manifesta que la titularitat sobre la propietat del bé immoble correspon al seu pare, el Sr. R. 
P. V. 
 
Atès que, en data 11 d’agost de 2021, s’ha obtingut nota simple registral de la finca propietat 
del particular, en el que consta com a propietari el Sr. R. P. V. 
 
Atès l’informe jurídic emès en data 7 de setembre de 2021 pel tècnic d’administració general.  
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, especialment la prevista al Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni els Ens Locals i al Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les Entitats Locals, es 
proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. E. P. L., en data 09/08/2021, enfront la 
Resolució d’Alcaldia núm. 144/2021, de data 3 d’agost de 2021, d’incoació de l’expedient i en 
conseqüència, rectificar l’error consistent en fer constar com a propietari el Sr. E. P. L. i tenir 
a tots els efectes com a titular del bé immoble particular al seu pare, el Sr. R. P. V. 
 
SEGON.- Procedir a la permuta dels següents béns:  
 
— El bé immoble propietat del particular Sr. E. P. L. següent:  
 
NATURALEZA. URBANA. Casa de labranza llamada “Casa Gervasi de la Serra” y dos 
porciones de tierra, una, contigua de extensión setecientos cuarenta metros cuadrados, y otra 
de naturaleza rústica separada de la anterior por el camino de Sabanell, de extensión mil 
trescientos metros cuadrados, situada en el termino municipal de Font-rubí, consistiendo la 
casa y anejos en una planta baja  y un piso con huerto y patio cerrado, casa pajar, pocilgas, 
gallinas, bodegas, lagares, oficinas de labranza. Linda: Norte, parte con J. F. y parte con M. 
S.; y el Este, con camino de Sabanell y M. S.; Sur con M. S. y Oeste, con el camino de 
Sabanell. 
 
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, finca registral 93 de 
Font-rubí, Tom 2182, Llibre 44, Foli 79. 
 
La superfície del camí és de 567,25 m2, amb una amplada de 6,00 ml i una pendent del 7,37%. 
 
El valor d’aquest bé immoble és de 3.403,50 euros. 
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— El bé immoble pertanyent a l’Ajuntament de Font-rubí, camí públic, desafectat per acord 
del Ple de data 30 d’octubre de 2018 següent: 
 
Correspon a un tram del denominat CAMI DE CAL MUNTANYÈS, conegut amb anterioritat 
com el Camí de Puigdàlber per Cal Serra, que comença en el PQ 15+930 2126 i finalitza al 
PQ 17+124 de la carretera BP-2126, situat en el barri de les Cases Noves, sector La Serra 
del municipi, propietat d'aquest Ajuntament, camí cadastral corresponent a la parcel•la 9003, 
del polígon 10, finca amb referència cadastral de rústica 08084A010090030000OH, el qual no 
està comprès en cap Pla d’ordenació, reforma o adaptació i que no és necessari per l’Entitat 
Local, ni és previsible que ho sigui en els deu anys immediats. 
 
La superfície del camí és de 569,25 m2, amb una amplada de 8,00 ml i una pendent del 4,61%. 
 
El valor d’aquest bé immoble és de 3.415,50 euros. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l'interessat, citant-lo per formalitzar el document públic 
corresponent. 
 
QUART.- Formalitzar l'acord en escriptura pública, facultant a l'Alcaldia per a la signatura de 
la mateixa i de quants altres documents siguin necessaris, fins a la inscripció registral del 
present acord. 
 
CINQUÈ.- Remetre ofici al Registre de la Propietat a l'efecte de que es practiquin els seients 
corresponents.” 
 
La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de canviar el traçat 
d’un camí cadastral.  Aclareix que el camí en qüestió passava per les parets d’una casa i des 
de la propietat es demana poder permutar, és a dir canviar el tram de camí que tocava la seva 
porta per un altre tram (de les mateixes característiques) que ells cedeixen.  Es creu que així 
disminueix la perillositat i que això suposa una millora pel barri sense cap cost per 
l’ajuntament.  Per acabar amb aquest punt, l’alcalde esmenta que tots els treballs i els canvis 
de serveis municipals afectats van a càrrec de la propietat. 
 
