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 ACTA NÚM. 04/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2021. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 04/2021 
Caràcter: Ordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 30 de març de 2021 
Hora d’inici de la sessió: 20,14 
Hora d’acabament de la sessió: 22,12 
Lloc: Telemàticament, via zoom 
 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 
 
Regidors: 
 
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:  
Sr. Sebastià Moya i Arenas; 
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell; 
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany; 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany; 
Sr. Lluís Ortega i Rey. 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM: 
Sr. Josep Maria Sala i Santacana; 
Sra. Joana  Faura i Bonell; 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 
 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Cap. 
 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez. 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries anteriors. 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1 a la núm. 32 del 2021). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Donar compte de l’informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de compliment 

de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, quart trimestre de 2020. 

5. Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme 
de Gestió Tributària durant l’exercici 2020. 
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6. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

7. Proposta d’aprovació d’actualització de l’encomana de gestió i del conveni tipus per a 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona. 

8. Proposta d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Font-rubí 
i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’execució d’actuacions del Projecte 
Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària a l’Alt Penedès en el 
marc del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona. 

9. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat 
de Barcelona – Grup de recerca SERP (Seminari d’Estudis i Recerques 
Prehistòriques) – i l’Ajuntament de Font-rubí (Alt Penedès) per a la recerca 
arqueològica a la Cova de la Guineu. 

10. Proposta de sol·licitud al Consell Comarcal de l’Alt Penedès de la declaració de Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL) dels refugis antiaeris de l’antic aeròdrom republicà de 
Sabanell. 

11. Proposta d’aprovació de l’inici del procediment de desnonament administratiu de la 
finca adjudicada P2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou. 

12. Proposta d’elecció de jutge de pau, titular i substitut, del municipi de Font-rubí. 
13. Proposta d’aprovació del Text refós de la modificació puntual de les normes 

subsidiàries de planejament de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics i altres reajustaments. 

14. Moció del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí en favor de la 
suspensió temporal de permisos per a la construcció de plantes d’energia renovables. 

15. Moció de suport a Pablo Hasél, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-AM. 

16. Moció de suport a l’Amnistia, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-AM. 

17. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya a Font-rubí, per la regulació 
i protecció dels boscos i l’extracció del llentiscle. 

18. Moció d’ERC Font-rubí per la no industrialització i degradació dels espais agraris i 
forestals, degut a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i parcs eòlics a la comarca. 

19. Precs i preguntes. 
 
La present sessió del Ple es celebra de forma telemàtica, de conformitat amb el que disposa 
l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
on s’habilita que les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a 
terme per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força 
major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera 
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. La situació 
excepcional ve fonamentada pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les 
mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant 
la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial 
decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el 
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i 
per la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya. 
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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 LES ACTES DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. 
 
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són la de data 20 de gener, 
la de data 26 de gener i la de data 2 de març de 2021. L’Alcalde pregunta a la resta de membres 
del consistori si volen fer algun aclariment o alguna esmena més al contingut de les actes. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació. 
 
Subjectes les actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, les actes s’aproven per unanimitat. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM. 1 
A LA NÚM. 32 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 1 a la número 32 de l’any 2021, de les 
quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
 

01/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, 
gener de 2021. 

02/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2021. 

03/2021 De compareixença davant del Jutjat Social núm. 34 de Barcelona i designa de lletrats de la 
Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona. 

04/2021 D’aprovació de la pròrroga del Pressupost de l’exercici 2020 per a l’exercici 2021. 

05/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent del Ple del 20 de 
gener del 2021. 

06/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària i telemàtica del Ple del 26 de 
gener del 2021. 

07/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de gener de 2021 i de la liquidació de la seguretat social 
dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

08/2021 D’elevació a definitiu de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2021. 

09/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2021. 

10/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 01/2021. 

11/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ Alt Penedès núm. 4 del municipi de Font-rubí, exp. 41/2021. 

12/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ Les Casetes d’en Raspall núm. 12 del municipi de Font-rubí, exp. 43/2021. 

13/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 01/2021. 

14/2021 D’inici de l’expedient de nomenament del jutge/ssa de pau titulat i substitut/a. 

15/2021 De reserva de llocs per a cartells i locals públics per a la campanya electoral a les Eleccions Agràries 
2021. 

16/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, 
febrer de 2021. 
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17/2021 D’aprovació de la transferència d’un ingrés a l’ORGT de la Diputació de Barcelona en concepte 

de Taxa pel subministrament d’aigua (2TRI2020) del Centre Oriol Badia de la Generalitat de 
Catalunya. 

18/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ Font de la Mina núm. 8 del municipi de Font-rubí, exp. 50/2021. 

19/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge casa Cal Maginet s/n del municipi de Font-rubí, exp. 58/2021. 

20/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2021. 

21/2021 D’assignació del complement salarial de productivitat a diversos treballadors de la Corporació, 
exercici 2021. 

22/2021 De classificació de les proposicions presentades i requeriment al licitador del contracte de 
serveis d’assessorament a la intervenció municipal en matèria econòmica, comptable i 
financera, exp. 403/2020. 

23/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 02/2021. 

24/2021 D’aprovació de les despeses derivades del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de 
Font-rubí i Vilobí del Penedès per a la gestió d’un centre de recepció de residus, exercici 2021. 

25/2021 D’aprovació de la factura núm. 01/2021 (F/2021/12) del servei de menjador de la Llar d’Infants 
dels mesos de setembre a desembre de 2020. 

26/2021 D’aprovació de les nòmines dels endarreriments corresponents del mes de gener de 2021, de 
les nòmines corresponents del mes de febrer de 2021 i de la liquidació de la seguretat social 
dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

27/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 02/2021. 

28/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 03/2021. 

29/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i telemàtica del Ple del 2 
de març del 2021. 

30/2021 D’atorgament de la conformitat a la comissió de serveis de la Sra. G. per ocupar el lloc de treball 
de secretaria de l’Ajuntament de Santa Susanna. 

31/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 de març de 2021. 

32/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al BO Guardiola núm. 4 del municipi de Font-rubí. 

 
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 19 de gener de 2021; 
- Actes de la JGL de data 2 i 16 de febrer 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.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ I DE LA 
TRESORERIA MUNICIPALS DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE DE 2020. 
 
La proposta que es sotmet a coneixement del plenari és la següent: 
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“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix, 
en els articles 4 i 5, una sèrie d’obligacions de subministrament d’informació, entre d’altres, 
per les administracions públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels tresorers o, en el seu defecte, 
pels interventors de les corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les obligacions de l’entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estiguin incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà, a l’informe 
trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o documents justificatius 
respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Vist l’informe d’intervenció i de la tresoreria municipals, de data 29 de gener de 2021, que es 
reprodueix tot seguit:  
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ I DE LA TRESORERIA MUNICIPALS  
 
De conformitat amb l'establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord 
amb el que preveu l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, s'emet el següent informe,  
 
ANTECEDENTS 

 
PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats com a 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració d'aquest Ajuntament, de conformitat 
amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Abans, l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 novembre, ja derogat, establia que 
“l’Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les 
certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte”. 
 
Després, l’article 33 i la Disposició Final Sisena del Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, que modificaven l'article 216.4 del Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
S’han aprovat més reformes legislatives que afecten a les lleis abans referenciades, com la Llei orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
A partir d’aquí, cal tenir en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria. 
 
Però hem de destacar la més important: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i en 
especial l’article 198 i 210.    
 
“Article 198. Pagament del preu. 
1. El contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada en els termes que estableixen 
aquesta Llei i el contracte. 
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En el supòsit dels contractes basats en un acord marc i dels contractes específics derivats d’un sistema dinàmic 
de contractació, el pagament del preu el pot fer el peticionari. 
2. El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte o, en el cas de 
contractes de tracte successiu, mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin estipulat. 
En els casos en què l’import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament 
següent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, l’expedient de 
pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la comunicació efectuada a la Intervenció 
corresponent per a la seva eventual assistència a la recepció en l’exercici de les seves funcions de comprovació 
material de la inversió. 
3. El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per l’import de les operacions preparatòries de 
l’execució del contracte i que estiguin compreses en l’objecte d’aquest, en les condicions que assenyalen els plecs 
respectius; aquests pagaments s’han d’assegurar mitjançant la prestació de garantia. 
4. L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de 
les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte 
dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i, si es demora, 
ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i 
la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per tal que a l’inici del còmput de 
termini es puguin meritar interessos, el contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant 
el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, 
dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de 
les mercaderies o la prestació del servei. 
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha 
d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte 
dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del 
servei. 
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació 
d’interessos no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la 
factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent. 
5. Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s’escau, a la suspensió 
del compliment del contracte, i ha de comunicar a l’Administració, amb un mes d’antelació, aquesta circumstància, 
als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la suspensió, en els termes que estableix aquesta 
Llei. 
6. Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret, així mateix, a resoldre el contracte 
i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això se li originin. 
7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments a compte 
que siguin procedents per l’execució del contracte només es poden embargar en els supòsits següents: 
a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del contracte i de les quotes 
socials que en deriven. 
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors referides 
a l’execució del contracte. 
8. Les comunitats autònomes poden reduir els terminis de trenta dies, quatre mesos i sis mesos que estableixen 
els apartats 4, 5 i 6 d’aquest article.”  
 
En el cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració haurà d’abonar al contractista els interessos 
de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
SEGON.- S'adjunta informe del quart trimestre de l’exercici 2020 per continuar l’actualització de la informació sobre 
el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada 
Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini.  
 
En l’esmentat informe es considera la totalitat dels pagaments realitzats en el trimestre natural, i la totalitat de 
factures o documents justificatius pendents de pagament al final del període.  

 
TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació, segons l'article 4 de la Llei 15/2010 de morositat i debat 
en el Ple de la Corporació, aquest informe es deurà remetre, en tot cas, al Ministeri d'Economia i Hisenda i a Tutela 
Financera de la Generalitat de Catalunya. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s'estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
- Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 

ECF/13//2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
- Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
D’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, la interventora i 
tresorera emet el següent 

I N F O R M E 
 

A) Sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament, quart trimestre 2020.   
  
Cal comentar que durant el quart trimestre de 2020 s’ha complert en tots els casos amb el termini de pagament de 
proveïdors de 60 dies, entesos e dos períodes: un període màxim de 30 dies per a du a terme un procediment 
d’acceptació o de comprovació mitjançant el qual s’ha de verificar la conformitat dels béns, serveis u obres i un 
segon període màxim de 30 dies per a dur a terme l’aprovació de la corresponent factura. El període mitjà de 
pagament s’ha situat en 27,50 dies. Vist les dades d’aquest quart trimestre de 2020 es pot copsar la idea que se 
segueix amb la línia de manteniment d’una estabilitat en els pagaments, que continuen efectuant-se dos cops al 
mes. 
 
Les previsions inicials dels trimestres del 2021 és continuar amb la dinàmica d’aquest quart trimestre de 2020, tal 
com marca la normativa vigent, donat que la tresoreria municipal disposa d’una liquiditat adequada, i es continuarà 
treballant perquè entre la data de registre de factura i la data de pagament no passin gaire més de 30 dies, encara 
que el termini legal sigui de 60 dies. 

 
D'aquesta manera, respecte a aquest quart trimestre de l’exercici 2020, es relacionen en els documents annexos 
integrants d’aquest informe els pagaments realitzats i factures o documents justificatius pendents de pagament de 
l'Ajuntament. 
 
En aquest sentit, les obligacions de l'Ajuntament del quart trimestre de l'exercici 2020 queden relacionades, 
elaborant el corresponent informe de tramesa de la informació necessària que es requereix en la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per les quals s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat de les operacions comercials. 
 
Així, d’acord amb els llistats que s’adjunten com annexos, es pot extreure el següent: 

a) Núm. de factures pagades durant el quart trimestre 2020: 310. 
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 255.266,42 euros. 
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 310. 
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de l’entrada per registre: 27,50. 
e) Nombre de factures pagades fora de termini legal: 0. 
f) Període mitjà de pagament excedit: 0. 
g) Número de factures pendent de pagament al final del trimestre: 79, totes elles es troben dins del període 

legal de pagament.  
h) Interessos de demora pagats durant aquest trimestre: 0 euros. 

  
B) Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final d’aquest quart trimestre, hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures de l'Ajuntament i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.  
 
En relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31 de desembre de 2020, hagin transcorregut 
més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda, en l’Ajuntament de Font-rubí no ha quedat en 
aquesta situació cap factura.  
 
Els informes s’hauran de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i ja no cal trametre’ls a Tutela Financera, segons 
consta a l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre.  
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En el cas del Ministeri d’Economia i Hisenda, cada informe trimestral contempla la següent informació:  

• Pagaments realitzats en el trimestre. 
• Interessos de demora pagats en el trimestre. 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

 
Font-rubí, 29 de gener de 2021 
 
Eva Puig Pérez,  
Secretària interventora i tresorera” 
 
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Intervenció eleva al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent als terminis de pagament de les factures registrades en l’Ajuntament de 
Font-rubí dins del quart trimestre de 2020, d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria municipals 
referent a les factures o documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt anterior.   
 
Tercer.- Trametre l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria municipals a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents grups 
polítics sobre l’informe d’intervenció i tresoreria. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 
REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2020. 
 
La proposta que es presenta davant del ple és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, liquidats per aquest ens. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a aquesta Corporació. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, 
com estableix l’article 209.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 

• Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020: 
 

      REBUTS                    13.870,96 €  
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      LIQUIDACIONS                 14.963,42 €   
 

• Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2020: 
 

      REBUTS                   146.573,63 €  
      LIQUIDACIONS                 53.856,05 €   

 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Atès l’informe favorable de la Interventora municipal de l’Ajuntament emès en data 15 de març 
de 2021. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Font-
rubí elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’aprovar els 
comptes de la recaptació dels impostos i taxes municipals presentats per l’Organisme de 
Gestió Tributària, com es fa cada exercici i especifica els imports resultants de la recaptació 
en voluntària i en executiva. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis 
compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou 
creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 
municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de 
cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus 
problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i 
dur a terme projectes d'interès comú. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en ser membre de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Atès que per tal de poder fer efectiva l’adhesió a aquesta associació és necessària l’adopció 
dels següents acords del Ple: 
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• L’adhesió a la Xarxa; 
• L’aprovació dels Estatus de la Xarxa; 
• Nomenament d’un representant. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat, de la qual en vol ser membre. 
 
