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ACTA NÚM. 03/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2022. 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.: 03/2022 
Caràcter: Ordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 29 de març 2022 
Hora d’inici de la sessió: 20,10 
Hora d’acabament de la sessió: 21,03 
Lloc: Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
ASSISTENTS: 

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

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1 a la núm. 40 del 2022). 
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 2021, exp. 61/2022. 

5. Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 43/2022, de 2 de març.  
6. Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 

Gestió Tributària durant l’exercici 2021, exp. 32/2022. 
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7. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la implantació i desenvolupament d’un 
sistema d’informació i gestió energètica municipal, exp. 44/2022. 

8. Proposta d’aprovació de l’increment de la retribució d’una treballadora municipal per 
adequar-lo al salari mínim interprofessional de l’any 2022 i a la Relació de Llocs de 
Treball, exp. 28/2022. 

9. Proposta d’aprovació de les certificacions núm. 2 i núm. 3 de l’obra “Construcció d’un edifici 
d’Habitatges d’ús socials per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de 
Font-rubí”, exp. 73/2021. 

10. Proposta d’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament 
de Font-rubí 2022, exp. 133/2022. 

11. Proposta de nova aprovació provisional de la Modificació del Pla especial urbanístic 
de la 1a. fase del Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, per 
incloure la masia el Romeu, exp. 401/2020. 

12. Moció d’ERC Font-rubí de mesures per a aconseguir unes festes públiques més 
sostenibles. 

13. Moció del Grup Municipal de Junts per Catalunya a Font-rubí de suport al poble 
d’Ucraïna i per la fi de la guerra. 

14. Moció del Grup Municipal de Junts per Catalunya a Font-rubí de suport a la proposta 
de declaració de la Coordinadora catalana d’ajuntaments solidaris amb el poble 
sahrauí i de la Federació d’associacions catalanes amigues del poble sahrauí en suport 
al dret d’autodeterminació del poble sahrauí. 

15. Precs i preguntes. 
 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió 
per youtube.  
Intervé el regidor d’ERC Martí Càlix per a demanar que, per urgència, s’inclogui a l’ordre del 
dia d’aquesta sessió plenària la moció sobre les mesures d’Ucraïna que van presentar fa 
temps, que seria interessant debatre-la avui que no haver de fer un altre ple demà, ja que la 
seva intenció de demanar un ple extraordinari era debatre aquesta qüestió el més aviat 
possible i que ja no té aquesta funció fer-ho demà. 
El Sr. Alcalde li recorda que el Ple extraordinari l’han demanat els tres regidors d’ERC, sense 
pactar-ho amb ningú, i l’Alcaldia està obligada a convocar-lo un cop sol·licitat i així ho va fer, 
abans de convocar el Ple ordinari. L’Alcalde continua explicant que ell el que ha fet és complir 
la llei; i que aquesta moció no està inclosa en l’ordre del dia d’avui perquè és idèntica a la 
proposta que es debatrà demà, i així s’explica en el decret d’Alcaldia que convoca la sessió 
plenària. A continuació l’Alcalde informe que qui convoca i desconvoca les sessions plenàries 
és l’Alcalde, i que el Ple és el màxim òrgan municipal, que les seves actuacions són serioses, 
i que no vol entrar a fer el ridícul de convocar i desconvocar per qüestions de conveniència. 
El Sr. Càlix exposa que és una evidència que el ple es va demanar per celebrar-ho abans del 
ple ordinari, que era un tema prou important i urgent per no esperar a aquest ple, i al convocar-
se al cap de quinze dies, en el màxim termini legal, el ple extraordinari ha perdut tot el sentit. 
Per això demana desconvocar el ple extraordinari, que és legal, i no és fer el ridícul aprofitar 
el ple ordinari. 
L’Alcalde puntualitza que no s’ha convocat l’últim dia del termini màxim establert, i que quan 
ERC demana un Ple extraordinari saben que hi ha un ple ordinari al cap d’una setmana i poc. 
Recorda que les sessions plenàries no són unes reunions normals que es convoquen i 
desconvoquen, que demà hi haurà una sessió plenària en la que es debatrà la proposta que 
és exactament igual que la moció que volen introduir per urgència. A continuació procedeix a 
llegir la part del decret de convocatòria d’aquesta sessió plenària on es justifica la no inclusió 
de la moció d’ERC en l’ordre del dia, i recorda que sempre s’han inclòs totes les mocions 
presentades amb anterioritat pel grup d’ERC en l’ordre del dia de les corresponents sessions 
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plenàries ordinàries. 
Intervé el Sr. Sala manifestant que el seu grup sabia perfectament quan era el ple ordinari, 
que el termini màxim que te l’Alcalde per convocar el ple extraordinari sol·licitat és de 15 dies, 
i és el temps exacte transcorregut des de que es va sol·licitar el ple. Continua exposant que 
és un tema de voluntats polítiques, entenia el seu grup que el Ple es convocaria abans i no 
s’esperaria al màxim termini legal i, a més, a la una del migdia. 
L’Alcalde explica que des de que els regidors d’ERC van sol·licitar de forma correcta el ple 
extraordinari, sense pactar-ho amb cap altre regidor, l’Alcaldia disposa 4 dies per convocar el 
Ple i 15 dies hàbils per a la seva celebració, i reitera que quan convoca un ple no el 
desconvocarà. 
La Sra. Faura exposa que dona la sensació que com que no s’ha consensuat aquesta petició 
doncs s’ha arribat fins a aquesta situació. Que ells posteriorment van entrar una instància 
demanant la desconvocatòria de la sessió plenària per reordenar aquesta situació i també es 
denega. Continua argumentant que el seu grup no es pren aquesta situació com una broma, 
que ens els anys que porten com a regidors és la primera vegada que demanen un ple 
extraordinari. 
L’Alcalde explica ha parlat amb diversos secretaris sobre aquesta qüestió i que li han transmès 
que la llei va preveure aquesta mesura per actuar davant la situació que un Alcalde no 
convoqués les sessions plenàries corresponents. I destaca que no és la situació d’aquest 
Ajuntament, que es celebren sessions ordinàries cada dos mesos i les extraordinàries que per 
raó de la tramitació de certs expedients ho requereixen; i si es vol demanar per part del grup 
d’ERC un ple extraordinari, doncs endavant, hi tenen tot el dret, però no és la millor eina.  
I finalitza l’Alcalde dient que el que no farà és posar la mateixa moció a les dues sessions, per 
això no té cap sentit votar la urgència per a la inclusió a l’ordre del dia d’aquesta moció, atès 
que ja s’ha argumentat prou els motius. 
 