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: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 03/2021 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN 
LA MODALITAT DE GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS, CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS PER ROMANENT 
TRESORERIA. 
 
La proposta presentada davant del plenari és la següent: 
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“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les 
quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable; 
i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de la Corporació. 
 
I davant l’existència d’ingressos no tributaris derivats de diverses subvencions atorgades per 
la Diputació de Barcelona, que poden generar crèdits als estats de despeses dels 
pressupostos. 
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 22 de setembre de 2021 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció de data 22 de setembre 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 i suplements de crèdit per 
mitjà de romanent de tresoreria correspon al Ple de l'Ajuntament. I atès el que preveu l’article 
dotzè de les Bases d’execució, la generació de crèdits es pot aprovar per l’alcalde. 
 
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 generació de crèdits per ingressos, 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb romanent de tresoreria. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170, 172 a 177 i 181 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. 03/2021 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2021, en la modalitat de generació de 
crèdits per ingressos per import de 65.171,42 euros, crèdits extraordinaris per import de 
10.288,58 euros i suplement de crèdits per import de 62.450,00 euros, finançats amb nous 
ingressos, per import 65.171,42 euros i amb romanent de tresoreria, per import de 72.738,58 
euros, d’acord amb el següent detall: 

 

Partida 
habilitada 

Descripció Proposta d’alta  

165-21004 Reparacions enllumenat públic, software gestió 7.500,00 € 

165-21004 Reparacions enllumenat públic, canvi de llumeneres 15.000,00 € 

330-62906 Reforma serveis planta baixa La Cooperativa 42.671,42 € 

TOTALS 65.171,42 € 

 
Partida 

habilitada 
Descripció Proposta d’alta  

233-46100 Diputació de Barcelona, servei de teleassistència 1.000,00 € 

330-62906 Reforma serveis planta baixa La Cooperativa 9.288,58 € 

TOTALS 10.288,58 € 

 
Partida 

suplementada 

Descripció Consignació 
inicial 

Modificació Consignaci
ó definitiva 

920-13100 Remuneracions personal laboral temporal (TAG) 71.860,00 € 7.000,00 € 78.860,00 € 

920-15100 Gratificacions administració general 4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 
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920-16000 Quotes seguretat social administració general 
(TAG) 

86.000,00 € 2.000,00 € 88.000,00 € 

165-21004 Reparacions enllumenat públic i software gestió  10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 € 

161-21011 Manteniment xarxa d’aigua potable 28.515,69 € 18.000,00 € 46.515,69 € 

312-21204 Manteniment consultori mèdic 3.300,00 € 5.000,00 € 8.300,00 € 

323-21302 Manteniment instal·lació elèctrica i calefacció 
escoles 

6.474,45 € 1.000,00 € 7.474,45 € 

920-21500 Manteniment mobiliari i estris ajuntament i altres 
edificis mun 

3.750,00 € 2.000,00 € 5.750,00 € 

312-21504 Manteniment mobiliari i estris consultori mèdic 500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 

161-22116 Material divers per a la xarxa d’aigua potable 12.347,85 € 12.000,00 € 24.347,85 € 

231-25004 CCAP, treballadors socials, familiars i dinami 
(dependència) 

32.500,00 € 4.000,00 € 36.500,00 € 

151-25011 CCAP, serveis tècnics 13.700,00 € 2.450,00 € 16.150,00 € 

934-35900 Entitats bancàries, despeses 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 

TOTALS 273.447,99 € 62.450,00 € 335.897,99  
€ 

 

• FINANÇAMENT: 
 

Partida 
d’ingressos 

Descripció Proposta d’alta  

46106 Subvenció Diputació de Barcelona, gestió enllumenat públic 7.500,00 € 

46107 Subvenció Diputació de Barcelona, substitució de llumeneres 15.000,00 € 

76107 Subvenció Diputació de Barcelona, reforma serveis pta baixa La 
Cooperativa 

42.671,42 € 

TOTALS 65.171,42 € 

 
Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals    72.738,58 € 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 72.738,58 € 

 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- 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 
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. 
 