Segon.- APROVAR els Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que 
s’adjunten com a ANNEX. 
 
Tercer.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Font-rubí a l’esmentada associació 
al Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de la corporació. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de 
Barcelona.” 

ANNEX 
 

Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Títol I.- Disposicions generals  
 
Article 1.- Constitució, naturalesa i personalitat jurídica  
Amb la denominació ASSOCIACIÓ xarxasost, es constitueix una associació a l'empar del que 
preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/85 Reguladora de les bases de Règim 
Local, els articles 118 i següents de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, el 
Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives 
dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent i la Llei d'Associacions 7/97, de 18 de 
juny del Parlament de Catalunya.  
 
L'Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament pels 
municipis i altres entitats territorials que decideixen adherir-se i per la Diputació de Barcelona. 
  
La incorporació es farà a sol·licitud del Ple de l'Organisme i l'acord d'admissió de l'Assemblea 
de l'Associació, amb modificació, si s'escau, dels estatuts.  
 
Tots els membres que s'incorporin a l'Associació tindran la categoria de socis ordinaris i es 
regiran quant als seus deures i obligacions pel que preveu la Llei d'Associacions 7/97.  
 
L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels municipis i ens locals que són membres de 
l'Associació.  
 
Article 2.- Seu social  
El domicili de l'associació serà a la ciutat de Barcelona, c/Comte d'Urgell, 187, Edifici del 
Rellotge. Per acord de la Comissió de seguiment podrà ser modificada la seu social.  
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Títol II.- Àmbit funcional  
 
Article 3.- Finalitats  
Les finalitats de l'associació són:  

a. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament sostenible 
a les ciutats de les comarques de Barcelona, com també per la implantació i el 
seguiment de les Agendes 21 Locals (A21L).  

b. Facilitar la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials i els econòmics en 
el desenvolupament de les referides ciutats.  

c. Definir estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del 
desenvolupament sostenible. Facilitar la constitució d'un fòrum de debat permanent 
de les polítiques de desenvolupament sostenible.  

d. Afavorir la creació d'un laboratori d'experiències en el camp de la sostenibilitat en 
l'àmbit local.  

e. Facilitar eines informatives que puguin potenciar el desenvolupament sostenible de 
les ciutats com són: centres de documentació, d'informació, …  

f. Promocionar accions conjuntes amb la Xarxa Europea de Ciutats Sostenibles i 
potenciar el contacte amb altres xarxes que treballen en el camp ambiental i del 
desenvolupament sostenible.  

g. Desenvolupar projectes concrets relacionats amb la implementació de les Agendes 
21 Locals a les ciutats implicades en la Xarxa, i promoure l'obtenció de finançament 
extern.  

h. Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el 
procés d'implantació i desenvolupament de les A21L.  

i. Donar suport a les institucions nacionals de Catalunya, Generalitat i Parlament, en 
totes les iniciatives adreçades al desenvolupament de les A21L.  

 
Article 4.- Funcions de l'Associació  
L'Associació realitzarà per a la consecució de les esmentades finalitats les següents funcions:  

a. Determinarà quins són els elements clau per a la implantació de l'Agenda 21 Local en 
els municipis, així com quines són les barreres que la dificulten.  

b. Desenvoluparà projectes que facilitin l'intercanvi entre els municipis.  
c. Exercirà accions per a afavorir l'adequació de les estructures municipals.  
d. Facilitarà la incorporació de l'A21L en el procés de planejament de les ciutats que són 

membres de la Xarxa.  
e. Portarà a terme l'anàlisi, revisió i difusió de les dades recollides d'experiències 

desenvolupades per membres de la Xarxa i d'altres ciutats.  
f. Definirà els indicadors generals que facilitin l'anàlisi interna i la comparació dels 

resultats del procés vers un desenvolupament sostenible entre les ciutats membres de 
la Xarxa i amb altres ciutats europees.  

g. Definirà i desenvoluparà projectes i accions que potenciïn la implicació de tots els 
agents socials i econòmics en el procés A21L.  

h. Facilitarà la participació d'aquests agents i d'altres administracions en l'elaboració i 
execució d'aquests projectes establint línies de cooperació amb la Generalitat.  

 
Article 5.- Durada  
S'entén que la durada de l'Associació és indefinida.  
 
TÍTOL III.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ  
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Article 6.- Òrgans de l' Associació  
L'Associació es regirà pels òrgans següents:  

 L'Assemblea General  
 La Comissió de seguiment  
 El President  
 Dos Vicepresidents  
 La Secretaria Tècnica  
 Els Grups de Treball que es constitueixen per al bon funcionament de la Xarxa.  

 
Capítol I.- Assemblea General  
 
Article 7.- Naturalesa i composició  
1. L'Assemblea General és l'òrgan superior de decisió i administració de l'Associació, i estarà 

formada per tots els municipis i organitzacions municipals membres de la xarxasost.  
 
2. L'Assemblea General estarà formada inicialment pels membres següents:  

a. Un representants de la Diputació de Barcelona.  
b. Un representant de cadascun dels ajuntaments i ens territorials associats.  

 
3. Un Representant de l'Associació Catalana de Municipis i un de la Federació de Municipis 

de Catalunya podran assistir, com a observadors, a les reunions que celebri l'Assemblea 
General.  

 
Article 8.- Competències  
1. Seran competències de l'Assemblea General, les que preveu l'article 12 de la Llei 7/97 

d'Associacions i, concretament:  
a. L'aprovació dels objectius a assolir per la Xarxa.  
b. L'aprovació del pla general i de l'anual d'activitats.  
c. L'aprovació i modificació dels estatuts.  
d. La dissolució i liquidació de l'Associació.  
e. L'admissió de nous integrants a l'Associació i la separació dels seus membres.  
f. El nomenament dels membres de la Comissió de seguiment de la Xarxa.  
g. L'aprovació del reglament i de les normes de règim intern de la Xarxa.  
h. L'acceptació de subvencions, donatius i cessions de tota mena.  
i. La disposició i alienació de béns i drets de l'Associació.  
j. La ratificació dels convenis realitzats per la Comissió de Seguiment amb altres 

entitats públiques o privades i, també, els acords de participació que se'n 
puguin establir.  

k. Qualsevol altra competència no atribuïda expressament a altres òrgans, i totes 
aquelles que li corresponguin per analogia al Ple dels ajuntaments segons les 
lleis i reglaments de règim local.  

 
2. L'Assemblea General podrà delegar a la Comissió de Seguiment les competències dels 
apartats g. i.  



  

 
 
 
 

  
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 

  

 
Capítol II.- La Comissió de seguiment 
 
Article 9.- Naturalesa i composició  
1. La Comissió de seguiment és l'organisme de direcció de la Xarxa i el màxim òrgan operatiu 
de decisió i administració per delegació de l'Assemblea, el qual estarà constituït pel President, 
els Vicepresidents, i un conjunt de vocals amb nombre no superior a quinze, en representació 
de les entitats locals membres de la Xarxa.  
 
A la Comissió de Seguiment hi podrà assistir un tècnic per cada una de les entitats membres 
amb veu però sense vot.  
 
Article 10.- Competències  
1. Seran atribucions de la Comissió de seguiment:  

a. Donar a conèixer la Xarxa i promoure l' adhesió de nous municipis.  
b. Executar les directrius definides i aprovades per l'Assemblea.  
c. Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades i també els acords de 

participació que se'n puguin establir.  
d. Nomenar totes aquelles comissions i grups de treball que siguin necessaris.  
e. Organitzar els serveis tècnics i administratius.  
f. Confeccionar la memòria d'actuacions.  
g. Donar compte de les accions desenvolupades a l'Assemblea de la Xarxa.  
h. Facilitar intercanvi d'experiències i potenciar projectes de demostració.  
i. Assistir als ajuntaments en el seguiment de l'aplicació de l'A21L dels municipis adherits 

a la Xarxa, així com el seguiment i avaluació sistemàtica d'experiències, cosa que 
permetrà la difusió posterior de les millors bones pràctiques. Facilitar l'intercanvi 
d'experiències. Potenciar projectes de demostració.  

j. Coordinar la cooperació i les relacions amb la Xarxa europea de ciutats sostenibles i 
amb altres xarxes i organitzacions amb objectius comuns. Nomenar els representants 
que participaran de forma directa en les activitats de la campanya de ciutats 
sostenibles europees.  

k. Supervisar i definir els serveis permanents d'assessorament i informació als membres 
de la Xarxa per facilitat la implantació de l'A21L. Suport tècnic a les ciutats membres 
de la Xarxa.  

l. Exercitar tot tipus d' accions judicials i administratives.  
m. La resolució de tots els assumptes que no siguin reservats a l'exclusiva competència 

de l'Assemblea General, i totes les que aquesta li'n delegui.  
n. En general, adoptar les disposicions i les mesures adequades per al millor 

funcionament i organització de la Xarxa.  
 

Capítol III. President i Vice-presidents 
 
Article 11. Nomenament 
El President i els Vice-presidents seran nomenats lliurement per l'Assemblea General d'entre 
els membres associats.  
 
Article 12. Atribucions  
1. Correspondrà al President  

a. Convocar i presidir les reunions de l'Assemblea i la Comissió de Seguiment, podent 
decidir els empats amb vot de qualitat, així com elaborar l'ordre del dia.  
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b. Actuar com a portaveu de la Xarxa en tots els àmbits.  
c. Representar a la Xarxa davant de persones, empreses, organismes i institucions.  

 
2. Els Vicepresidents substituiran el President en totes les seves funcions en casos de vacant, 
absència, malaltia o deure legal d'abstenció. Podran exercir, a més, les funcions que el 
President els delegui.  
Capítol IV. La Secretaria Tècnica  
 
Article 13. Naturalesa i composició  
La secretaria tècnica és l'òrgan executiu i de gestió de la Comissió de Seguiment, la qual 
estarà a càrrec de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, a través del Servei 
de Medi Ambient.  
 
Article 14. Atribucions  
Seran atribucions de la Secretaria Tècnica:  

a. Dur a terme les decisions de la Comissió de Seguiment.  
b. Exercir les funcions que li són delegades o encomanades per la Comissió.  
c.  Organitzar els procediments i els sistemes administratius de la Xarxa.  
d. Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de la Comissió i/o de l'Assemblea.  
e. Informar i assessorar el President i la Comissió de Seguiment de tot el que li sigui 

sol·licitat.  
f. Donar compte a la Comissió de Seguiment del desenvolupament dels programes i 

les activitats.  
 
Capítol V .- Secretari i interventor  
 
Article 15.- Nomenament  
L'Associació estarà assistida de Secretari i d'Interventor que seran nomenats lliurement per 
l'Assemblea General, d'entre els Secretaris i Interventors dels Ens Associats, els quals podran 
designar el funcionari que pugui suplir-los.  
 
Article 16.- Assistència  
1. El Secretari assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General i de la 
Comissió de Seguiment, i aixecarà les Actes corresponents.  
2. Així mateix, l'Interventor podrà assistir a les sessions de l'Assemblea General i de la 
Comissió de Seguiment amb veu però sense vot.  
 
Capítol VI .- Del règim funcional 
 
Article 17.- Convocatòria d'Assemblea i reunions de la Comissió  
1. Les reunions de l'Assemblea i la Comissió es realitzaran tantes vegades com es considerin 
oportunes, a petició de la Comissió o d'una tercera part dels components de l'Assemblea. La 
Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim cada quatre mesos, i l'Assemblea com a 
mínim anualment.  
La convocatòria de reunions a l'Assemblea i a la Comissió de Seguiment es farà per mitjà d'un 
escrit adreçat a cada membre i contindrà l'Ordre del Dia, com també la documentació 
pertinent. En casos d'urgència, la convocatòria de la Comissió de Seguiment es farà al menys 
amb vint-i-quatre hores d'anticipació. 
  
2. Funcionament d'Assemblees i reunions.  
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Per a adoptar acords serà preceptiu, com a mínim, la presència de la meitat més un dels 
membres amb dret a vot. Els acords s'adoptaran amb el quòrum de la majoria simple dels 
membres assistents i, en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.  
En cas d'absència d'un membre de l'Assemblea General, aquest podrà delegar el seu vot, per 
escrit i per a cada sessió. La delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea 
General o en una tercera persona.  
 
Capítol VII.- Règim econòmic-financer 
 
Article 18.-  
El règim econòmic-financer de l'Associació s'ajustarà a la normativa vigent en cada moment 
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.  
 
Article 19.-  
Per a la realització dels seus objectius l'Associació disposarà dels recursos següents:  

a. Aportacions dels ens consorciats.  
b. Rendiments dels seus serveis.  
c. Productes del seu patrimoni.  
d. Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.  
e. Emprèstits i préstecs.  
f. Qualssevol altres legalment establerts.  

TITOL IV.- DISSOLUCIÓ  
 
Article 20.-  
1. L'Associació es dissoldrà per acord adoptat entre els membres de l'Assemblea General, el 
qual haurà de ser ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals associats.  
 
2. Per a l'adopció d'aquest acord es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres.  
 
3. L'acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació de l'Associació, així com la 
reversió a cada entitat associada dels seus béns i drets, determinant l'assumpció de les 
obligacions respectives.  
 
4. L'acord de dissolució també haurà de determinar la destinació dels funcionaris i personal 
de l'Associació a les plantilles respectives dels ens associats, en cas que en tingués.  
 
Disposició Final  
En allò que no està inclòs en els presents Estatuts, serà d'aplicació la legislació general sobre 
associacions. 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i a continuació l’Alcalde explica que el que es 
proposa amb l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és un pas més cap 
a la sostenibilitat, cap a l’agenda 2030; per a aquesta Corporació cada vegada és més 
important el medi ambient i la sostenibilitat, es van fer actuacions en diferents àmbits i aquest 
és una aportació més. 
El Sr. Sala intervé afirmant que el seu grup veu bé aquesta proposta d’adhesió i pregunta 
quins compromisos tindrà el municipi amb aquesta adhesió.  
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El Sr. Alcalde diu que exactament un llistat de compromisos exacte no li pot dir, si no que 
formar part d’aquesta associació és amb l’objectiu de col·laborar per al medi ambient, però 
sense cap compromís en ferm concret.   
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANA DE 
GESTIÓ I DEL CONVENI-TIPUS PER A L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS 
D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local 
establertes en els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en 
àmbits molt diversos.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic 
Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les 
obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Atès que, posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de 
data 24 de febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i 
cooperació local relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I’institut jurídic 
de I‘encàrrec de gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord 
núm. 50/05). 