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 25 de gener 
i la de data 22 de febrer de 2022. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si 
volen fer algun aclariment o alguna esmena al contingut de les actes. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació. 
 
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. 40 DEL 2022). 
 
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 40 de l’any 2022, de les 
quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
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1/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2022. 

2/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, gener 
de 2022. 

3/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 01/2022. 

4/2022 Conformitat amb el nomenament  de la Sra. Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez per ocupar 
lloc de treball de secretària de l’Ajuntament de Tiana amb acumulació de funcions. 

5/2022 Incoació de l’expedient d’adquisició directa de la finca registral núm. 2129 de Font-rubí, 
aprovació de la reserva de l’oferta de compra i de la seva despesa. 

6/2022 Aprovació de la despesa que comporten les quotes de la Mancomunitat Penedès-Garraf de 
l’exercici 2022. 

7/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 02/2022. 

8/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 25 de gener del 2022. 

9/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2022. 

10/2022 Aprovació de les nòmines del mes de gener de 2022 i de la liquidació de la seguretat social dels 
treballadors municipals i càrrecs electes. 

11/2022 Aprovació de la devolució d’ingrés del preu públic de cessió d’us d’una instal·lació municipal. 

12/2022 Aprovació de la liquidació dels ingressos procedents del preu públic de la Fira Vinòleum 2021. 

13/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 01/2022. 

14/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 03/2022. 

15/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2022. 

16/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de la finca 
situada al barri Font-rubí de Baix del municipi de Font-rubí, exp. 60/2022. 

18/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 04/2022. 

19/2022 Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 9A “Creu Blanca” del 
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí, exp. 

20/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del segon comptador de la 
finca situada al barri Font-rubí de Baix del municipi de Font-rubí, exp. 60/2022. 

21/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, febrer 
de 2022. 

22/2022 Autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic a l’habitatge ubicat al 
barri Cases Noves núm. 29, exp. 71/2022. 

23/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de la masia 
San Jose situada al barri de  L’Avellà núm. 1  del municipi de Font-rubí, exp. 73/2022. 

24/2022 Conformitat amb el nomenament  de la Sra. Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez per ocupar 
lloc de treball de secretària de l’Ajuntament de Tiana mitjançant comissió de serveis. 

25/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 05/2022. 

26/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 06/2022. Aprovació de les quotes 2022 
d’Associacions, Consorcis i Consells Supramunicipals. 

27/2022 Inici procediment per a la provisió del lloc de treball de secretària intervenció de l’Ajuntament de 
Font-rubí. 

28/2022 Aprovació de la despesa d’una liquidació de la taxa per inserció d’anunci en el DOGC. 

29/2022 Aprovació de l’expedient núm. 01/2022 de modificació de crèdits del vigent pressupost de la 
Corporació. 

30/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 22 de febrer del 
2022. 

31/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2022. 

32/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 02/2022. 

33/2022 Renúncia a un ajut concedit per la Diputació de Barcelona l’any 2021, codi: 21/Y/306228. 

34/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 07/2022. 

35/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 03/2022. 

36/2022 Aprovació de les nòmines dels endarreriments corresponents del mes de gener de 2022, de les 
nòmines del mes de febrer de 2022 i de la liquidació de la seguretat social dels treballadors 
municipals i càrrecs electes. 

37/2022 Baixa d’ofici definitiva de la Sra. T., per inscripció indeguda, del Padró Municipal d’Habitants de 
Font-rubí. 

38/2022 Baixa d’ofici definitiva de diverses persones, per inscripció indeguda, del Padró Municipal 
d’Habitants de Font-rubí, exp. 422/2021. 