QUART.- 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.” 
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La Secretària-interventora llegeix els acords i el tinent d’alcalde, Sr. Moya, declara que 
aquesta modificació de crèdit té dos objectius clars: el primer, incloure unes subvencions dins 
el pressupost ordinari, i el segon, adequar partides que necessiten abans de final d’any un 
suplement. 
 
El regidor Martí Càlix felicita la Corporació per haver aconseguit les subvencions esmentades 
i sol·licita aclariments sobre la partida d’ampliació de personal i la de despeses bancàries. 
El Sr. Moya explica que la partida d’ampliació de personal correspon a la de la figura del 
“Tècnic d’Administració General” i que aquest és un tècnic en dret urbanístic que ajuda els 
serveis tècnics municipals.  Pel que fa a les despeses bancàries, comenta que fins ara no en 
teníem, però que a partir d’ara això canviarà. Afegeix que el Banc de Sabadell ha comunicat 
el canvi de criteri esmentat i que, per això, cal modificar la partida. 
L’alcalde aclareix que s’ha negociat amb les entitats bancàries fins on s’ha pogut i apunta que 
fins al moment, aquestes proporcionaven ingressos (provinents dels interessos) però que 
d’ara en endavant caldrà comptar amb les despeses bancàries. 
 
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: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DESÈ.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ REFERENT A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE 
FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 2020. 
 
La moció que es sotmet a consideració del Ple és la que tot seguit es transcriu: 
 
“L’esclat de la pandèmia va comportar una recessió econòmica sense precedents que ha 
impactat sobre les finances públiques de totes les administracions. D’una banda l’aturada de 
nombrosos sectors econòmics ha comportat una reducció dels ingressos tributaris. Per contra, 
la necessitat d’atendre l’emergència social derivada de la crisi ha comportat una major 
despesa pública. Com a resultat de tot plegat hem assistit a un desajust dels comptes 
públics de l’any 2020 i, vista l’evolució de les diferents onades de contagis, probablement 
tancarem el 2021 amb un escenari similar. 
 
L’actual estructura territorial consta de diferents nivells d’administració que tenen assignades 
competències pròpies i per tant han d’assumir despeses, però en canvi es troben limitades 
per la banda dels ingressos per un model de finançament autonòmic i local clarament 
insuficient i per una normativa bàsica que limita l’autonomia financera de CCAA i ajuntaments.  
 
A priori, la lògica del model de finançament és que les diferents administracions han de tenir 
garantit el principi de suficiència financera. És a dir, que amb els recursos provinents del 
model de finançament més els ingressos propis han de poder finançar les necessitats de 
despesa derivades de les seves competències. Doncs bé, si en condicions normals ja es 
compleix més aviat poc, en un context de recessió econòmica sobtada, provocada per una 
pandèmia mundial, és evident que aquest principi de suficiència financera es trenca 
completament i en aquest cas es fa necessari recórrer a mecanismes excepcionals per poder 
ajustar els recursos a les necessitats. És a dir, cal recórrer als mercats financers per finançar 
els dèficits, traslladant les actuals càrregues a exercicis futurs.  
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Aquí és on ens trobem que la pròpia estructura del model de finançament fa que només 
l’Estat disposi de les eines necessàries per finançar aquest dèficit a llarg termini, 
restablint així el principi de suficiència financera per al conjunt de les administracions. Si bé 
l’Estat va articular un mecanisme en favor de les CCAA, probablement insuficient, en el cas 
dels ajuntaments no va transferir ni un euro addicional al que ja estava previst abans de la 
pandèmia. Això malgrat s’havia compromès inicialment a transferir un fons COVID de 5.000 
milions d’euros. Així doncs, els ajuntaments han hagut d’assumir una caiguda dels ingressos 
propis, particularment de taxes i preus públics, alhora que han incrementat la despesa social 
i han destinat recursos al teixit econòmic davant la inoperància de l’Estat. 
 