En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar l’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de Barcelona 
perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local que integren 
I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta de Govern adoptat en 
sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una nova redacció al primer 
paràgraf del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a l’apartat 1r de la Clàusula 
cinquena referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la Diputació” i a la clàusula 
dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”. 
 
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis 
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura 
com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les característiques dels 
diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de I'ASGEL 
i considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari ha sigut 
objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15, 
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de 9 d’abril, 734/17, de 18 de desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, de 19 de 
desembre. 
 
Donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 2009 per 
l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives modificacions 
normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la institució jurídica de 
l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, el funcionament electrònic de 
les administracions públiques (especialment quant a la seguretat i interoperabilitat del 
sistemes informàtics) i la protecció de dades de caràcter personal, és palesa la necessitat 
d’actualitzar aquest Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat 
normativa. 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí ja va aprovar l’assumpció de les funcions d’assistència en 
la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona i estar interessat en seguir 
comptant amb aquest suport.  
 
Vista la proposta de l’addenda d’actualització del conveni-tipus del Servei d’Assistència 
Economicofinancera, aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en data 28 de gener de 
2021, que es detalla a continuació: 
 

“ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
 
I. ANTECEDENTS 

 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes en els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i 
econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos. 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic Comptable, destinat 
a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 
del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2005, va 
aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local relatives a l’assumpció per la Diputació de 
Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant l’institut 
jurídic de l’encàrrec de gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 

En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels Ajuntaments que volguessin 
aprovar l’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions 
d’assistència i cooperació local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta de Govern 
adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una nova redacció al primer paràgraf del 
conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a l’apartat 1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures 
de Seguretat adoptades per la Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”. 
 
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis oferts, el qual, d'acord 
amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura com un complement del propi Conveni on 
es detallen I'abast i les característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de 
funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari ha sigut 
objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18 de 
desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, de 19 de desembre. 
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Val a dir que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i integrat de recursos 
d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals del seu àmbit territorial 
per facilitar la prestació dels serveis i activitats que destinen a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem 
actualment el conjunt d’actuacions orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als Ajuntaments de 
la província. 
 
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 2009 per l’avantdit 
Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives modificacions normatives en els àmbits dels 
convenis interadministratius, la institució jurídica de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, 
el funcionament electrònic de les administracions públiques (especialment quant a la seguretat i interoperabilitat 
del sistemes informàtics) i la protecció de dades de caràcter personal, és palesa la necessitat d’actualitzar aquest 
Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat normativa. 
 
II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA COMPTABLE  

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció de l’assumpció 
d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL), incloent el manteniment i actualització de les 
eines informàtiques, és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització 
d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra 
Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al 
seu exercici. 

III. CONVENI - TIPUS  

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica va elaborar-se un Conveni-
Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels convenis que se subscriuran entre cadascun 
dels Ens i Organismes locals que aprovin l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 

La present actualització d’aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran 
de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 

El Conveni es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les característiques dels diferents serveis 
oferts, l’aprovació del qual correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.  

IV. NORMATIVA APLICABLE 
 
Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència el present conveni, són 
aplicables: 
 

a) En relació amb la gestió econòmica financera local: 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals (TRLRHL). 
- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model Bàsic de Comptabilitat 

Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre per la que s’aprova la Instrucció del model 
simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat, 
modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes 
locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica 
la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, 
modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes 
locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local. 

b) Quant a l’encomanda de gestió: 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació amb l’article 48.9, pel 

qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, relatives als convenis, a les encomandes 
de gestió).  

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles 31 i 36). 
c) Pel que fa a la publicitat del conveni: 
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- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 

14) 
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 

juny (article 309). 
d) En matèria de protecció de dades: 
- Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).  

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 

V. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-
TIPUS 

 
a) Per part de la Diputació: 

 
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica 
local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 
2)  Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del Conveni-Tipus regulador de 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la 
seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com 
addenda al conveni subscrit.  

b) Per part de l’Ajuntament: 
 

1)  Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar 
d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació. 
2)  Comunicar a la Diputació de Barcelona  l’avantdita conformitat. 
 

c) Actuacions posteriors: 
 

- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han donat conformitat a 
l’actualització del conveni-tipus. 

 
VI. CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS 

 
Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats precedents, el Conveni-Tipus 
regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) es regirà per les 
següents 

C L À U S U L E S 
 

Primera.- OBJECTE 
 
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de l’Assistència de la 

Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de les entitats relacionades en l’apartat anterior, incloent dins 
d’aquest, l’assistència tècnica en matèria econòmica i comptable, el manteniment i actualització de les eines 
informàtiques, a les quals els ens tindran accés, i la realització de les activitats complementàries o derivades 
que expressament es detallin a la clàusula quarta d'aquest conveni. 
L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al Protocol que 
complementa aquest Conveni. 

 
2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la Diputació 

de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la competència. 
 
Segona .-  RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ. 
 
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents: 
 
a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat per una constant adaptació 

normativa i d'adequació a noves formes de gestió. 
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b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i d’altres eines de gestió 

econòmica, amb els requisits d’actualització i manteniment, que actualment exigeixen les modernes 
aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i seguretat de dades.  

 
Tercera.-  NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
 
 
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que 

s’indicaran, totes elles integrants de la gestió  l’ASGEL.  
 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici 
 
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o Organisme Local que 

encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals s’integrin la formalització, 
actualització, revisió i custòdia de les dades de base necessàries per a la confecció de la documentació i 
estats generats per l’ASGEL de l’Ens o Organisme. 

 
4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà el conjunt de dades 

que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la Diputació de Barcelona es constitueixi, per 
virtut d'aquest conveni, en encarregada del tractament. 

 
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades personals de conformitat 

amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, Responsable del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà 
per a cap altre finalitat, tot això de conformitat amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD, en endavant), així com de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la resta de normativa 
estatal aplicable, el document de seguretat i les determinacions que seguidament es detallen. 

 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents: 
 
a) Mantenir  la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
b) Mantenir i gestionar la base de dades. 
c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme Local, com les derivades 

o generades per la gestió encomanada durant el període que es regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop 
transcorregut aquest període es procedirà a retornar les dades a l’Ens o Organisme en els suports més 
adients per tal de donar compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i documentació 
comptable. 

d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic dels Ens locals, 
subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia disponible i a la concurrència de raons 
tècniques que ho facin aconsellable. 

e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i pressupostaria, com a nivell 
informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el sistema. 

f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les dades de l’Ens, 
especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei d’assistència. No obstant, aquest personal no 
podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus d’operació en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens 
o Organisme formalment. 

g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar suport a l’Ens mitjançant 
eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del programari que configura l’ASGEL, i per 
tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de 
l’usuari a qui se li doni el suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus 
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la. 

h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers sobre les seves dades 
contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al propi Ens o Organisme, o a qui ell autoritzi 
formalment. 

i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL, facilitant la formació del 
personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte funcionament.  En el protocol que acompanya aquest conveni 
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contindrà l’oferta de serveis, amb indicació de les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen dades de 
caràcter personal. 

j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin part de l’ASGEL. Aquest 
objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans 
externs, tot i això, d’acord amb les previsions legals vigents. 

 
Cinquena.-  MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ. 
 
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació emmagatzemada en la 

base de dades. També es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, 
tant en les operacions d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les 
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les 
previsions incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de seguretat 
en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS). 

2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 
• Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
• Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
• Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
• Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat física de les 

instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens 
Local. 

• Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que utilitzi els sistemes 
informàtics de l’ASGEL.  
 

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES. 
 
Previ  el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el secret estadístic, la 
Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les dades no personalitzades 
obtingudes mitjançant procediment de dissociació.  
 
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les bases de l’ASGEL pel 
seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica Municipal) de la Diputació de Barcelona. 
 
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

7.1 OBLIGACIONS GENERALS: 

a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garanties digitals 
(LOPDGDD). 

b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció de Dades de les 
parts en seran les interlocutores. 

c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que realitza l’encomana, en 
tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades 
a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la LOPDGDD. 

d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacions establertes en aquest conveni, 
d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes 
competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de 
coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana. 

e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de l’ASGEL, sinó per compte i a 
sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta 
norma requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que 
encomana. 

f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la clàusula quarta d’aquest 
conveni. 
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Concreció dels tractaments a realitzar: 

X Acarament                � Interconnexió       
X Conservació                � Limitació  
X Consulta                      X Modificació  
� Comunicació               � Organització  
X Comunicació per transmissió     � Recollida  
� Destrucció                     � Registre  
� Difusió                           � Supressió 
� Extracció                       X Altres: còpies de seguretat, control remot, administració perfils  
                             usuaris 
 
g) Identificació de la informació afectada: 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens local de referència, 
responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, encarregada del tractament, la informació que es 
descriu a continuació: 
 

• les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que tinguin una relació econòmica 
amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms, adreça postal o electrònica, població, codi postal, 
DNI o NIF, concepte assentament comptable, i dades bancàries. 

• Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hi accediran a l’eina. 
 
7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL TRACTAMENT: 
 
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat objecte d’aquest 
encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats pròpies. 
 
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria 
de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, informarà immediatament el responsable. 
 
c) Portar, per escrit, un registre  de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte de la 
responsable, que contingui:  
 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada responsable per 
compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant de la responsable o de l’encarregada 
i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa 

la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències 
indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties 
adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a: 
• La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 
• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents 

dels sistemes i serveis de tractament. 
• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 

d’incident físic o tècnic. 
• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  
 
d) Subcontractació 
 
S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j). 
 
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per escrit a la responsable i 
identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte, així com el lloc on 
es trobin els seus servidors. La subcontractació es pot dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el 
termini de 15 dies. 
 



  

 
 
 
 

  
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 

  
La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada igualment a complir les 
obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del tractament i les instruccions que dicti la 
responsable. Correspon a l'encarregada inicial regular la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi 
subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits 
formals que ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones 
afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial continua sent plenament responsable davant la 
responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 
 
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut 
d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 
 
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de l’Ens, mantindrà el deure de 
confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, 
de manera indefinida. i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament. 
 
g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix 
l'apartat anterior. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per 
tractar dades personals. 
 
i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, amb les informacions que 
puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 
 

j) Notificació de violacions de seguretat de les dades  
 
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini 
màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la persona Delegada de protecció de dades de l’ens, de les 
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb 
tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per 
als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 

i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de 
registres de dades personals afectats. 

ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre punt de contacte 
en el qual es pugui obtenir més informació. 

iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les 

dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació es facilitarà 
de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de 
dades, quan escaigui. 
 
l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan 
escaigui. 
 
m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves 
obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn la responsable o un altre auditor 
autoritzat per ella.  
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n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” (ENS),  adoptant totes aquelles mesures 
i mecanismes per a: 
  

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de 
tractament. 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o 
tècnic. 
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 
implantades per garantir la seguretat del tractament. 
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 
ñ) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades (DPD) dpd@diba.cat 
per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació 
amb els DPD dels ens locals. 
 
o) Destí de les dades 
 
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on 
constin, una vegada complerta la prestació  tal i com s’indica a la clàusula onzena sobre extinció del conveni. 
 
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregada. 
 
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es 
puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
p) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE. 
 
q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents clàusules, pot donar lloc a 
què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, sigui considerada responsable del tractament, als 
efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 
 
Correspon a l’Ens, responsable del tractament:  
 
a)    Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades. 
b)    Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 7.3 d'aquesta clàusula. 
c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que 

ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui. 
d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui. 
e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD. 
f) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
g) Autoritzar a la Diputació: 

i. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de tractament de dades 
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

ii. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris o perfils 
d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els 
compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del tractament. 

iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament es vegi en l’obligació 
d’executar. 

v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament. 
 
h) Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions de la seguretat de les 
dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.  
 
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de Barcelona facilitarà la 
informació necessària. 
 
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA. 
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1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin 

necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix l’encomanda de gestió. 
 
2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves dades, dins d’uns marges 

raonables, que es regularan en els protocols d’aquest conveni. 
 
3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la 

Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 
 
Novena.- FINANÇAMENT. 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt d’activitats encomanades en 
què consisteix l’ASGEL. 
 
Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI. 
 
1.   Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu amb una vigència 

indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actualitzacions dels Conveni-Tipus que 

s’hagin de dur a terme en resultar procedents per la modificació de la normativa aplicable o d’altres 
circumstàncies que ho facin necessari. 

 
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació. 
 
 La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent i produirà efectes 

en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella 
resolució. 

 
2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això determinés la 

impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de la Diputació de Barcelona podrà denunciar 
el Conveni formalitzat amb l’Ens que encomana.  

 
 La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, inferior a tres 

mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 
3. Amb l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local la totalitat de les dades, 

els documents i altres suports que les continguin amb la major celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció 
esmentada es procedirà a l'eliminació física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa 
s'expedirà la corresponent acreditació. A partir d'aquest moment, la Diputació de Barcelona quedarà 
desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer com a encarregat del 
tractament.” 

 
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.- Donar la conformitat i aprovar l’actualització del conveni-tipus sobre l’assumpció de 
les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona, 
i l’encomanda de gestió en favor d’aquesta. 
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència Economicofinancera de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es que es fa és aprovar 
una actualització del conveni d’assistència econòmica de la Diputació de Barcelona. 
Intervé el Regidor d’Hisenda i explica que es tracta de l’actualització del conveni per una 
modificació normativa, especialment pel tema de protecció de dades, però que ja fa temps 
que disposem d’aquest conveni d’assistència econòmica. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PROJECTE TECNOLOGIA I 
MILLORA DEL TALENT EN LA CADENA DE VALOR ALIMENTÀRIA A L'ALT PENEDÈS, 
EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 12 de 
novembre de 2020, ha aprovat el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc 
del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim regulador, 
concedint un ajut de 6.612,09 euros a l’Ajuntament de Font-rubí.  
 