39/2022 Baixa d’ofici definitiva de diverses persones, per inscripció indeguda, del Padró Municipal 
d’Habitants de Font-rubí, exp. 423/2021. 

40/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 04/2022. 

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

- Actes de la JGL de data 11 i 25 de gener de 2022; 
- Actes de la JGL de data 8 i 22 de febrer de 2022. 

 
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 2021, EXP. 61/2022. 
 
La proposta que es sotmet a coneixement del plenari és la següent: 
 
“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 28 de gener de 2022, 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,  
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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. 
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 
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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 2021 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.  
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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’Hisenda i Funció Pública i a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 2021.   
  
Cal comentar que durant el quart trimestre de 2021 s’ha complert en tots els casos amb el 
termini de pagament de proveïdors de 60 dies, entesos en dos períodes: un període màxim 
de 30 dies per a dur 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 30,96 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 2022 és continuar amb la dinàmica d’aquest quart 
trimestre de 2021, 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 2021, 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 2021 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: 
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a) Núm. de factures pagades durant el quart trimestre 2021: 373. 
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 248.990,27 euros. 
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 373. 
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de l’entrada per registre: 

30,96. 
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: 75, 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 2021, 
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’Hisenda i Funció Pública i a Tutela Financera 
de la Generalitat de Catalunya (formulari 16), d’acord amb la Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
En el cas del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 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, 28 de gener de 2022 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez,   Ma. R. Ll. Ll., 
Secretària interventora      Tresorera” 

 
 

En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Intervenció accidental 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 2021, 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.” 
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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 DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
43/2022, DE 2 DE MARÇ, EXP. 105/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que en data 2 de març de 2022 es va dictar el Decret de l’Alcaldia núm. 43/2022, 
d’aprovació dels preus públics per a l’activitat d’Esquiada Jove 2022, exp. 105/2022, el text de 
la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“Assumpte: Aprovació dels preus públics per a l’activitat d’esquiada Jove 2022, exp. 
105/2022. 
 
Els dies 5 i 6 de març de 2022 es durà a terme l’activitat d’Esquiada Jove 2022, que és una 
activitat organitzada per l’Ajuntament de Font-rubí conjuntament amb altres entitats locals de 
la comarca. 
 
Els preus públics constitueixen un recurs de les Hisendes Locals, tal i com disposa l’article 2 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals 
podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la 
competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades 
a l’article 20.1.B) d’aquesta Llei. 
 
L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que l’establiment o modificació dels preus 
públics correspondrà al Ple de la corporació. 
 
Vist l’informe econòmic financer i l’informe de la secretària interventora accidental i d’acord 
amb els antecedents exposats, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
 

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Regulador per a l’establiment dels Preus Públics per a la realització 
de l’activitat Esquiada Jove 2022, que es transcriu a continuació:  

 
“TEXT REGULADOR DELS PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

ESQUIADA JOVE 2022. 
 
Article 1. Disposició general 
D'acord amb el que disposa l'article  127  i els articles 2.1.e) i 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 
de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, s'estableixen els 
preus públics per inscripció a l’activitat Esquiada Jove 2022, promoguda per l'Ajuntament de 
Font-rubí, conjuntament amb d’altres administracions locals. 
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Article 2. Objecte 
Es l’objecte d’aquesta ordenança la prestació de l’activitat d’Esquiada Jove 2022, promoguda 
per l'Ajuntament de Font-rubí, conjuntament amb d’altres administracions locals. 
 
Article 3. Obligació de pagament i subjecte obligat 
L’obligació de pagament que es realitzarà mitjançant autoliquidació sorgeix en el moment 
d’inscripció de l’usuari per la realització de l’Esquiada Jove 2022. Estan obligats al pagament 
dels preus públics regulats en aquesta ordenança els usuaris de les activitats i serveis i en el 
cas de menors els pares o tutors. 
Estan obligades al pagament dels preus públics que s'estableixen, les persones que inscriguin 
a l’infant o l’usuari a l’Esquiada Jove 2022. 
 
Article 4. Tarifes 
1. Les tarifes a aplicar a l’activitat d’Esquiada Jove són les següents: 
- Pack bàsic sense classes joves empadronats: 163,00 € 
- Pack bàsic i classes joves empadronats: 199,00 € 
- Pack bàsic amb lloguer joves no empadronats: 175,00 € 
- Pack bàsic amb lloguer i classes joves no empadronats: 210,00 € 
 
Article 5. Exempcions i bonificacions 
No s’estableixen. 
 
Article 6. Devolució d’ingressos 
Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, l’activitat d’Esquiada Jove 
2022 no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
En cas que el sol·licitant de l’activitat desisteixi expressament de la seva sol·licitud: 
a) Si el desistiment es formula durant el període d’inscripció es retornarà el 100% de la quota 
abonada. 
b) Si el desistiment es produeix un cop iniciada l’activitat no correspondrà la devolució de la 
quota abonada. 