Ara en canvi ens trobem que, sense haver transferit un euro addicional als ajuntaments per 
preservar el principi de suficiència financera, l’Estat començarà a reclamar les liquidacions 
del model de finançament del 2020, és a dir, la diferència entre allò que va transferir en base 
a les previsions d’ingressos prèvies a la pandèmia i el que efectivament va ingressar per les 
grans figures tributàries com són l’IRPF, l’IVA o Societats. És a dir, que a la pràctica l’Estat ni 
tan sols estaria assumint el dèficit resultant de les seves pròpies figures tributàries, sinó que 
en part l’estaria traslladant directament als ajuntaments. La Federació de Municipis ja ha 
avançat que serien al voltant de 3.000 milions d’euros el que haurien de retornar els 
ajuntaments. 
 
Sí bé aquesta lògica del model de finançament és aplicable en un context de reducció 
d’ingressos fruit del cicle econòmic, en el qual les diferents administracions poden fer ajustos 
progressius dels seus comptes, entenem que en cap cas ha de ser aplicable en una 
situació d’excepcionalitat com la que encara estem transitant i que requereix de disposar 
del màxim de recursos per abordar les conseqüències socials i la necessària i urgent 
recuperació dels sectors econòmics. Limitar-nos a una aplicació estricta del que recull el model 
de finançament condemnarà els ajuntaments a aplicar retallades immediates sobre els 
seus pressupostos, cosa que xoca frontalment amb el consens polític de que cal afrontar 
aquesta crisi amb una recepta ben diferent al que es va fer a la crisi del 2008 i que ens va 
condemnar a una recessió estructural que es va allargar en el temps. Si bé en la crisi iniciada 
el 2008 es va fer un primer intent de polítiques expansives, de seguida l’Estat va imposar una 
austeritat extrema que va endarrerir la recuperació econòmica. L’austeritat ja no ha de ser una 
opció i seria deslleial imposar-la a la resta d’administracions. 
 
En la mateixa línia de donar continuïtat a polítiques expansives que acompanyin i reforcin la 
reactivació econòmica, i davant l’anunci de la Comissió Europea de mantenir suspès el Pacte 
d’Estabilitat, és imperatiu que l’estat espanyol prorrogui la suspensió de les regles fiscals i que 
ho faci amb la màxima celeritat per facilitar una òptima planificació de cara al pressupost 2022 
que ja estan treballant els ajuntaments. 
Si bé en la darrera Comissió d’Administració Local, celebrada en data 28 de juliol, es van 
anunciar algunes mesures que van en la línia de les reivindicacions que fem en aquesta moció, 
considerem que encara són insuficients i requereixen d’una major concreció. I sobretot hauran 
de ser formalitzades i no quedar en anuncis que després no es compleixen. 
 
Atès que els ajuntaments estan donant resposta des de la proximitat a les necessitats socials 
sorgides de la pandèmia. 
 
Atès que els ajuntaments també ha patit una reducció del seus ingressos propis, 
particularment de taxes i preus públics. 
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Atès que el govern de l’Estat no va complir amb la seva promesa de transferir un fons COVID 
de 5.000 milions en favor dels ajuntaments. 
 
Atès que l’emergència sanitària continua vigent i el ritme de la recuperació econòmica es 
veurà afectat per les successives onades de contagis. 
 
Atès que la Comissió Europea ja ha anunciat que prorrogarà per al 2022 la suspensió del 
Pacte d’Estabilitat, de manera que les regles fiscals continuaran sense vigència, i a més 
proposa la revisió del marc d’estabilitat pressupostària a partir del 2023. 
 