Atès que aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els 
ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació 
econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i 
en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model 
socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 
 
D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions es 
poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d’ens instrumentals, en 
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aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord 
amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. Es poden executar també a través d’altres ens 
locals que ostentin la condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí ha sol·licitat l’adhesió a la proposta mancomunada del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta de conveni d’encàrrec de gestió elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PROJECTE TECNOLOGIA I MILLORA DEL TALENT EN LA CADENA DE VALOR 
ALIMENTÀRIA A L'ALT PENEDÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Albert Tort i Pugibert, el qual actua en nom i representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les facultats expressament delegades pel Ple en sessió de 18 de febrer 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, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la formalització del present 
Conveni, i 

EXPOSEN 
 

I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 12/11/2020 ha aprovat el Programa específic 
“Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim 
regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona.   

 
II. Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme 

actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en 
l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model 
socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 
III. D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions es poden portar a terme a través del 

propi ens, per si mateix o a través d’ens instrumentals, en aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit 
d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. Es poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la condició de 
destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de 
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
IV. Que cadascun dels Ajuntament de la comarca de l’Alt Penedès, són un ens local que disposa de competències a l’àmbit del 

foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva economia local i és destinatari de la subvenció atorgada dins del 
Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, la suma dels quals és 395.403,45 euros desglossats a 
cada municipi en aquests imports:  

 
 

MUNICIPI 
 
 

NIF 

Import 
concedit 2021 

Import 
concedit 2022 

Import 
concedit 

total 

 
 

CodiXGL 

Avinyonet del Penedès P0801300E 7.864,60 € 4.234,78 € 12.099,38 € 20/X/295744 
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MUNICIPI 
 
 

NIF 

Import 
concedit 2021 

Import 
concedit 2022 

Import 
concedit 

total 

 
 

CodiXGL 

Castellet i la Gornal P0805700B 8.066,46 € 4.343,48 € 12.409,94 € 20/X/295699 

Castellví de la Marca P0806400H 4.114,94 € 2.215,74 € 6.330,68 € 20/X/295692 

El Pla del Penedès P0816300H 4.231,82 € 2.278,67 € 6.510,49 € 20/X/295589 

Font-rubí P0808400F 4.297,86 € 2.314,23 € 6.612,09 € 20/X/295668 

Gelida P0809000C 14.611,38 € 7.867,66 € 22.479,04 € 20/X/295662 

La Granada P0809300G 7.816,67 € 4.208,97 € 12.025,64 € 20/X/295659 

Les Cabanyes P0802700E 3.800,38 € 2.046,36 € 5.846,74 € 20/X/295730 

Mediona P0812100F 8.123,17 € 4.374,02 € 12.497,19 € 20/X/295630 

Olèrdola P0814400H 10.637,17 € 5.727,71 € 16.364,88 € 20/X/295609 

Pacs del Penedès P0815300I 4.010,30 € 2.159,39 € 6.169,69 € 20/X/295599 

Olesa de Bonesvalls P0814500E 7.351,81 € 3.958,66 € 11.310,47 € 20/X/295608 

Pontons P0816700I 3.709,61 € 1.997,48 € 5.707,09 € 20/X/295584 

Puigdàlber P0817300G 3.607,14 € 1.942,31 € 5.549,45 € 20/X/295578 

Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 4.165,31 € 2.242,86 € 6.408,17 € 20/X/295550 

Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 8.023,15 € 4.320,16 € 12.343,31 € 20/X/295534 

Sant Quintí de Mediona P0823600B 8.215,59 € 4.423,78 € 12.639,37 € 20/X/295520 

Sant Martí Sarroca P0822700A 8.411,64 € 4.529,34 € 12.940,98 € 20/X/295529 

Sant Pere Riudebitlles P0823200A 7.958,91 € 4.285,57 € 12.244,48 € 20/X/295525 

Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 18.278,04 € 9.842,02 € 28.120,06 € 20/X/295516 

Santa Fe del Penedès P0824900E 3.523,79 € 1.897,42 € 5.421,21 € 20/X/295503 

Santa Margarida i els Monjos P0825100A 15.120,62 € 8.141,87 € 23.262,49 € 20/X/295501 

Subirats P0827300E 8.671,19 € 4.669,10 € 13.340,29 € 20/X/295486 

Torrelavit P0828700E 4.058,23 € 2.185,20 € 6.243,43 € 20/X/295472 

Torrelles de Foix P0828800C 8.568,11 € 4.613,60 € 13.181,71 € 20/X/295471 

Vilafranca del Penedès P0830600C 65.901,59 € 35.485,47 € 101.387,06 € 20/X/295457 

Vilobí del Penedès P0830500E 3.872,78 € 2.085,34 € 5.958,12 € 20/X/295449 

TOTAL  257.012,26 € 138.391,19 € 395.403,45 €  

 
V. Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’ens gestor, ja que correspon a la comarca exercir les competències que li 

atribueix la Llei  en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 del Decret 4/2003, de 4 de novembre; i té la condició de destinatari del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023.  
 

VI. Que és d’interès de cadascun dels Ajuntament de la comarca executar dins de les seves competències i àmbit territorial, les 
diferents actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” a través d’un encàrrec de gestió a favor del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès donat que el projecte Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària a 
l'Alt Penedès té dimensió comarcal i per tal d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia aquest projecte. 

 
VII. Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula els encàrrecs de gestió, 

com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, 
els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa 
administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, 
també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements aquests 
que es donen en l’objecte i els objectius del present conveni.  
 

VIII. Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les condicions en que s’efectuarà 
l’encàrrec de gestió per portar a terme les actuacions de les diferents línies de treball i per tal de deixar constància d’aquests 
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acords formalitzen el present conveni/acord, prèviament aprovat pels respectius òrgans de govern de cada ens,  i que es 
regirà per les següents, 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió  
 
1.1. L’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal de l’Alt Penedès l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació 

del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, aprovat per la Diputació de Barcelona, i desenvolupar el Pla d’acció 
comú a tots els municipis de la comarca Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària a l'Alt Penedès 
(s’adjunta integrat al conveni). 
 

1.2. Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, 
i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material 
objecte d’encàrrec.  
 

Segona.- Execució de les actuacions 
 
El programa “Treball, Talent i Tecnologia” es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital 
de persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades s’hauran de desplegar tenint en compte les persones i 
empreses de l’àmbit territorial municipal, a través de l’execució de les línies d’actuació previstes en el Programa: 
 

- Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual 
- Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral 
- Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones 
- Línia 4. Impuls capacitat productiva i transformació teixit empresarial 

 
 
L’ens encarregat de l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió dins les anteriors línies 
d’actuació, i d’acord amb el Pla d’Acció presentat i  el que s’estableix a l’article 12 del règim aprovat.  
 
Tercera.- Obligacions dels l’Ajuntament de la comarca de l’Alt Penedès 
 
3.1 Supervisar l’activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per encàrrec es desenvolupin en el marc 

competencial i normatiu vigent. 
 

3.2 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest encàrrec de gestió a la seva ciutadania i a les 
empreses. 

 
Quarta.- Obligacions del Consell Comarcal de l’Alt Penedès  
 
4.1 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a executar les actuacions Tecnologia i millora del talent en la cadena 

de valor alimentària a l'Alt Penedès, objecte del present encàrrec, d’acord amb el règim regulador del Programa “Treball, 
Talent i Tecnologia”, els criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona al document “Orientacions per a l'elaboració 
del pla d'acció”, així com en el propi Pla d’acció presentat. Es compromet també a comunicar l’inici i finalització dels treballs.  
 

4.2 A la finalització de l’encàrrec, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a justificar a l’Ajuntament la relació de 
despeses realitzades vinculades a l’execució de les línies d’actuació per l’import transferit, així com una memòria tècnica de 
les actuacions desenvolupades. Aquesta documentació l’haurà de presentar també a requeriment de l’ajuntament 
beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui acollir a la justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022. 

 
4.3 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts 

per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.  
 

Cinquena.- Entrada en vigor i vigència  
 
El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà vigent fins al 31/12/2022, data de 
finalització de l’execució del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”.  
 
No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels compromisos econòmics establerts. 
 
Sisena.- Finançament de l’encàrrec 
 
Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni l’Ajuntament es compromet a transferir al Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès l’import de 6.612,09 € corresponent a l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les actuacions 
objecte d’aquest encàrrec de gestió, amb el desglossament per anualitats següent: 

Import 2021 Import 2022 
4.297,86 € 2.314,23 € 
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La transferència es realitzarà per part de l’Ajuntament en el termini de 15 dies naturals un cop la Diputació de Barcelona aboni el 
100 per cent de l’import periodificat per l’any 2021. 
 
Per a l’any 2022, la transferència es realitzarà en el termini de 15 dies naturals un cop la Diputació de Barcelona realitzi el segon 
pagament de l’import periodificat de l’any 2022. Per rebre el segon import avançat caldrà que prèviament l’ajuntament justifiqui 
les despeses corresponents al 100 per cent de l’import periodificat de l’any 2021. 
 
Setena.- Comissió de seguiment i avaluació 
 
En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’encàrrec de gestió, si escau, es crearà una Comissió de seguiment 
per a la interpretació i resolució dels problemes o incidències que puguin plantejar-se durant l’execució de les actuacions. Aquesta 
Comissió estarà formada per un representant de cada entitat signatària. 
 
 
Possibilitat d’incloure uns sèrie de funcions de la Comissió de seguiment i avaluació 
 
La Comissió de seguiment tindrà les següents funcions:  
1. Coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni, impulsar les actuacions a realitzar i fer-ne el seguiment i el control,  
2. La Comissió de seguiment i avaluació haurà d’aprovar, si fos el cas, els plans d’actuació anuals. 
3. Aquesta Comissió de seguiment i avaluació proposarà i impulsarà la formalització dels procediments i instruments específics 
multilaterals que permetin un desenvolupament eficient de les actuacions conjuntes empreses en l'àmbit del present conveni. 
4. Els representants de les parts en aquesta Comissió de seguiment i avaluació, es responsabilitzen de progressar en la 
consecució dels objectius definits per a cadascuna de les actuacions en aquest conveni i han d’aixecar Acta dels acords adoptats 
en cada reunió, que s’elevarà a les respectives Administracions.  
5. La Comissió de seguiment i avaluació podrà crear quan ho consideri necessari i motivadament subgrups tècnics de treball 
específics. 
6. La Comissió de seguiment i avaluació es reunirà en sessió ordinària un cop cada semestre i en sessions extraordinàries quan 
es consideri oportú per a tractar temes concrets a petició, d’una de les parts. 
7. La Comissió de seguiment i avaluació també serà competent per decidir sobre la finalització d’actuacions en curs en cas 
d’extinció anticipada d’aquest conveni o dels acords adoptats en execució d’aquest. 
 
Vuitena.- Marc jurídic  
 
8.1 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió. 
 
8.2 La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els seus articles 6.3 i 32, estableix que els encàrrecs 

dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, no tenen la consideració de contracte i, per tant, estan exclosos de 
la llei de contractes. 

 
8.3 L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s’ha d’ajustar a les seves clàusules i al previst a la 

normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar. 
 
8.4 Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla d’Acció presentat pel Programa “Treball, 

Talent i Tecnologia” així com també als acords que es puguin adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona. 
 

8.5 El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la normativa de règim local i en concret, a la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 57.1) i pel 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. 

 
Novena. Protecció de dades de caràcter personal  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, 
de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present 
conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat 
de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran 
les interlocutores. 
 
Desena.- Extinció i Causes d’extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de l’encàrrec de gestió. 

 
A més, podran ser causes d'extinció del present encàrrec de gestió: 
a)  Mutu acord de les parts. 
b)  Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 
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c)  Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes d’anticipació a la data prevista per deixar 

sense efecte el present conveni . 
 
Onzena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de gestió 
 
Correspon a ambdues entitats signatàries del present conveni l’explotació de la documentació derivada de la prestació del servei 
o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit 
territorial. 

 
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i el logotip de la Diputació de Barcelona 
d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica de la Diputació. Es podrà fer constar també la titularitat municipal, el 
logotip i la imatge corporativa. 
 
Dotzena.-  Difusió de les activitats acordades 
 
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest conveni d’encàrrec de gestió en la 
que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. Es permet a la Diputació de Barcelona fer ús d’aquesta possibilitat 
d’informació i difusió pública. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, es seguiran les instruccions sobre imatge corporativa que puguin 
establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Tretzena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, regint-
se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest conveni, hauran de 
solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la Comissió de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser resoltes per la Comissió de seguiment 
i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest 
conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.  
 
Catorzena.- Publicitat 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb 
aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, 
incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi. 
 
L’Ajuntament haurà de trametre el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.” 

 
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 el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Font-rubí i el Consell 
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comarcal de l’Alt Penedès per a l’execució d’actuacions del projecte TECNOLOGIA I 
MILLORA DEL TALENT EN LA CADENA DE VALOR ALIMENTÀRIA A L'ALT PENEDÈS en 
el marc del programa “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat 
amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que la Diputació de Barcelona 
va treure unes subvencions que tenien exactament aquest nom de Treball, Talent i 
Tecnologia, que en el nostre municipi ascendeix en dos anys a 6.612,09 euros. Aquestes 
subvencions anaven encaminades en què s’agrupessin diversos ajuntaments per generar un 
treball que tingués potencial i des del Consell Comarcal es va entendre que es podia entomar 
i liderar una proposta que fos interessant per als ajuntaments i també per a la comarca. 
Continua explicant l’Alcalde que aquesta proposta va tenir èxit perquè tots els municipis de la 
comarca es van adherir, i s’ha convertit en un projecte subvencionat amb 395.403,45, i tracta 
sobre la cadena de valor alimentària a l’Alt Penedès, en tots els àmbits, des de la producció 
fins a la venta final dels productes, i amb l’objectiu de millorar l’economia del Penedès. 
El Sr. Sala pregunta si es tracta d’una actuació comarcal o hi haurà un projecte concret per a 
Font-rubí englobat en el comarcal. 
L’Alcalde explica que s’intentarà des del Consell Comarcal que sigui un gran projecte, però 
que dins d’aquest projecte hi hagi un projecte per a cada municipi, sector o zona; intentant 
adequar-se a les necessitats de cada municipi que es troba dins del projecte. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA – GRUP DE RECERCA 
SERP (SEMINARI D’ESTUDIS I RECERQUES PREHISTÒRIQUES – I L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ (ALT PENEDÈS) PER A LA RECERCA ARQUEOLÒGICA A LA COVA DE LA 
GUINEU. 
 