 
Disposició final  
Aquesta regulació entrarà en vigor de conformitat amb l’article 45.1.a) de la Llei 39/2015, de 
1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i romandrà 
en vigor mentre l’òrgan de govern competent no acordi la seva modificació o derogació.” 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats 
interposar recurs Contenciós Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya dins del termini de dos mesos des del dia següent a la seva 
publicació. 
 
TERCER.- Ratificar aquest decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri.” 
 
Vist l’article 22.2.e) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
i l’article 52.2.f) i r) 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 l’adopció del següent 
acord: 
 
Únic.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 43/2022, de 2 de març, d’aprovació dels preus 
públics per a l’activitat d’esquiada Jove 2022, exp. 105/2022.” 
 
La secretària llegeix la part resolutiva dels acords adoptats en el Decret d’Alcaldia, i també el 
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punt únic de la proposta.  
L’Alcalde explica que com que no estaven previstos aquests preus a l’ordenança perquè 
aquests últims anys no s’havia pogut realitzar aquesta activitat pel tema del covid, aquests 
preus no estaven aprovats i les ordenances les aprova el Ple 
 
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 DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 
REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2021, 
EXP. 32/2022. 
 
La proposta que es sotmet a consideració 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 2021 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 2021: 
 

      REBUTS                       8.134,98 €  
      LIQUIDACIONS             11.970,33 €   

 
• Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021: 
 

      REBUTS                   161.799,07 €  
      LIQUIDACIONS                    63.631,08 €   

 
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 accidental de l’Ajuntament emès en data 
6 de març de 2022, i de conformitat amb la normativa d’aplicació, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de l’exercici 2021 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 accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica breument l’estat de 
comptes del resultat de la gestió recaptatòria duta a terme per l’Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2021, manifestant que les dades dels pendents de cobrament són similars a 
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les de l’any anterior.  
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER 
A LA IMPLANTACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ I GESTIÓ 
ENERGÈTICA MUNICIPAL, EXP. 44/2022. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la voluntat d’implantar un sistema d’informació i gestió 
energètica municipal per a la gestió de consums energètics, a l’efecte d’optimitzar i controlar 
la seva despesa. 
 
Atès que el Consell Comarcal, a través del servei del Gestor Energètic Comarcal i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, vol impulsar en els municipis l'establiment d’un control 
de gestió energètica que permeti millor control de la despesa energètica municipal i poder 
disposar d’elements per a la posterior presa de decisions per millorar l’eficiència de les 
instal·lacions municipals amb el conseqüent estalvi energètic. 
 
Donat que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 12 de desembre de 2013, 
va aprovar el conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca de l'Alt 
Penedès pel desenvolupament i implantació d’un sistema d’informació i gestió energètica 
municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí va efectuar, en data 10 de desembre de 2021 i NRS 851, 
la sol·licitud d’adhesió al conveni marc per al desenvolupament i implantació d’un sistema de 
gestió energètic municipal (Servei de Gestor energètic comarcal). 
 
Donat que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 13 de gener de 2022, va 
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès per a la implantació i  desenvolupament d’un sistema d’informació i gestió 
energètica municipal. 
 
Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit 
es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ PER A LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ I DE 
GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL. 

REUNITS 
 
D’una banda, el Vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), facultat per acord de la Junta de Govern de 
13 de gener de 2022. 
 
De l’altra, 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 Ajuntament), en ús de les facultats de representació concedides 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. 
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I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Maria Roser Lluch Llopart, 
secretària - interventora accidental 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. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració. 
 

ANTECEDENTS 
 
I- Que l'any 1992 es va celebrar la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, on es van reunir un gran nombre de 

representants d'estats d'arreu del món per tal de debatre i afrontar els problemes ambientals i socials del 
planeta. D'aquella cimera va sorgir un pla de treball per al segle XXI: L'Agenda 21. 
 
L'objectiu de l'Agenda 21 és aconseguir una plena integració de la dimensió ambiental en tots els camps de 
l'activitat humana i avançar cap a un desenvolupament sostenible, en base a les premisses de l'ecologia, 
l'economia i l'equitat. 
 
Posteriorment, l'any 1994, nombrosos municipis europeus es van reunir a Dinamarca i van signar la Carta 
d'Aalborg, un document de compromís per elaborar l'Agenda 21 local. L'Agenda 21 local tradueix els objectius 
generals en plans i accions concrets per a la localitat. 
 

II- Que el Consell Comarcal té la voluntat d'avançar cap a l'establiment d'una política ambiental integrada, que 
permeti afrontar els dèficits ambientals, amb actuacions prioritzades. Concretament, fa seves les propostes i 
les recomanacions contingudes en el Programa 21 de Rio de Janeiro i la Carta d’Aalborg, en el sentit 
d'harmonitzar medi ambient, desenvolupament sostenible i gestió energètica. 
 

III- Que l’Ajuntament té la voluntat d’implantar un sistema d’informació i gestió energètica municipal per a la gestió 
de consums energètics, a l’efecte d’optimitzar i controlar la seva despesa. 
 