Atès que els ajuntaments han de poder planificar els seus pressupostos per al 2022 amb el 
màxim de certeses i amb l’objectiu de preservar els serveis públics i de seguir contribuint a la 
resposta social i a la reactivació econòmica. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Que l’Estat absorbeixi la totalitat de l’import resultant de les liquidacions negatives 
corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi una disposició 
legal per formalitzar-ho. 
 
SEGON.- Que l’Estat articuli el fons COVID de 5.000 milions d’euros en favor dels 
ajuntaments, tal com es va comprometre a fer la Ministra d’Hisenda. 
 
TERCER.- Que el Consell de Ministres sol·liciti al Congrés dels Diputats la pròrroga de la 
suspensió de les regles fiscals per a l’any 2022. 
 
QUART.- Que l’Estat defineixi l’import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas 
sigui inferior al del 2021. 
 
CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat que mantingui i reforci les polítiques de suport al món 
local, com ja va fer amb el fons extraordinari de Cooperació Local per valor de 120 milions 
d’euros. 
 
SISÈ.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, a les entitats municipalistes 
representatives i al Govern de la Generalitat.” 
 
El regidor Martí Càlix llegeix part de la moció i els acords d’aquesta i manifesta que és 
interessant fer pressió des dels ajuntaments per poder obtenir més recursos, i en el cas de 
Font-rubí, afegeix, poder utilitzar el romanent per al que calgui.  
L’alcalde aclareix que el punt tercer dels acords ja està en vigor.  Afegeix que està d’acord 
amb la moció perquè cal que els ajuntaments siguin millor tractats fiscalment i disposar de 
més recursos donat que aquests són la primera porta amb la que es troba el ciutadà.  Apunta, 
per acabar amb aquest punt, que ara s’han de negociar pressupostos a Madrid i per tant, és 
el moment de pressionar. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
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Subjecte la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 (dos) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE 
L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ. 
 
La moció presentada per aquest grup municipal és la següent: 
 
“L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat 
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del 
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua 
de competitivitat. 
 
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a 
una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 188’18 €/MWh, molt 
per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWhdel mes de gener, en aquell cas a causa 
dels efectes del temporal Filomena.  
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat 
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap 
mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir 
mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre 
reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% 
el seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el 
missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona 
voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat 
oligopolístic. 
 
Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el 
problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model.  Malgrat la insistència que el seu efecte serà 
immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar 
de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de 
benefici de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.  
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els 
dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en 
consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el 
govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers 
mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes 
companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix 
cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles 
i requereixen d’una intervenció del regulador públic. 
 
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la 
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament 
insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les 
elèctriques a partir d’un bé essencial. 
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Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en 
un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures 
i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de 
respondre destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò 
que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat 
elèctric. 
 
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per 
tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo 
social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal 
i familiar. 
 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes 
han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat 
en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per 
exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en 
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives 
energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de 
les energies renovables. 
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi 
de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència 
energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous 
mecanismes de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, 
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
 
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la 
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem 
viscut aquest estiu. 
 
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal 
de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. 
 
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els 
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica. 
 
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies 
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la 
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables. 
 
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i 
ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica 
local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. 
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Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons NextGeneration 
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin 
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic. 
 
Vuitè. Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment del 
preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22:30h des del municipi.” 
 
El regidor Josep Ma. Sala fa un resum de la moció i llegeix els acords d’aquesta.   
L’alcalde afirma que està d’acord amb el contingut de la moció i aclareix que des de 
l’ajuntament ja s’està posant a disposició de la ciutadania informació al respecte des de serveis 
socials i de la pàgina web.  Afegeix que s’està treballant en les ordenances fiscals per tal de 
poder oferir un descompte en l’import de l’IBI als propietaris que usin energies netes.  Precisa 
que l’ajuntament està compromès amb accions d’estalvi energètic instal·lant plaques 
fotovoltaiques a l’edifici i millorant l’enllumenat públic.  Per finalitzar la intervenció detalla que 
està conforme amb sumar-se a l’apagada que contempla el punt vuitè dels acords però 
únicament en els edificis municipals, no en l’enllumenat públic donat que això comporta  certa 
perillositat. 
Des del grup d’ERC entenen que, per motius de seguretat, no s’apagui l’enllumenat públic. 
Acorden promoure mitjançant les xarxes socials l’apagada de llum. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecte la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 (dos) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DOTZÈ.- MOCIONS PRESENTADES PER ERC FONT-RUBÍ I PEL GRUP 
MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA A FONT-RUBÍ SOBRE EL REBUIG AL 
PROJECTE DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ. 
 