La proposta presentada davant del plenari és la següent: 
 
“Atès que, en la sessió ordinària del Ple Municipal celebrada per aquesta corporació en data 
30 d’octubre de 2018, es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Barcelona -Grup de Recerca SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques)- i 
l’Ajuntament de Font-rubí (Alt Penedès) per a la recerca arqueològica a la Cova de la Guineu. 
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Donat que en el punt Vuitè, Vigència, de dit conveni diu: 
“La seva vigència s’iniciarà el mes de juliol de 2018 i finalitzarà el 31 de desembre de l’any 
2020, i es podrà prorrogar, de forma expressa i per escrit, fins el 31 de desembre de 2022, 
sempre que les excavacions arqueològiques es continuïn portant a terme.”  
 
Atès que la Universitat de Barcelona vol seguir portant a terme les excavacions 
arqueològiques a la Cova de la Guineu del municipi de Font-rubí.  
 
Donat que és voluntat de l’Ajuntament de Font-rubí seguir col·laborant en aquesta tasca, tal i 
com ve fent anualment des de l’any 2006. 
_ 
Atès que l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, permet a les Entitats Locals celebrar acords, pactes, 
convenis o contractes amb persones tant de Dret Públic com a Privat, sempre que no siguin 
contraris a l'Ordenament Jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció, i 
tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i règim 
jurídic específic que, si escau, prevegi la disposició que ho reguli. 
 
Atès que en el Pressupost municipal, en la aplicació pressupostaria 336.21010 existeix 
consignació adequada i suficient para fer front als compromisos econòmics que deriven de les 
obligacions que aquest Ajuntament assumeixi en virtut de la pròrroga del conveni, practicant-
se la oportuna retenció de crèdit. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona - 
Grup de Recerca SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques)- i l’Ajuntament de 
Font-rubí, per a la recerca arqueològica a la Cova de la Guineu del municipi de Font-rubí, fins 
el 31 de desembre de 2022. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni per import de 800,00 euros a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 336.21010 del pressupost municipal per l’exercici 2021. 
Atès el caràcter plurianual de la mateixa, aprovar la despesa econòmica de l’exercici successiu 
de vigència del conveni amb el següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària: 
 

ANUALITAT PARTIDA IMPORT 
2022 336.21010 800,00 € 

 
L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada del conveni queda condicionada a l’existència 
de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Universitat de Barcelona. 
 
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.” 
 
La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de la pròrroga d’un 
conveni de col·laboració amb la universitat de Barcelona, de fa molts anys que es du a terme, 
perquè aquest grup de recerca fa cada any una intervenció arqueològica d’uns quinze dies a 
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la cova de la Guineu. Es pretén mantenir aquest conveni i les intervencions de recerca 
arqueològica anuals. 
El Sr. Sala pregunta si aquest import el sol·licita l’entitat o ens un oferiment de l’Ajuntament 
de Font-rubí. 
L’Alcalde contesta que si fos pel grup de recerca sol·licitaria un import més elevat, però que 
cal afegir que el grup de recerca SERP sempre han agraït l’esforç de la Corporació fet any 
rere any perquè no tenint cap altra ajuda. Finalment també informa que l’Ajuntament facilita 
als membres del grup de recerca l’habitatge per als dies que venen al municipi a fer l’actuació. 
El Sr. Sala comenta que potser es podria plantejar amb el grup si amb un petit increment de 
l’import subvencionat la recerca arqueològica es pogués desenvolupar algun tema més 
concret, o es desenvoluparia més, potser valdria la pena atès que és una bona inversió. 
L’Alcalde comenta que aquesta ajuda és per a la seva manutenció durant el temps que estan 
a Font-rubí, no és per cap tipus de salari. Conclou que es podria preguntar si amb més 
finançament hi hauria més investigació. 
El Sr. Sala mostra la seva conformitat a efectuar aquesta consulta. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS DE LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) DELS 
REFUGIS ANTIAERIS DE L’ANTIC AERÒDROM REPUBLICÀ DE SABANELL. 
 
La proposta que es sotmet a consideració del Ple és la que tot seguit es transcriu: 
 
“L’Ajuntament de Font-rubí vol impulsar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 
dels refugis antiaeris de l’antic aeròdrom republicà de Sabanell durant la Guerra Civil 
espanyola (1936-1939), ubicats pel que fa al nostre terme municipal en terrenys de la 
Generalitat de Catalunya, segons dades cadastrals, i així contribuir a la seva recuperació, 
valorització i protecció, mitjançant la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), d’acord 
amb el què estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
 
Els refugis de l’aeròdrom republicà de Sabanell formen part de la Ruta del Vesper de la 
Gloriosa, dels Itineraris per la Memòria Democràtica del Penedès i dels Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya. 
 
Atès que, d’acord amb l’informe tècnic emès per l’Institut d’Estudis Penedesencs i signat pels 
historiadors Ramon Arnabat Mata i Xavier Esteve Gràcia el mes de novembre de 2020, es 
considera que aquests refugis mereixen una protecció especial que pugui garantir la seva 
conservació present i futura. 
 
Atesos els articles 17 i concordants de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, norma que permet als ajuntaments protegir jurídicament, de forma singular i 
específica, qualsevol bé immoble que l’Ajuntament consideri que té determinats valors 
històrics, artístics i culturals, mitjançant la figura del bé cultural d’interès local (BCIL). 
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La figura del BCIL permet als ajuntaments catalogar béns immobles de rellevància local 
mitjançant un procediment de declaració singular. 
 
La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de 
l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell  comarcal, en 
els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació 
prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable 
d'un tècnic en patrimoni cultural. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 23 de març de 2021, sobre la situació 
del bé, la propietat i el planejament urbanístic aplicable als terrenys on es troben situats les 
esmentats refugis antiaeris de l’antic aeròdrom republicà de Sabanell.  
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària interventora, en data 23 de març de 2021. 
 
Amb la voluntat que aquest patrimoni cultural i històric de Font-rubí pugui ser protegit amb les 
eines que la normativa d’aplicació dona a l’administració pública, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Impulsar el procediment de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) dels 
refugis antiaeris de l’antic aeròdrom republicà de Sabanell durant la Guerra Civil espanyola 
(1936-1939), amb la finalitat principal de protegir-los i de contribuir a la seva recuperació. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, als efectes de la 
tramitació de la declaració com a BCIL dels refugis antiaeris de l’antic aeròdrom republicà de 
Sabanell durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), com a òrgan competent, adjuntant els 
informes que han servit de base a la present sol·licitud d’inici d’expedient. En el cas que el 
plenari comarcal acordi la seva declaració com a BCIL, després de la tramitació legal 
corresponent, haurà, a més, de comunicar-ho al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de sol·licitar alhora la seva inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Torrelavit i a l’Ajuntament del Pla del 
Penedès.” 
 
La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu explicació de la proposta, 
destacant que el refugi principal es troba situat al terme municipal de Font-rubí, entre mig de 
dues carreteres; que s’ha parlat amb el Pla del Penedès i amb Torrelavit perquè el refugi 
antiaeri de l’aeròdrom de Sabanell està ubicat en aquests tres municipis, que aquests altres 
dos ajuntaments ja han fet l’acord plenari per demanar al Consell Comarcal la seva declaració 
com a BCIL, i que tingui una protecció més gran de la que actualment té. Finalitza dient que 
després s’haurà de treballar per a la seva recuperació, tot i el seu difícil accés perquè es troba 
entre dues carreteres. 
El Sr. Sala pregunta justament si està ja prevista algun tipus d’actuació, si hi ha prevista alguna 
col·laboració entre aquests tres municipis en els seus refugis a nivell de visites, de divulgació. 
L’Alcalde respon que encara no hi ha res acordat, que ell ha entrat al refugi i es troba en bon 
estat de conservació, hi ha una mica d’aigua al terra que s’hauria de treure. Conclou dient que 
l’important és la seva conservació i no les visites perquè es tracta d’un tema molt complex; i 
que després ja s’acabarà de vehicular amb els altres municipis algun tipus de col·laboració. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT DE 
DESNONAMENT ADMINISTRATIU DE LA FINCA ADJUDICADA P2 DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 19 CAN MANOU. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2015, va aprovar per 
unanimitat, el Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección, 
S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., mitjançant el qual aquesta Corporació reconeixia a 
Tècnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. el dret a seguir ocupant a precari la finca 
adjudicada P2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, fins que l’esmentada empresa 
traslladi part de la seva activitat a un altre immoble i que quan cessi l’ocupació no tindrà dret 
a cap indemnització, de conformitat amb l’article 75 i següents del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de desembre de 2016, va aprovar la 
pròrroga del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección, 
S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., aprovat en sessió plenària de data 24 de novembre de 
2015, ampliant el termini estimat d’ocupació fins al mes de desembre de 2018, i mantenint la 
resta de pactes previstos en el conveni esmentat. 
 
Atès que el termini estimat de finalització de l’ocupació a precari per part de TIPSA de la finca 
adjudicada P-2 va finalitzar el mes de desembre de 2018, i que l’Ajuntament de Font-rubí vol 
recuperar la possessió de l’esmentada finca ocupada i que es finalitzin les obres d’urbanització 
de la Unitat d’Actuació núm. 9 “Can Manou”, en data 3 de gener de 2019 l’Ajuntament va 
enviar una comunicació de la finalització del referit conveni a Técnicas e Ingeniería de 
Protección, S.A.U. i a Manufacturas Fontrubí, S.A. 
 
Vists els escrits presentats per Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. en data 13/03/2019 
(NRE 401) i en data 5/11/2019 (NRE 1403), on en primera instància demanava prorrogar el 
conveni d’ocupació de la parcel·la municipal on està situada una carpa amb material de 
l’empresa fins que obtinguessin la llicència ambiental de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en 
un immoble per a l’emmagatzematge de mànegues i dels seus derivats com alternativa; i en 
última instància comunicava un projecte de construcció d’una nova carpa dins de la parcel·la 
P4 de la UA núm. 19 Can Manou, i que llavors traslladarien el producte emmagatzemat en 
l’actual carpa que ocupa la parcel·la P2 propietat d’aquesta Corporació.  
 
Vist que, en data 25 de febrer de 2020 i NRE 249, el Sr. P. G. F., en nom i representació de 
TIPSA, va presentar una sol·licitud de llicència d’obres per a la instal·lació de nova carpa, 
desmuntatge de la carpa existent i adequació de tanca perimetral al nou límit de la seva 
propietat, i es va iniciar l’exp. núm. 76/2020. 
 
Vist que l’arquitecta municipal va emetre informe sobre la documentació presentada, en data 
17 de juny de 2020, i que aquest Ajuntament va enviar a TIPSA, en data 30 de juny de 2020 i 
NRS 72, un requeriment d’esmena de deficiències. 
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Vist que, en data 21 d’octubre de 2020 i NRS 163, aquesta Corporació va notificar a TIPSA 
un segon requeriment d’esmena de deficiències, atès que el primer requeriment efectuat no 
havia rebut cap resposta. 
 
Vist que, en data 13 de novembre de 2020 i NRE 1497, el Sr. P. G. F., en nom i representació 
de TIPSA, va presentar un escrit sol·licitant que s’aturés el tràmit de la llicència presentada 
degut a que, un cop estudiada la viabilitat financera de l’actuació i atesa la situació 
extraordinària a nivell mundial amb la situació de pandèmia a causa del covid-19, l’empresa 
es veu obligada a ajornar la decisió del camí a seguir, fins que pugui fer unes previsions a 
més llarg termini, i que per això no han aportat la documentació requerida. 
 
Vist que ha finalitzat tots els terminis de vigència de l’esmentat conveni, que es considera que 
s’ha concedit a l’empresa TIPSA temps suficient per buscar una alternativa a 
l’emmagatzematge existent en la carpa i que es continua ocupant a precari la finca P-2 de la 
Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, referència cadastral 9932205 CF8893S 0000 YE, de 
propietat municipal. 
 
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 15 de març de 2021, en relació al 
procediment i la legislació aplicable per a dur a terme un desnonament administratiu.  
 
Però tot i això, realitzada la tramitació legalment establerta, vist el que estableix la normativa 
d’aplicació, especialment la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, i el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 1372/1986, de 13 de juny, i d’acord amb el que preveu l’article 22.2.j) 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. Iniciar el procediment per procedir al desnonament del bé immoble finca P-2 de la 
Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, referència cadastral 9932205 CF8893S 0000 YE, de 
propietat de l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
SEGON. Que es concedeixi un termini d'audiència de quinze dies a Técnicas e Ingeniería de 
Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., perquè formulin les al·legacions que 
considerin pertinents.” 
 
La secretària-interventora llegeix els acords. 
L’Alcalde comenta que es tracta d’un assumpte que ja s’ha tractat en alguna sessió plenària 
anterior en relació a l’ocupació d’una parcel·la municipal a la UA Can Manou amb part de 
l’activitat de TIPSA i li demana a la secretària que expliqui la tramitació. 
La secretària explica els antecedents d’aquest assumpte: el conveni d’ocupació a precari de 
part de la finca P-2 amb una carpa per emmagatzemar material, la pròrroga del conveni, 
diverses accions dutes a terme per l’empresa per intentar aconseguir altres espais 
d’emmagatzematge que comportés la desinstal·lació de la carpa, però que finalment la 
situació d’ocupació continua sense solució a curt termini tot i que ja s’havia comunicat a 
l’empresa que havia de desocupar la finca.  
 