IV- Que el Consell Comarcal té la vocació de prestar serveis i posar a disposició els recursos als municipis per tal 
que puguin avançar en el compliment del Pla d’acció proposat en les Agendes 21 municipals, les accions 
aprovades per al Pla d’acció per a la sostenibilitat de la comarca de l’Alt Penedès, de l’Agenda 21 
supramunicipal, els pactes dels alcaldes per acompliment dels Plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) 
i les accions proposades en el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

V- Que el Consell Comarcal a través del servei del Gestor Energètic Comarcal i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, vol impulsar en els municipis l'establiment d’un control de gestió energètica que permeti millor 
control de la despesa energètica municipal i poder disposar d’elements per a la posterior presa de decisions 
per millorar l’eficiència de les instal·lacions municipals amb el conseqüent estalvi energètic. 
 

VI- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 12 de desembre de 2013, va aprovar el conveni 
marc de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca de l'Alt Penedès pel desenvolupament i implantació 
d’un sistema d’informació i gestió energètica municipal. 
 

VII- Que l’Ajuntament de Font-rubí en data 10/12/2021 (E/0013825-2021) ha efectuat la sol·licitud d’adhesió al 
conveni marc per al desenvolupament i implantació d’un sistema de gestió energètic municipal (Servei de 
Gestor energètic comarcal). 
 

VIII- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 13 de gener de 2022, es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la implantació i  
desenvolupament d’un sistema d’informació i gestió energètica municipal (G7013-000001/2022). 

 
En conseqüència, les parts acorden formalitzar el present conveni que, lliurement i espontània, sotmeten als 
següents 

PACTES 
 
Primer.- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (en endavant CCAP) i l’Ajuntament de Font-rubí (en endavant l’Ajuntament), per a prestar per part 
d’aquest Consell Comarcal el suport, l’assistència i la cooperació en el desenvolupament i  implantació d’un 
sistema d’informació i gestió energètica municipal. 
 
Segon.- El Consell Comarcal es compromet al desenvolupament i la implantació de la gestió energètica al municipi 
a través del Servei del Gestor energètic comarcal, amb els objectius següents: 
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• Organització sistema Gestió energètica (implantació del software de gestió). 
• Identificació de deficiències energètiques. 
• Promoure i implantar protocols d’estalvi. 
• Disminuir consum energètic general del municipi. 
• Disminuir cost energètic general del municipi. 
• Promoure energies alternatives. 

 
Tercer.- El Consell Comarcal es compromet a desenvolupament i implantació de la gestió energètica al municipi 
a través del Servei del Gestor energètic comarcal, prestant les tasques següents: 

• Inventari dels subministraments elèctrics del municipi. 
• Informe-anàlisi inicial comptadors / estat equipaments. 
• Detecció prèvia d'anomalies en els subministres. 
• Introducció factures elèctriques en sistema informàtic. 
• Assessorament / gestió i tramitació (*) en l’adequació progressiva pòlisses existents.  
• Gestió sistemàtica d’alarmes indicades pel sistema de comptabilitat energètica i avisos a l’Ajuntament de 

anomalies en la facturació. 
• Gestió i tramitació d’anomalies en facturació a les companyies subministradores (*)   
• Assessorament temes relacionats amb l’ús, consum i estalvi energètic. 
• Informació sobre ajuts i subvencions relacionats amb l’adequació d’instal·lacions per a l’estalvi energètic. 

(*) cal que l’Ajuntament ho sol·liciti expressament. 
 
Quart.- L’Ajuntament es compromet a: 

• Definir un interlocutor energètic. 
• Cessió informació factures (empreses subministradores). 
• Compartir treballs energètics PAES / agenda 21/ Projectes 50/50. 
• Recopilació dades definides o necessàries. 
• Actuació segons recomanacions derivades de les alarmes. 
• Assumpció del cost anual de la implantació de la gestió energètica al seu municipi a través del Gestor 

energètic comarcal. 
 

Cinquè.- L’Ajuntament es compromet a fer front al cost d’aquesta col·laboració bàsica al començament de cada 
anualitat per avançat. 
 
Els costos unitaris i el nombre de comptadors a gestionar, és el següent: 
 

Nombre de 
comptadors 

Cost € /mes comptador 
(IVA inclòs) 

Mesos Total 

28 1,76 12 591,36 

Cost anual de gestió 300,00 

Cost Gestió d’incidències facturació (300 €/any) - NO SOL·LICITAT 0,00 

Cost tramitació millores en pòlissa – NO SOL·LICITAT  0,00 

TOTAL 891,36 

 
Sisè.- Vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor, amb efectes retroactius, el dia 1 de gener de 2022 i tindrà una vigència d’un 
any. 
 
Abans de la finalització del termini assenyalat, els signants podran acordar de forma consensuada la seva 
pròrroga, amb els límits temporals establerts a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
Setè.-  Protecció de dades personals 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la el 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 dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
En aquest mateix acte, s’informa que les dades dels signats seran tractades per l’altre part sota la seva 
responsabilitat. La seva finalitat és poder gestionar el present conveni en relació a les persones de contacte o 
responsables del mateix. Aquestes dades no seran comunicat a tercers llevat de les autoritats competents o del 
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compliment de les obligacions legals que els hi son degudes i seran conservades fins a  la finalització de les 
relaciones i/o responsabilitats que es poden derivar.  
En qualsevol cas, els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o 
portabilitat, adreçant-se per escrit a les adreces que consta en l’inici d’aquest acord o al Delegat de Protecció de 
Dades del Consell en dpd@ccapenedes.cat o de l’Ajuntament. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el 
correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. També poden presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat). 
 