Tant el grup municipal d’ERC-AM a Font-rubí com el grup municipal Junts per Catalunya a 
Font-rubí han presentat mocions de rebuig al projecte de la línia elèctrica aèria de molt alta 
tensió, però els dos grups manifesten que han transaccionat i que presenten conjuntament 
una moció que substitueix a les dues mocions inicials, i és la que finalment es sotmet a la 
consideració dels membres del plenari: 
 
“MOCIÓ DELS DOS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PRESENTS A L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ DE DENÚNCIA DE LES LÍNIES MAT PROJECTADES DE L’ARAGÓ CAP A 
CATALUNYA (EXP. G1031-000009/2021). 
 
Aquest estiu han sol·licitat l’autorització administrativa prèvia i Declaració d’Impacte Ambiental 
al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic diversos projectes de parcs 
eòlics i fotovoltaics ubicats a l’Aragó i que tenen projectat evacuar l’energia a Catalunya amb 
línies de molt alta tensió (MAT), entre els quals, el projecte PFot-539 AC (Clúster Begues) que 
inclou una línia MAT que ha d’unir el parc solar fotovoltaic Jaime I a l’Aragó amb el Baix 
Llobregat tot creuant la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, el 
Baix Penedès, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. 
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Les línies MAT d’evacuació d’aquests projectes suposen una greu agressió al territori i 
provocaran una pèrdua irrecuperable de valor patrimonial i agrari de les finques per on 
passaran aquestes infraestructures. D’altra banda, l’establiment de les línies suposa un risc 
d’abandonament de les superfícies de conreu per la dificultat de pas i l’acció de la maquinària 
agrícola que pot comportar la construcció i el traçat de les línies MAT. 
 
Així mateix les línies MAT afecten diversos espais d’interès natural del Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN), algunes incloses en xarxa Natura 2000, i travessen zones de sòl de protecció 
especial d’alt valor agrícola i de protecció especial de la vinya i zones de sòl de protecció 
territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. 
 
Aquest tipus de macroprojectes és contrari a un model d’implantació de les energies 
renovables descentralitzat, amb una producció distribuïda i de proximitat, respectuós amb el 
territori i que aprofiti espais ja alterats per l'activitat humana per minimitzar així l'ocupació 
innecessària del territori. En aquesta línia, és necessari l’establiment de corredors 
d’infraestructures per aprofitar el traçat ja marcat per altres infraestructures existents en els 
que s’haurien d’ubicar el traçat de les línies MAT imprescindibles d’acord amb la planificació 
energètica necessària per fer front a la transició energètica. 
Es considera una manca de respecte per la ciutadania la manera com s’han fet públics els 
projectes, en ple estiu i entorpint així que es pugui dur a terme un procés d’informació i debat 
suficientment ampli entre el gruix de la població que se’n veurà afectada. 
 
Atès l’anteriorment exposat els grups municipals de Junts per Catalunya Font-rubí i Esquerra 
Republicana de Catalunya – AM proposen l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 
SET Valmuel- CS Promotores Begues. Molt especialment tal com està configurada en el 
projecte fet públic en el BOE. 
 
SEGON.- Continuar impulsant i participant de l'estratègia conjunta i coordinada d’oposició a 
la construcció de la línia aèria elèctrica de SET Valmuel- CS Promotores Begues, assumint 
com a pròpies les consideracions i al·legacions resultants dels treballs tècnics encarregats a 
tal efecte, redactades i presentades per les diferents administracions representants del 
territori. 
 