Continua explicant la secretària que legalment pertoca l’inici formal d’un expedient de 
desnonament administratiu que finalitzi amb la desocupació de l’esmentada finca, que es 
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pugui finalitzar les obres d’urbanització que manquen i aquestes puguin ser recepcionades 
per l’Ajuntament. 
El Sr. Sala manifesta la conformitat del seu grup a la proposta, i que ja havien preguntat sobre 
la pròrroga d’aquest tema.  
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DOTZÈ.- PROPOSTA D’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT DEL 
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és del tenor literal següent: 
 
“Atès que, en data 19 de gener de 2021, l’Alcalde va dictar una provisió de l’Alcaldia en la que 
exposa que properament quedaran vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut i 
que disposa que per la secretària s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment 
a seguir. 
 
Vist que, en data 26 de gener de 2021, la secretària de la Corporació emet l’informe sol·licitat 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb l’elecció de Jutge de Pau 
titular i substitut. 
 
Vist que, en data 2 de febrer de 2021, l’Alcaldia va dictar la Resolució núm. 14/2021, d’inici 
d’expedient de nomenament de jutge de pau titular i substitut, fent pública la convocatòria de 
la presentació de sol·licituds per a la provisió d’aquests càrrecs. 
 
Atès que, en data 7 de desembre de 2016 i NRE 1075, va tenir entrada en aquesta Corporació 
l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 23 de novembre de 2016, en 
el que comunica a aquesta Corporació que el termini de quatre anys per al qual van ser 
nomenats els actuals jutges de pau finalitzarà properament i que cal iniciar els tràmits 
corresponents per a la proposta del nomenament de jutge de pau titular i substitut. 
 
Vist que l’edicte referent a la convocatòria de la presentació de sol·licituds per a la provisió del 
càrrec de Jutge de Pau titular i substitut de Font-rubí ha estat publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 17 de febrer de 2021, i s’ha exposat al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web d’aquest Ajuntament, al del Jutjat de Pau i al del Jutjat Degà de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Atès que, en data 25 de febrer de 2021 i NRE 324, va tenir entrada en aquesta Corporació 
l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17 de febrer de 2021, en el que 
comunica a aquesta Corporació que el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats 
els actuals jutges de pau finalitzarà properament i que cal iniciar els tràmits corresponents per 
a la proposta del nomenament de jutge de pau titular i substitut. 
 
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds es van presentar quatre instàncies, 
d’acord amb el certificat emès per la Secretària interventora municipal en data 15 de març de 
2021. 
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Vist l’informe emès per la Secretària-interventora en data 22 de març de 2021. 
 
De conformitat al que preveuen els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 52.2.q) i 52.4 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, l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, i els 
articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’elecció del Sr. C. / N. / O. / R. com a Jutge de Pau titular del municipi de 
Font-rubí, atès que reuneixen les condicions i capacitats necessàries per desenvolupar el 
càrrec, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per conducte del Deganat dels Jutjats de Vilafranca del Penedès. 
 
SEGON.- Aprovar l’elecció del Sr. C. / N. / O. / R. com a Jutge de Pau substitut del municipi 
de Font-rubí, atès que reuneixen les condicions i capacitats necessàries per desenvolupar el 
càrrec, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per conducte del Deganat dels Jutjats de Vilafranca del Penedès. 
 
TERCER.- Emetre certificat del resultat de l’elecció per part de la Secretària interventora 
municipal, amb menció expressa de l’observança del quòrum requerit i que reculli les 
circumstàncies que què s’ha produït l’elecció. 
 
QUART.- Trametre l’expedient administratiu complert al Jutjat Degà de Vilafranca del Penedès 
perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com 
assenyala l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a tots els interessats.” 
 
La secretària-interventora explica la proposta que es sotmet a consideració del plenari, 
destacant que es tracta d’una proposta oberta perquè s’han presentat quatre persones al 
càrrec de jutge de pau titular i substitut. Continua informant que les quatre persones que s’han 
presentat als càrrecs de jutge de pau, titular i substitut, han presentat el seu DNI, el currículum 
on especifiquen l’activitat que exerceixen actualment i una declaració responsable on afirmen 
que compleixen totes les condicions establertes en la normativa vigent per accedir als 
esmentats càrrecs, documentació de la que disposen tots els regidors. 
L’Alcalde manifesta que el plenari ha de valorar la trajectòria personal, el prestigi i l’arrelament 
al municipi que puguin tenir les persones que opten al càrrec, el seu tarannà, la proximitat al 
ciutadà. 
La secretària pregunta als membres del Ple si són coneixedors que alguna de les persones 
que s’han presentat al càrrec puguin incórrer en algun dels supòsits següents que preveu 
l’article 303 de la LOPJ: estan incapacitats per a l’ingrés a la carrera judicial els impedits física 
o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós fins que no hagin 
obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós en quant no siguin absolts 
o es dicti auto de sobreseïment, i els que no estiguin en el ple exercici dels seus drets civils. 
Explica que si alguna d’aquestes persones estan en un d’aquests supòsits, no són elegibles 
com a jutge de pau titular i substitut. 
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Cap dels membres electes del plenari manifesta conèixer cap impediment dels candidats, ni 
que incorrin en algun d’aquests supòsits d’inelegibilitat. 
Seguidament la secretària interventora explica que un altre aspecte a destacar és que els 
candidats han de concretar l’activitat professional que exerceixen actualment per tal que la 
Sala de Govern pugui examinar que no existeixen incompatibilitats. 
Continua la secretària explicant que havia fet una consulta directament al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya sobre la forma més adient de procedir a la votació en el cas en que 
hi ha més d’un candidat per càrrec, atès que en aquesta ocasió s’han presentat quatre 
persones. La resposta va ser que millor portar la proposta oberta al plenari, i que es procedís 
a la votació en primer lloc del jutge de pau titular, i en segon lloc que es procedís a la votació 
del jutge de pau substitut. 
Intervé el regidor Martí Càlix, del grup municipal d’ERC-AM, i pregunta si ara el plenari debatrà 
ara o més endavant sobre quina és la persona que es considera més oportuna per al càrrec. 
 
La secretària diu que cal tractar en el punt primer dels acords quina de les quatre persones 
que s’han presentat: Sr. C., Sr. N., Sr. O. i Sr. R., és la més idònia per al càrrec de jutge de 
pau titular, i procedir a la seva votació. 
L’Alcalde comunica que si el Sr. C. o algun altre/a regidor/a té algun comentari a fer sobre els 
candidats abans de la votació no hi ha cap inconvenient; i que sobre el sistema de votació, 
atès que es tracta d’elecció de persones, la normativa preveu que es pugui fer una votació 
secreta, amb una urna com s’ha fet sempre, i que no té cap problema en que la votació sigui 
a mà alçada o sigui d’una manera que tecnològicament sigui com si fos amb urna.  
El Sr. Càlix manifesta que per al seu grup no hi ha cap inconvenient a fer la votació a mà 
alçada si a la resta de regidors els hi sembla bé. Continua manifestant que vol comentar un 
parell de coses: la primera, agrair la feina de la M. B. que durant molts anys ha desenvolupat 
les tasques de jutgessa de pau del municipi; i la segona, sobre els perfils dels candidats, el 
seu grup ha estat llegint els currículums i destaca que és interessant veure l’experiència prèvia 
en temes no d’advocacia, perquè no ha vist que cap dels candidats sigui jurista, però sí que 
el Sr. N. està estudiant dret i que disposa de certa experiència en l’àmbit de la mediació i 
suport comunitari, i que per això, per al seu grup, consideren que seria la persona més idònia 
per al càrrec de jutge de pau titular; més enllà de que la resta de persones candidates els hi 
semblen també molt interessants.   
L’Alcalde manifesta que no es pronunciarà sobre el perfil dels quatre candidats, considera que 
tots són vàlids, que no se sent còmode posicionant-se clarament per les virtuts i defectes de 
cada candidat, i que votarà qui considera que pot desenvolupar millor aquesta tasca. Finalitza 
dient que l’agraïment a la M. el volia fer al final del Ple, destacant que no tenia cap experiència 
en aquest àmbit i ho ha fet molt bé. 
La secretària interventora explica els 3 tipus de votació: la ordinària, la nominal i la secreta; 
que atesa la situació actual i que la sessió és telemàtica (no presencial); i que si no hi ha cap 
inconvenient es procedirà a fer una votació ordinària, a mà alçada. 
Es procedir a la votació per a l’elecció del jutge de pau titular, amb el següent resultat: 

- Sr. C.: 6 vots; 
- Sr. N.: 3 vots; 
- Sr. O.: 0 vots; 
- Sr. R.: 0 vots. 

 
Per tant, el plenari elegeix com a jutge de pau titular al Sr. J. C. C., amb el quòrum de 
majoria absoluta.  
 
A continuació, es procedeix a la votació del jutge de pau substitut, amb el següent resultat: 
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- Sr. N.: 3 vots; 
- Sr. O.: 0 vots; 
- Sr. R.: 6 vots. 

 
Per tant, el plenari elegeix com a jutge de pau substitut al Sr. P. R. S., amb el quòrum 
de majoria absoluta.  
 
Per tot això, la proposta final aprovada, amb el quòrum de majoria absoluta, resta de la 
següent manera: 
 
“Atès que, en data 19 de gener de 2021, l’Alcalde va dictar una provisió de l’Alcaldia en la que 
exposa que properament quedaran vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut i 
que disposa que per la secretària s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment 
a seguir. 
 
Vist que, en data 26 de gener de 2021, la secretària de la Corporació emet l’informe sol·licitat 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb l’elecció de Jutge de Pau 
titular i substitut. 
 
Vist que, en data 2 de febrer de 2021, l’Alcaldia va dictar la Resolució núm. 14/2021, d’inici 
d’expedient de nomenament de jutge de pau titular i substitut, fent pública la convocatòria de 
la presentació de sol·licituds per a la provisió d’aquests càrrecs. 
 
Atès que, en data 7 de desembre de 2016 i NRE 1075, va tenir entrada en aquesta Corporació 
l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 23 de novembre de 2016, en 
el que comunica a aquesta Corporació que el termini de quatre anys per al qual van ser 
nomenats els actuals jutges de pau finalitzarà properament i que cal iniciar els tràmits 
corresponents per a la proposta del nomenament de jutge de pau titular i substitut. 
 
Vist que l’edicte referent a la convocatòria de la presentació de sol·licituds per a la provisió del 
càrrec de Jutge de Pau titular i substitut de Font-rubí ha estat publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 17 de febrer de 2021, i s’ha exposat al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web d’aquest Ajuntament, al del Jutjat de Pau i al del Jutjat Degà de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Atès que, en data 25 de febrer de 2021 i NRE 324, va tenir entrada en aquesta Corporació 
l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17 de febrer de 2021, en el que 
comunica a aquesta Corporació que el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats 
els actuals jutges de pau finalitzarà properament i que cal iniciar els tràmits corresponents per 
a la proposta del nomenament de jutge de pau titular i substitut. 
 
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds es van presentar quatre instàncies, 
d’acord amb el certificat emès per la Secretària interventora municipal en data 15 de març de 
2021. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora en data 22 de març de 2021. 
 
De conformitat al que preveuen els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 52.2.q) i 52.4 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 
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Catalunya, l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, i els 
articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’elecció del Sr. J. C. C. com a Jutge de Pau titular del municipi de Font-
rubí, atès que reuneixen les condicions i capacitats necessàries per desenvolupar el càrrec, 
proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per conducte del Deganat dels Jutjats de Vilafranca del Penedès. 
 
SEGON.- Aprovar l’elecció del Sr. P. R. S. com a Jutge de Pau substitut del municipi de Font-
rubí, atès que reuneixen les condicions i capacitats necessàries per desenvolupar el càrrec, 
proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per conducte del Deganat dels Jutjats de Vilafranca del Penedès. 
 
TERCER.- Emetre certificat del resultat de l’elecció per part de la Secretària interventora 
municipal, amb menció expressa de l’observança del quòrum requerit i que reculli les 
circumstàncies que què s’ha produït l’elecció. 
 
QUART.- Trametre l’expedient administratiu complert al Jutjat Degà de Vilafranca del Penedès 
perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com 
assenyala l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a tots els interessats.” 
 
L’Alcalde finalitza el present punt de l’ordre del dia agraint a tots els candidats la seva 
participació en el procés, desitjar molta sort al Sr. Casanellas en la seva nova responsabilitat 
i agrair la feina de la Maria Briz que durant 8 anys, si no s’equivoca, ha estat duent a terme 
aquesta tasca de manera immillorable.   
 
PUNT TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE FONT-RUBÍ ANY 
2020, PER INCLOURE EL SISTEMA URBANÍSTIC D’HABITATGES DOTACIONALS 
PÚBLICS I ALTRES REAJUSTAMENTS.  
 
La proposta que es presenta davant el plenari municipal és la que es transcriu a continuació: 
 
“Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí van ser aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 18 d’octubre de 2000 i 
acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 13 de desembre de 2000. 
Posteriorment el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí va ser 
aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de maig de 2020, per unanimitat, va aprovar 
inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics i altres 
reajustaments, en els termes que consten en l’expedient. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de setembre de 2020, per unanimitat, va aprovar 
provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
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municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics i altres reajustaments, en els termes que consten en l’expedient.  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, en sessió de data 18 de desembre de 2020, 
va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament, per incloure el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics i altres reajustaments, de Font-rubí, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que 
mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i diligenciat, s’incorporin una sèrie de prescripcions. 
 
En data 8 de març de 2021 i NRE 391, l’arquitecte superior J. G. R., tècnic redactor de 
l’esmentada modificació puntual, presenta el text refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema 
urbanístic d’habitatges dotacionals públics i altres reajustaments, que incorpora les 
prescripcions fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 10 de març de 2021, al 
document de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Font-rubí 
– Text refós gener 2021. 
 
Vist l’article 85, 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 117 i concordants del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 52.2.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics i altres reajustaments, en els termes que consten en 
l’expedient. 
 
Segon.- Trametre còpia del projecte diligenciat del Text refós, en suport informàtic i en format 
editable de tractament de textos, a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació, acompanyat del certificat de l’acord plenari.” 
 