Vuitè.- Causes d’extinció i resolució 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva vigència en els supòsits 
següents: 
 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de les obligacions establertes en las clàusules del conveni. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el conveni.  
 Altres causes establertes en la legislació vigent.  

 
Novè.- Transparència 
 
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. 
 
Desè.- El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb les 
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions 
interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2018, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Onzè.- Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció 
de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 

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. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 151-25011 per front a la despesa 
que comporta l’aprovació d’aquest conveni, d’acord amb l’informe de fiscalització limitada 
prèvia de data 10 de març de 2022. 
 
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 de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a la implantació i desenvolupament d’un sistema d’informació i 
gestió energètica municipal. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 891,36 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 151-25011. 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta acords als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Setè.- 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 accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta 
d’adherir-se a un servei que presta el Consell Comarcal que es considera interessant disposar-
ne i més en aquests dies en el que el preu de l’energia està tan elevat. El servei consisteix en 
una gestió eficient de tots els rebuts que l’Ajuntament paga de la llum, tant d’edificis 
municipals, enllumenats,... i comproven que la potència contractada sigui correcta. Continua 
argumentant l’Alcalde que el cost del servei és reduït i ja es veurà com funciona i què 
s’estalviarà la Corporació amb les mesures que  recomanin que s’adoptin. 
El Sr. Sala pregunta si aquesta informació sobre els diversos comptadors d’energia elèctrica 
dels edificis i instal·lacions municipals serà pública, més que res sobre els consums. 
L’Alcalde explica que els regidors de l’oposició lògicament podran comprovar les factures, 
però no creu que això estigui penjat al web.  
 
El Sr. Martí exposa que la idea de fer pública aquesta documentació seria per conscienciar a 
la població de la despesa del municipi en aquest concepte, i també es podrà apreciar l’efecte 
que suposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals. 
L’Alcalde respon que quan es conegui com funciona el conveni, es veurà si és senzill d’obtenir 
i publicar aquesta informació, no hi veu cap problema. 
 
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 VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LA RETRIBUCIÓ D’UNA 
TREBALLADORA MUNICIPAL PER ADEQUAR-LO AL SALARI MÍNIM 
INTERPROFESSIONAL DE L’EXERCICI 2022 I A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, 
EXP. 28/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“D’acord amb el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim 
interprofessional per al 2022, el salari mínim interprofessional és de 1.000,00 euros/mes, 
sortirà efectes des del dia 1 de gener de 2022, procedint, en conseqüència, l’abonament de 
dit salari mínim des del primer dia de l’any. 
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L’Ajuntament de Font-rubí disposa d’una treballadora que el seu salari no compleix amb 
l’esmentat Reial decret i que, per aquesta normativa laboral d’obligat compliment, cal procedir 
al seu increment. 
 
Aquesta treballadora va ser contractada de forma temporal l’any 2020 per fer front a 
l’increment de les tasques de neteja pel coronavirus, i fins que finalitzin els efectes de la 
pandèmia en el servei municipal de neteja dels edificis i instal·lacions municipals. Atès que la 
categoria d’aquesta treballadora és la de netejadora, es considera convenient establir que el 
sou sigui el mateix que es troba fixat en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-
rubí, que és de 1.060,29 euros/bruts/mensuals. I d’aquesta manera, amb aquesta retribució ja 
es donaria compliment al Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim 
interprofessional per al 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, vist l’informe de 
fiscalització, en ús de les atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, 
apartats i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés 
normativa concordant i d’aplicació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2022, que el sou de la netejadora de 
suport per la pandèmia del covid sigui equiparat al sou previst a la Relació de Llocs de Treball 
de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’operari/ària neteja instal·lacions municipals, categoria 
netejador/a, que per a aquest any 2022 és de 1.060,29 euros bruts mensuals. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de l’exercici 2022.  
 
Tercer.- ORDENAR la incoació del corresponent expedient de modificació de crèdits per 
ajustar les aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de l’exercici 2022 a 
l’increment retributiu aprovat. 
 
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació per al 
seu compliment. 
 
Cinquè.- COMUNICAR aquests acords a la treballadora afectada.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al Regidor de 
Recursos Humans. 
El Sr. Moya explica que es va contractar una netejadora durant l’any 2020 per poder donar 
compliment als protocols de neteja dels edificis municipals, especialment els sanitaris i 
educatius, establerts durant la pandèmia; i que a l’incrementar-se el salari mínim 
interprofessional, cal incrementar el sou d’aquesta netejadora i s’aprofita per igualar-ho al 
resta de les netejadores. 
 