TERCER.- Instar els Ministeris espanyols de Política Territorial i Funció Pública i de Transició 
Ecològica i Repte Demogràfic a aturar i desestimar aquest projecte i qualsevol d’altra línia 
MAT, per la important transgressió del territori. 
 
QUART.- Donar suport al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i als municipis afectats i 
corporacions anàlogues, en la presentació de les al·legacions de rebuig al desenvolupament 
d’aquest projecte de instal·lació de una línia MAT.  
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al consell Comarcal de l’Alt Penedès;  al 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a la Conselleria d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; al Ministerio de Política Territorial y Función Pública i 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.” 
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L’alcalde explica que es van presentar dues mocions sobre el rebuig a la línia elèctrica aèria 
de molt alta tensió provinents dels grups municipals de Junts per Catalunya i d’ERC-AM.  
Aclareix que han pactat, abans d’iniciar la sessió, una moció conjunta i procedeix a llegir-la.   
El regidor Càlix recalca la positivitat d’haver arribat a un acord i afegeix que creu que es 
pretenia que l’exposició pública del projecte en qüestió passés desapercebuda aprofitant el 
temps vacacional. Segueix argumentant que creu important que Catalunya decideixi sobre el 
seu model d’ús d’energies renovables.   
El Sr. Moya, primer tinent d’alcalde, explica els antecedents de l’empresa idearia del projecte 
recalcant que l’estudi en qüestió parla de l’evacuació de l’energia del lloc on es produeix, i que 
en cap cas parla del transport d’aquesta. Comenta que al govern de l’estat espanyol li 
interessa que Catalunya depengui energèticament de fora de les seves fronteres.  Per 
finalitzar comenta que Catalunya es troba a la cua d’Espanya pel que fa a energies renovables 
i apunta que cal que les autoritzats es posin a treballar en el tema quan abans millor. 
L’alcalde explica que des del Consell Comarcal s’ha treballat en contra del projecte de les 
línies MAT i explicita que tots els municipis per on havia de passar dita línia s’han oposat al 
projecte. Afegeix que l’Aragó té una normativa més laxa al respecte de les energies renovables 
i tanca argumentant que creu que cal dotar l’administració de les eines necessàries per 
treballar a fons en el l’esmentat camp, i que ha de ser aquesta qui redacti els projectes i 
decideixi sobre aquests.              
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT TRETZÈ.- 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 quan està previst que comencin les obres de l’edifici d’habitatge social. 
L’alcalde contesta que ja s’han realitzat les reunions pertinents i que l’acta de replanteig es 
farà el 18 d’octubre.  Comenta també que des de la direcció d’obra li han advertit que 
l’execució serà més ràpida del que contempla el projecte i que esperen que en un any aquest 
projecte estigui acabat. 
 
2)  El Sr. Càlix segueix sol·licitant informació respecte el finançament de l’edifici tractat en el 
primer punt.   
L’alcalde aclareix que s’han aconseguit subvencions per un total de 450.000 euros i que 
encara hi ha un parell de subvencions demanades al respecte.  La resta de la despesa es 
finançarà amb recursos propis i es veurà més endavant si cal demanar un préstec. 
 
3) El Sr. Càlix exposa que, tal i com s’ha fet amb el tema ordenances fiscals d’explicar a grans 
trets per on van les línies, sol·licita que es faci el mateix amb el tema pressupost. 
El primer tinent d’alcalde i regidor d’hisenda, Sr. Moya, mostra la seva conformitat. 
 
4) El Sr. Sala pregunta si s’ha fet alguna gestió amb el tema del mur de l’avinguda Catalunya 
propietat del Sr. F. 
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L’alcalde aclareix que encara no s’ha acordat res al respecte, però que hi seguiran treballant. 
 
 

 
 
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 20,55 hores. 
 
 

    