La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’un document 
que recull les esmenes que ha demanat la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès 
sobre aquesta modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament i conclou que 
espera que aquesta vegada s’aprovi dita modificació. 
El Sr. Sala pregunta sobre quines modificacions en concret demana la Comissió sobre el 
document de modificació puntual que va aprovar l’Ajuntament. 
L’Alcalde concreta que la Comissió no veia clar el tema dels habitatges dotacionals públics, 
un tema d’alienació a vial de les construccions auxiliars permesa en els patis en la zona de 
les Casetes d’en Raspall i també una excepcionalitat puntual en alguns supòsits en la distància 
de separació entre edificacions en sol rústic (que ja es preveu en altres normatives 
municipals). 
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Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT CATORZÈ.- MOCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A FONT-RUBÍ 
A FAVOR DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE PERMISOS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
PLANTES D’ENERGIA RENOVABLES. 
 
La moció que presenta aquest grup municipal és la següent: 
 
“En coherència a la moció presentada pel nostre grup també en aquest Ple Ordinari, a favor 
de la no industrialització i per a la no degradació dels espais agrícoles i forestals, presentem 
aquesta moció que la complementa i que vol donar més protecció a aquestes zones. 
 
Hi ha unanimitat social i política en que cal impulsar el desplegament del conjunt de les 
energies renovables per fer front als diversos impactes provocats per les energies fòssils i no 
renovables. Però no tothom està d’acord amb el model de grans parcs de plaques 
fotovoltaiques i parcs eòlics lluny dels punts principals de consum elèctric. 
 
Si fem un balanç de la implantació eòlica al país es pot afirmar que aquesta s’ha fet al marge 
d’un pla energètic global. Una altra característica de les centrals eòliques és la concentració 
empresarial, ja que a l’Estat espanyol un 65% de les centrals eòliques estan en mans de les 
grans elèctriques (Iberdrola, GasNaturalFenosa, Endesa,...). També destaca el baix impacte 
econòmic que les centrals eòliques tenen en els municipis on estan implantades, ja que 
aquests només reben el 3,4% de la facturació de les centrals. Finalment, destaquen els 
impactes paisatgístics i ambientals de la majoria de centrals eòliques, doncs s’ubiquen en llocs 
d’alta visibilitat i amb valors naturals, i que a l’impacte dels aerogeneradors s’hi ha de sumar 
les pistes d’accés així com les línies d’alta tensió que s’hi associen. 
 
Pel que fa a la construcció de parcs de plaques fotovoltaiques, cal destacar que són un 
element que afecta directament el model territorial del municipi, la sostenibilitat ambiental i la 
pagesia, i tindria un impacte paisatgístic molt important. 
 
Per tots aquests motius exposats, demanem l’aprovació dels següents acords : 
 
Establir una suspensió temporal de plans de construcció de parcs fotovoltaics i de parcs eòlics 
al municipi de Font-rubí en terrenys no urbanitzables, en espera d’una reforma en aquest 
àmbit de les normes de plantejament urbanístic d’aquest municipi. 
 
Quedarien exceptuades d’aquesta moratòria totes aquelles instal·lacions d’energies 
renovables destinades a l’autoconsum. 
 
Font-rubí, a 22 de març de 2021.” 
 
El Sr. Sala procedeix a la lectura de la moció presentada pel seu grup i la defensa. 
L’Alcalde manifesta que sobre aquest tema ahir va fer una roda de premsa des del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i defensa la moció que es va aprovar en dit Consell Comarcal. 
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Continua posant de manifest el dubte de la moció presentada perquè l’Ajuntament no és 
l’òrgan competent per suspendre aquests plans de parcs fotovoltaics i eòlics, qui dona les 
llicències d’acord amb el Decret Llei 16/2019 (norma aprovada per totes les forces polítiques 
del Parlament) és la Generalitat de Catalunya i els ajuntament no tenen res a dir amb aquests 
parcs. 
Els dos grups municipals transaccionen sobre la moció i acaben esmenant l’acord primer, que 
resta de la següent manera: 
“Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que 
estableixi una suspensió temporal de plans de construcció de parcs fotovoltaics i de parcs 
eòlics al municipi de Font-rubí en terrenys no urbanitzables.” 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots del Grup 
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. 
Per tant, la moció esmenada s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT QUINZÈ.- MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL, PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AM. 
                         
La moció que es sotmet a la consideració del Ple és la següent: 
 
“El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció 
el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del 
terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra 
d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016. 
 
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva 
veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens 
ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat 
en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma 
aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. 
 
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article 
19è de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els 
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, 
per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments 
antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat 
d’expressió. 
 
Per tot això, el municipi de Font-rubí, aprova els següents ACORDS: 
 
1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en 
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels 
pilars de tota democràcia. 
 
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la 
defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania. 
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3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a 
través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport. 
 
4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on 
es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 
 
5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Font-rubí, a 10 de març de 2021” 
 
El Sr. Càlix llegeix la moció i la defensa. 
Intervé el Primer Tinent d’Alcalde manifestant que és increïble que un estat empresona a un 
cantant per les lletres de les seves cançons, que això no passava ni en l’època del Lluís Llach 
o Joan Manel Serrat... Es tracta d’un tema de llibertat d’expressió, de democràcia i exposa 
que el seu grup hi votarà a favor. 
L’Alcalde vol fer un petit incís en aquesta qüestió precisant que el Sr. Hasél tenia diverses 
condemnes anteriors a aquest cas, que aquesta última condemna és per la que ha entrat a la 
presó atenent als seus antecedents (no per ella sola) i finalitza que no hauria d’haver estat 
condemnat per aquesta qüestió de les lletres de les seves cançons, agradin o no. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots del Grup 
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. 
Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SETZÈ.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA, PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AM. 
 
La moció presentada és del tenor literal següent: 
 
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència 
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, 
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors 
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. 
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple 
dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu 
futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses 
les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en 
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, 
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. 
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones 
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que 
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han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 
9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes 
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. 
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i 
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de 
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del 
dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. 
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones 
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca 
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la 
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc. 
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció 
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb 
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides 
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones 
empresonades. 
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del 
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades 
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és 
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. 
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de 
tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com 
a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet 
vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, 
execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de 
novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com 
els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes 
esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin 
estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat 
referèndum. 
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots 
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades 
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació. 
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders 
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és 
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això 
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l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica 
que ens permeti avançar. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’ERC Font-rubí proposa al Ple de l’Ajuntament de Font-
rubí l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la 
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà 
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes 
bàsics i essencials d'una societat democràtica. 
 
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense 
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció 
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, 
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política 
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu 
resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de 
la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte 
polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de 
Catalunya. 
 
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es 
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius 
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de 
la repressió de drets fonamentals. 
 
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar 
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per 
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per 
la Independència. 
 
Font-rubí, a 10 de març de 2021” 
 
El regidor Josep Ma. Sala llegeix directament la part dels acords de la moció i la defensa. 
L’Alcalde manifesta que per les seves idees no es pot empresonar a ningú, que els presos 
polítics catalans haurien de sortir de la presó d’immediat i que els exiliats haurien de tornar a 
Catalunya a continuar fent política. 
 
La secretària recorda que la llei d’amnistia no ha entrat ni a tramitar-se al Congrés del Diputats 
perquè els lletrats d’aquesta cambra han fet un informe on dictaminen que no ha de tramitar-
se la llei perquè la concessió d’un indult general als presos independentistes entraria en una 
contradicció amb l’article 62 i) de la Constitució espanyola, que preveu que no es poden 
concedir indults generals. 
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El regidor Sr. Càlix explica que s’està intentant anar també per una altra via de tramitació de 
la llei d’amnistia, amb recollida de signatures, i que tindrà sentit aquesta moció. 
El Sr. Moya intervé manifestant que considera important que l’Ajuntament es posicioni sobre 
aquest assumpte, encara que després no tingui més recorregut. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots del Grup 
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. 
Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DISSETÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 
CATALUNYA A FONT-RUBÍ, PER LA REGULACIÓ I PROTECCIÓ DELS BOSCOS I 
L'EXTRACCIÓ DEL LLENTISCLE. 
 
La moció presentada per aquest grup municipal és la següent: 
 
“El Llentiscle (Pistacia, Lentiscus) és un arbust perenne, de fulles compostes. Els fruits primer 
són verds, després vermells i finalment -quan maduren- es tornen negres. És força comú al 
sotabosc de les pinedes i els alzinars.  
 
L'arbust del qual pot arribar a sobrepassar els sis metres d'alçada, s'usava a l'antiguitat com 
a goma de mastegar. Actualment s'empra en aplicacions d'ortodòncia, en pastisseria i també 
per fabricar vernissos i per fer licors. També té usos ornamentals, per fer rams o decorar, com 
ara cerimònies funeràries. 
 
També se sol utilitzar per fer garlandes vegetals per l'aroma que desprèn i perquè conserva 
la fulla verda molt de temps després d'haver estat tallada. 
 
El llentiscle és un arbust que en els darrers anys està patint un espoli descontrolat. Grups 
organitzats es desplacen fins a les zones on es troba aquesta planta, la recol·lecten i després 
és transportada a mercats que la vendran. 
 
És una planta amb força sortida al mercat, i la seva comercialització està sent utilitzada per 
l'explotació de persones nou-vingudes, amb situacions de precarietat laboral, o fins i tot sense 
cap protecció legal. 
 
Les restes de plantes que no són aptes per comercialitzar les deixen al mateix bosc, amb el 
consegüent perill que això comporta, ja que s'acaben assecant i es converteixen en un polvorí. 
A més, aquestes persones deixen al seu pas pels boscos tota mena de deixalles (gomes que 
utilitzen per fer els feixos, paper d'alumini, bosses de plàstic, llaunes, sabates, ampolles...). 
 
Aquesta activitat actualment no està regulada per cap legislació i la seva activitat està causant 
un greuge important per al medi ambient.  
 
Davant d'aquesta situació el grup Municipal de Junts per Catalunya a Font-rubí, presenta la 
present Moció on demana el seu suport amb l'aprovació dels següents acords: 
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Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Font-rubí davant l’extracció dels espais 
naturals, tant públics com privats, de molsa, mata o llentiscle, pedres, plantes, plançons o 
productes anàlegs amb finalitat lucrativa. 
 
Segon.- Sol·licitar, si s'escau, a la Diputació de Barcelona, la confecció d'una ordenança tipus 
d'activitats al medi natural, que reguli i penalitzi aquestes activitats, exposades en el primer 
punt. 
 
Tercer.- Demanar a la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, o bé al 
departament de la Generalitat de Catalunya que assumeixi les competències de protecció de 
boscos i medi natural, una regulació d'àmbit superior que protegeixi els boscos de l'espoli a 
què està sent objecte. 
 
Quart.- Demanar al departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya la seva implicació 
en l'erradicació de conductes delictives contra la protecció del medi natural i contra l'explotació 
laboral de persones sense recursos o en situació de vulnerabilitat. 
 
Cinquè.- Traslladar el present acord a la resta de municipis de la Comarca de l'Alt Penedès, 
al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, a la Diputació de Barcelona, a la Conselleria 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i al departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, per tal de sol·licitar el seu suport. 
 
El Primer Tinent d’Alcalde llegeix els acords de la moció i destaca tres idees: l’espoli en boscos 
privats; el perill d’incendi i brutícia que estan generant aquests grups de persones quan venen 
a fer l’extracció; i que les persones que venen a fer aquestes activitats son segurament 
treballadors en precari, que no tenen cap culpa i que es troben desprotegits. Són tres 
conseqüències i una omissió: la Generalitat de Catalunya no està duent a terme cap regulació 
ni actuació contra aquesta situació, i això fa que ni els Mossos d’Esquadra ni els Agents Rurals 
puguin actuar davant l’extracció professionalitzada dels espais naturals d’aquests diferents 
tipus d’arbustos, plantes i  altre material. Finalitza la seva intervenció explicant que s’ha optat 
per demanar a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’una ordenança tipus contra aquestes 
activitats al medi natural, que pugui ser utilitzada per tots els ajuntaments que ho necessitin. 
Intervé l’Alcalde explicant l’experiència en aquest assumpte des de l’any 2012, que als 
municipis petits que pateixen aquesta situació no son escoltats per les administracions 
supramunicipals amb més competències sobre aquesta qüestió, i que no es disposa d’eines 
per lluitar contra aquestes activitats extractives al medi natural. Continua explicant que ara 
toca unificar criteris amb altres municipis que tenen la mateixa problemàtica i reitera els 
arguments al·legats pel primer Tinent d’Alcalde, destaca que s’està parlant de situacions 
d’utilització del bosc de propietat privada d’una manera empresarial, sense comptar amb la 
conformitat del propietari; i també vol posar sobre la taula la situació laboral de les persones 
que estan fent aquestes tasques d’extracció. 
Intervé el Sr. Càlix per demanar encapçalar també el seu grup aquesta moció, que sona 
solució a una problemàtica que té el municipi que en els darrers temps s’ha incrementat en la 
seva intensitat; vol destacar que ara està havent-hi una resposta ciutadana més elevada sobre 
aquests fets, la resposta ciutadana s’ha organitzat fent diferents accions. Continua dient que 
vol proposar afegir un punt a la moció: donar suport com ajuntament al manifest Aturem l’espoli 
del llentiscle als boscos catalans, que s’ha elaborat amb aquest objectiu. 
Continua el Sr. Càlix exposant que també es podria estudiar si es pot afegir a la moció 
demanar la declaració del llentiscle com a espècie d’interès patrimonial. 



  

 
 
 
 

  
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 

  

Seguidament el Sr. Càlix també informa que la moció diu que no hi ha cap legislació al 
respecte, però hi ha discrepàncies sobre aquesta afirmació perquè hi ha la Llei 43/2003 que 
sí que regula que no es poden arrencar les coses del bosc. 
El grup municipal de Junts per Catalunya Font-rubí accepta només incloure el punt de suport 
a la plataforma d’Aturem l’espoli al llentiscle. 
 
Per tant, els membres del plenari acorden esmenar la moció, afegint un nou 5è punt que serà: 
“Cinquè.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí al Manifest Aturem l’espoli del 
llentiscle als boscos catalans!” 
I el cinquè punt de la moció passarà a ser el sisè punt. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a votació. 
 
Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) 
vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
 
PUNT DIVUITÈ.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ PER A LA NO INDUSTRIALITZACIÓ I 
DEGRADACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS, DEGUT A LA INSTAL·LACIÓ DE 
PLANTES FOTOVOLTAIQUES I PARCS EÒLICS A LA COMARCA. 
 