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 NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 2 I NÚM. 3 
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DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES D’ÚS SOCIAL PER A GENT 
GRAN, A L’AV. CATALUNYA NÚM. 24 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ”, EXP. 73/2021. 
 
La proposta presentada davant del plenari és la següent: 
 
“Vist que, en data 27 de juliol de 2021, el Ple de la corporació va aprovar l’adjudicació a SOLID 
BUILDING, SL., de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a 
l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí” per un import de 854.294,29 euros 
(706.028,34 euros i 148.265,95 euros d’IVA). 
 
Vist que, en data 19 d’octubre de 2021, es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització d’inici de les obres del projecte bàsic i executiu per 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. 
 
Vista la certificació núm. 2, presentada en data 17 de febrer de 2022 i NRE 300, 
complementada amb la documentació presentada en data 21 de febrer de 2022 i NRE 317, 
signada pels tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 
21.679,30 euros (17.916,78 euros i 3.762,52 euros d’IVA), d’acord amb el quadre següent: 
 

Pressupost adjudicació Obra executada 
anteriorment 

Obra executada durant el 
mes 

Import de l’obra pendent 
d’executar 

854.294,29 € 68.143,84 € 21.679,30 € 764.471,15 € 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 10 de març de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 
21 de març de 2022.  
 
Vista la certificació núm. 3 presentada en data 14 de març de 2022 i NRE 477 i NRE 479, 
signada pels tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 
36.925,69 euros (30.517,10 euros i 6.408,59 euros d’IVA), d’acord amb el quadre següent: 
 

Pressupost adjudicació Obra executada 
anteriorment 

Obra executada durant el 
mes 

Import de l’obra pendent 
d’executar 

854.294,29 € 89.823,14 € 36.925,69 € 727.545,46 € 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 17 de març de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 
21 de març de 2022.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
— L'article 240 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera 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.  
 
— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
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en matèria de Pressupostos. 
— Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix en la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector 
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i vist l’article 22.2.e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) i n) 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 l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús 
social per a gent gran, a l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí”,  per un import 
de VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (21.679,30 
€), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
SEGON.- Aprovar la factura número 22/0500/000004, de data 17/02/2022, per import de 
VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (21.679,30 €), 
presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
TERCER.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús 
social per a gent gran, a l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí”,  per un import 
de TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
(36.925,69 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
QUART.- Aprovar la factura número 22/0500/000012, de data 14/03/2022, per import de 
TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
(36.925,69 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
CINQUÈ.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import 
de 58.604,99 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.63200 i ordenar i realitzar el 
pagament a SOLID BUILDING, S.L. 
 
SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar les 
anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
SETÈ.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de Barcelona, atès 
que es tracta d’una actuació subvencionada per al Programa General d’Inversions de la Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023 (codi 21/X/297328). 
 
VUITÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’aprovar dues certificacions 
més de l’edifici que s’està construint al centre de Guardiola; i concreta que les certificacions 
són mensuals, presentades per l’empresa i les directores de l’obra. 
 
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. 
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PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 2022, EXP. 133/2022. 
  
La proposta que es sotmet a consideració del Ple és la que tot seguit es transcriu: 
 
“L’Ajuntament de Font-rubí, en sessió plenària de data 30 de novembre de 2021, va aprovar 
la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí, elaborada per la Gerència de 
Serveis d’Assistència al Govern Local, Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Recursos Humans per a la modificació de la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 14 de març de 2022. 
  
Vist l’informe de secretaria, de data 16 de març de 2022. 
 
Vist el projecte de modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Font-rubí, 
elaborat per la Regidoria de recursos humans, assessorada per un tècnic de la Gerència de 
Serveis d’Assistència al Govern Local, Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es pretén modificar la dedicació horària del lloc de treball 
Tècnic/a superior en dret, codi SSGG02, règim jurídic funcionari, categoria Tècnic/a 
d’Administració General, passant d’una jornada de dedicació parcial del 53,33 % horària 
setmanal que correspon a 20 hores, a una dedicació horària setmanal de 37:30 hores, jornada 
completa, adaptant la corresponent retribució al canvi de jornada. 
 
Vista l’acta de la reunió de personal, de data 22 de març de 2022, on es va procedir a explicar 
per part de l’Alcalde, del Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Recursos Humans i de la 
Secretària interventora de la Corporació, l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Font-rubí als treballadors municipals. 
 
Vist l’informe del Regidor de Recursos Humans emès en data 23 de març de 2022. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 23 de novembre de 2022. 
 
Vista la Legislació aplicable en el procediment d'aprovació de la Relació de Llocs de treball és 
la següent: 
 
— Els articles 25 a 35 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
— Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya en 
Matèria de Funció Pública. 
— L'article 52.2.j) i 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
— Els articles 31 i següents, i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic 
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en 
Matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
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Pública. 
— Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d'Administració Local. 
 