La moció presentada pel grup municipal d’ERC a Font-rubí és la que es transcriu a 
continuació: 
 
“L’emergència climàtica, deguda a l’escalfament global i a altres accions de l’home, és un dels 
grans reptes que ha d’afrontar i resoldre la nostra societat. Ara és el moment de prendre les 
mesures que possibilitin construir les bases de la sostenibilitat mediambiental i del sistema de 
vida futur amb mesures que afecten a tots els àmbits socials i econòmics, sent la gestió de 
l’energia un dels més importants.  
 
El model energètic és un dels àmbits claus pel seu efecte sobre el canvi climàtic. Basat 
actualment en el consum d’energia d’origen fòssil, com el gas o el petroli, és un dels principals 
emissors de gasos d’efecte hivernacle (GEH), causants de l’escalfament global.  
 
Cal un canvi de model energètic centrat en les necessitats locals i que estalviï en les emissions 
de GEH, minimitzi la pèrdua d’energia en el transport, disminueixi l’impacte sobre el medi 
ambient, la biodiversitat, els recursos hídrics o la salut així com l’impacte visual prioritzant 
sempre les solucions més segures i amb menors riscos per a la població.  
 
Cal configurar el nou sistema energètic amb un model descentralitzat, lluny dels oligopolis 
actuals i que asseguri l’autosuficiència energètica en un país sense petroli. En aquest nou 
model les energies renovables (solar, eòlica, geotèrmica, ets) tenen un rol principal, però no 
es pot deixar en mans del mercat actual, grans multinacionals i fons voltors que controlin 
aquest camp fent un autèntic espoli del territori agrícola i forestal, instal·lant grans camps de 
plaques solars o molins de vent, malmetent el sistema agrícola, ramader i forestal i les 
activitats vinculades al territori, inclòs el paisatge. Cal doncs que aquest replantejament 
general del model energètic es faci en consonància amb l’objectiu de la sostenibilitat d’acord 
amb el territori, amb el medi natural, amb l’entorn paisatgístic per d’aquesta manera generar 
sinergies.  
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La transició ecològica tan necessària per fer front als reptes globals que tenim, cal que es 
dugui a terme de la mà del territori, no en contra. La força del Penedès és conjuminar l’alt valor 
paisatgístic i agrari amb la capacitat de transformació econòmica i industrial, i ara cal sumar-
hi la d’emprendre el camí cap a la transició ecològica. Aquests puntals han d’anar plegats. 
  
El Penedès ha de ser punta de llança d’aquest nou plantejament ecològic i energètic, des 
d’una visió sostenible, mediambiental i de progrés. L’aposta per les energies renovables ha 
de ser ferma, en la mateixa mesura que ha de ser ferma la defensa del territori. El canvi de 
model energètic no es pot dur a terme a expenses del medi natural de la comarca. Així doncs, 
l’amenaça que fons d’inversió aprofitin l’auge de les renovables i la necessitat de reformular 
el sistema energètic en cap cas ha de significar la destrucció del territori, i menys en contra 
de la voluntat democràtica. No és tolerable que l’especulació s’instal·li al Penedès i omplin la 
plana penedesenca amb els seus projectes egoistes i allunyats del projecte de Penedès que 
democràticament hem escollit.  
 
L’aposta per l’energia fotovoltaica ha d’anar lligada al model de comarca, per garantir-ne el 
futur. L’Alt Penedès compta amb diversos polígons industrials que poden ser perfectament els 
receptors d’aquests projectes. Els projectes industrials, i els parcs fotovoltaics ho són, s’han 
de desenvolupar a sòls industrials (ja sigui aprofitant teulades de naus, buscant emplaçaments 
adequats, parcel·les a polígons o espais que de forma clara respectin l’entorn natural).  
 
Recentment a la comarca a més de l’entrada de projectes de macro parcs solars, també s’ha 
promogut la instal·lació de grans parcs eòlics a les carenes de les muntanyes.  
 
En aquest cas, cal remarcar l’oposició a la instal·lació de grans parcs a les carenes perquè 
tindrà un alt impacte ambiental i estarà allunyat de la zona de demanda energètica.  
 
La producció de les energies renovables és tan part del nostre present com un element central 
del nostre futur, però cal construir-lo de tal manera que aquest canvi de model energètic 
representi un guany per a la ciutadania i per al territori. I això passa per la defensa d’un model 
de proximitat a la demanda energètica, descentralitzat i democràtic que potenciï 
l'autoproducció energètica als nostres municipis i que no malmeti les zones agrícoles i 
agroforestals de gran valor paisatgístic i ecològic de la nostra comarca i que són connectors 
biològics de fauna i flora. A més cal fer un pas més enllà de l’autoconsum amb la promoció de 
comunitats energètiques. 
 
La utilització de sòl agrícola per a la instal·lació de plantes d’energia fotovoltaica, i la 
instal·lació de grans parcs eòlics en espais agrícoles i espais naturals, posa en risc el futur de 
l’agricultura, l’enoturisme i el paisatge del Penedès. Fer front a l’emergència climàtica és un 
deure irrenunciable de la nostra generació, i fer-ho bé i posant el bé comú al centre, també. 
Sí a la transició ecològica i a les energies renovables, i sí a la defensa dels espais naturals i 
agraris del Penedès.  
 
Per aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Font-rubí l’adopció dels següents acords:  
 
1. Promoure l’energia sostenible i les instal·lacions d’autoconsum i d’autoconsum col·lectiu 
vinculades a grups de veïns, comunitats energètiques, petits nuclis urbans o barris.  
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Estendre l’autoconsum a les indústries instal·lades en àrees d‘activitat econòmica, mitjançant 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les teulades o parcel·les d’ús industrial buides.  
 
2. Promoure que les instal·lacions de parcs eòlics responguin a la necessitat energètica del 
territori, minimitzant el transport (LAT, línies d’alta tensió) i les instal·lacions de transformació 
elèctrica de baixa a mitja o alta tensió i les Subestacions Elèctriques Transformadores (SET) 
per facilitar la connexió a la xarxa afavorint així l’energia Km0 sempre en sòls que no malmetin 
els millors paratges naturals, els corredors biològics i l’hàbitat de moltes espècies protegides 
i en perill d’extinció.  
 
3. Rebutjar de forma categòrica i emprendre les mesures legals pertinents, contra les 
propostes de plantes fotovoltaiques i de grans parcs eòlics en terrenys agrícoles i paratges 
naturals, ja que no compleixen les condicions anteriorment referenciades, perjudiquen la 
nostra comarca i el seu entorn social, econòmic, natural i paisatgístic, i que no responen al 
model energètic, econòmic i ambiental que volem al nostre territori. 
  
4. Obrir aquest debat dins el Pla Territorial del Penedès per a consensuar un criteri únic al 
Penedès que reguli aquesta temàtica.  
 
5. Donar trasllat dels acords a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), al Departament d'Empresa 
i Coneixement i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
Plataforma ProVegueria, al Col·lectiu Bosc Verd i a l’entitat SOS Penedès.  
 
Font-rubí a 23 de març de 2021” 
 
El regidor Sala llegeix la moció i la defensa. Explica que defereix de la presentada anteriorment 
i que creu que els canvis poden fer que pugui ser aprovada per tot el plenari municipal. 
 
L’Alcalde manifesta que veu correcta la moció, que el seu grup està d’acord, excepte en un 
petit incís de l’acord 3r, que creu que s’ha d’esmenar i treure “i emprendre les mesures legals 
pertinents, contra”.  
El grup municipal d’ERC-AM dona el seu vistiplau a l’esmena de la moció. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a votació. 
 
Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) 
vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
 
 
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Ens Locals, l’Alcalde demana que es debati en aquest Ple una proposta d’inici de 
l’expedient de contractació de les obres de construcció de l’edifici d’habitatges d’ús social, 
perquè és important tramitar el més aviat possible aquest expedient tant per la necessitat de 
l’interès municipal per disposar ben aviat d’aquests habitatges com per poder complir els 
terminis de justificació de les subvencions concedides per aquesta actuació. 
L’Alcalde sotmet a votació la inclusió per urgència d’aquest punt a l’ordre del dia. Per 
unanimitat dels nou regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que es debatrà i votarà 
a continuació. 
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PUNT DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DEL 
CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES D’ÚS 
SOCIAL PER A LA GENT GRAN, EXP. NÚM. 73/2021. 
 
La proposta presentada per urgència és la següent: 
 
“Vista la Memòria de l’Alcaldia justificativa de la contractació de les obres de construcció d’un 
edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-
rubí, de data 29 de març de 2021. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 29 de març de 2021, sobre la justificació 
de la no divisió en lots de l’objecte del contracte; per a una òptima coordinació i planificació 
global dels treballs a realitzar, les prestacions no poden ser executades de forma independent 
sense menyscabar la correcta execució i l’assignació de recursos públics proporcionats a la 
finalitat requerida. 
 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la memòria de 
justificació de la necessitat de contractació de l’obra, es proposa l'adjudicació mitjançant 
procediment obert simplificat. 
 
Vist que ja es disposa del plec de prescripcions tècniques, que en el present cas és el “Projecte 
bàsic i executiu de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social, Avinguda de Catalunya 24, 
Guardiola de Font-rubí”, redactat per U.T.E. VILELLA GOMIS, UNIÓ TEMPORAL 
D’EMPRESES. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria de data 30 de març 
de 2021, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres per a la construcció d’un edifici 
d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, 
mitjançant procediment obert simplificat, un cop acreditada en la memòria d’Alcaldia la 
necessitat del municipi de disposar d’habitatges d’ús social i també queda acreditat que la 
contractació esmentada mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient per 
a dur a terme les finalitats de la Corporació. 
 
SEGON.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars que ha de 
regir el contracte i el procés d'adjudicació.  
 
TERCER.- Aprovar la no divisió en lots el contracte d’obres, pels motius justificats en l’informe 
de l’arquitecta municipal de data 29 de març de 2021.” 
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La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’iniciar l’expedient 
de contractació de les obres de construcció de les obres de l’edifici d’habitatges d’ús social 
per a gent gran. 
  
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT VINTÈ.- 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. Sala, en relació al punt de recàrrega de vehicles elèctrics que es troba quasi bé 
finalitzat, pregunta sobre el cost de la inversió si està al voltant dels 58.000 euros. 
L’Alcalde explica que els pressupostos inicials de l’actuació en base als que es va demanar la 
subvenció era d’aquest import, però després la construcció i instal·lació ha estat més 
econòmica. 
El Sr. Sala pregunta sobre amb la diferencia de cost s’ha pensat en realitzar alguna millora. 
El Sr. Alcalde explica que les subvencions d’ICAEN te les donen en base a la despesa 
efectuada. 
El Sr. Sala reflexiona sobre que s’instal·la un punt de recàrrega de vehicles elèctrics però que 
el proveïdor no deixa de ser ENDESA, i pregunta si s’ha contemplat que el proveïdor sigui una 
empresa que l’energia que distribueixi sigui verda. 
L’Alcalde explica la contractació d’energia de l’Ajuntament es fa mitjançant l’adhesió a la 
contractació que fa l’ACM, que en aquest cas qui ha guanyat el concurs és ENDESA; quan es 
faci el proper concurs l’ACM i es pugui escollir energia verda, així es farà. 
 
2) El Sr. Martí pregunta sobre la situació del desplegament de la fibra òptica al municipi, que 
fa pocs dies es va fer una nova reunió al barri de l’Avellà i quina previsió hi ha d’aquest servei 
a aquest barri en concret. 
El Sr. Moya explica les últimes reunions mantingudes a diferents barris, primer va haver una 
reunió al barri de la Rubiola i Can Castellví, i que la setmana passada va haver una reunió al 
barri de Montjuïc i a l’Avellà; que va anar bé, i que l’empresa XTA el que va comentar que 
necessita un mínim de 60 persones compromeses per poder dur a terme el desplegament en 
aquests quatre barris; a data de divendres hi havia apuntats 17. Finalitza la intervenció dient 
que l’empresa vol fer el desplegament a tot el municipi de forma seguida i no marxar a realitzar 
els treballs de desplegament a altres municipis fins acabar Font-rubí.   
 
3) El Sr. Sala pregunta sobre quins projectes s’han demanat als fons de prestació del Catàleg 
de la Diputació de Barcelona 2021/2023 aprovats. 
L’Alcalde contesta que encara no es disposa de les resolucions d’aquests fons de prestació, 
que s’han demanat en diverses línies: es segueix en l’estalvi energètic (en el canvi de 
llumeneres d’enllumenat públic per led), es segueix treballant en demanar subvencions per 
millorar la xarxa d’aigua, en la línia de poder fer un catàleg de masies complet, i en d’altres 
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àmbits. Continua dient l’Alcalde que  a aquest llistat cal tenir en compte totes les altres ajudes 
que ja es concedeixen directament en àmbits com serveis socials,...  
 
4) La Sra. Faura pregunta sobre la vacant del tècnic/a de cultura, en quin estat es troba la 
nova contractació. 
El Sr. Moya explica tot el procés de selecció del tècnic de cultura: el nombre de candidats 
presentats, els tres dies d’entrevistes amb els que reunien tots els requisits de la convocatòria, 
entrevistes realitzades per la secretària i dues tècniques de l’Ajuntament per zoom; a l’última 
fase es va arribar amb els millors dos candidats pel lloc de treball als quals se’ls va tornar a 
fer una nova entrevista i s’ha decidit ja la persona que es considera més idònia, de la qual 
està previst l’acord de contractació en la Junta de Govern que es farà a continuació i es preveu 
la seva incorporació el dia 6 d’abril. Finalitza la seva intervenció destacant la qualitat de molts 
dels candidats, i la decisió final ha estat difícil. 
 
L’Alcalde reitera el seu agraïment a la Sra. Maria Briz per la seva gran tasca desenvolupada 
com a jutgessa de pau d’aquests últims anys al municipi de Font-rubí, també aprofita per agrair 
la participació en el procediment d’elecció del càrrec a totes les persones que s’han presentat; 
i finalment desitjar molta sort al nou jutge de pau i molts encerts en la seva trajectòria que 
començarà. 
 
 
 
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 22,12 hores. 
 
 

   