Per tot això, i de conformitat amb els articles 32 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 52 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Font-
rubí, que consta a l’expedient, que afecta només a la dedicació horària del lloc de treball 
Tècnic/a superior en dret, codi SSGG02, règim jurídic funcionari, categoria Tècnic/a 
d’Administració General, passant d’una jornada de dedicació parcial del 53,33 % horària 
setmanal que correspon a 20 hores, a una dedicació horària setmanal de 37:30 hores, jornada 
completa, adaptant la corresponent retribució al canvi de jornada, amb el text següent: 

 

COFI FITXA: SSGG02 
Denominació del lloc de treball: Tècnic/a superior en dret 
Dotació: 1 
Enquadrament orgànic: Serveis Generals 
Tipus de lloc: lloc base 
Tipologia jornada: Jornada ordinària de la corporació. Flexibilitat per raons del servei 
Règim jurídic: Funcionari 
Provisió: Concurs de mèrits 
Mobilitat: No 
Categoria: Tècnic/a d’Administració General 
Grup: A1 
NCD: 21 
C. Específic: 327,49 € 
Sou total: 2.094,87 € bruts mensuals 
Altres requisits: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb 
el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català 

 
SEGON.- Publicar íntegrament la citada modificació de la relació en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com en el tauler d’edictes 
municipal i al portal de transparència de la Corporació. 
 
TERCER.- Remetre una còpia d'aquesta modificació a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma en el termini de trenta dies.” 
 
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al Primer Tinent d’Alcalde i regidor 
de Recursos Humans. 
El Sr. Moya explica que al mes de novembre de 2021 es va aprovar la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Font-rubí, amb la incorporació d’aquest lloc de treball de tècnica 
superior en dret, amb una dedicació de 20 hores setmanals i ara el que es proposa és la 
modificació de la jornada a 37:30 hores, i s’adequa el salari, per tenir la fitxa correcta. 
 
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 DE NOVA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA 1A. FASE DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ, PER INCLOURE LA MASIA EL ROMEU, EXP. 
401/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“El Text refós del Pla Especial urbanístic de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals 
del municipi de Font-rubí va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en data 29 de gener de 2014. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió de data 6 de 
novembre de 2019, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial urbanístic 
de la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals de Font-rubí, per incorporar la Masia de La 
Baltana Vella.  
 
Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió de data 28 de setembre de 2021, va aprovar 
inicialment la Modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure la Masia El Romeu. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de novembre de 2021, va aprovar 
provisionalment la Modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies 
i Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure la Masia El Romeu, redactada per 
Leivar – Martínez arquitectes a instàncies de la Sra. N. G. D. i del Sr. J. A. M. M. 
 
En data 9 de desembre de 2021 i NRS 846, l’Ajuntament de Font-rubí va trametre l’expedient 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 
 
En data 14 de desembre de 2021 i NRE 1737, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès 
va presentar un escrit sol·licitant que es completés l’expedient tramés en tres aspectes tècnics, 
documentació que va ser enviada en data 16 de desembre de 2021 i NRS 876. 
 
En data 7 de gener de 2022 i NRE 20, es va rebre escrit de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
del Penedès on, després d’analitzar la documentació de l’expedient de modificació del Pla 
Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-
rubí, per tal incloure la Masia El Romeu, detecta incongruència en certa documentació tècnica 
tramesa, i considera necessària la redacció d’una nova versió del document que partint de la 
versió d’octubre 2021 incorpori correctament les dues prescripcions indicades que manquen, 
que sigui novament aprovada provisionalment pel Ple d’aquesta Corporació i tramesa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès per a la seva aprovació definitiva.  
 
Vist l’Informe sobre la modificació del Pla especial urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de 
masies i cases rurals, al terme municipal de Font-rubí, emès per l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya i rebut en aquesta Corporació el dia 15 de febrer de 2022 
i NRE 276. 
 
En data 24 de març de 2022 i NRE 564, els tècnics redactors han presentat a l’Ajuntament de 
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Font-rubí el document modificat de la modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase 
del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure la Masia El 
Romeu. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, en data 24 de març de 2022, sobre 
els aclariments i les esmenes efectuades en el text de modificació del Pla Especial Urbanístic 
de la 1a. fase del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure 
la masia El Romeu, que donen compliment a l’escrit de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
del Penedès de data 7 de gener de 2022. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 85.3 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'article 22.2 
c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Aprovar novament provisionalment la Modificació del Pla Especial Urbanístic de la 
1a. fase del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí, per tal incloure la 
Masia El Romeu, redactada per Leivar – Martínez arquitectes a instàncies de la Sra. N. G. D. 
i del Sr. J. A. M. M., que incorpora les prescripcions fixades en l’escrit de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès de data 7 de gener de 2022. 
 
SEGON.- Notificar l’acord de nova aprovació provisional als interessats. 
 
TERCER.- Remetre, en el termini de deu dies des del present acord, la nova documentació 
obrant a l'expedient del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals del municipi de Font-rubí a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, a l'efecte 
de la seva aprovació definitiva.” 
 
La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica breument la tramitació de 
l’expedient, els motius de la segona aprovació provisional de la documentació tècnica 
preparada pels tècnics redactors escollits per la propietat de dita masia, atès el requeriment 
efectuat per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 
 
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.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ DE MESURES PER A ACONSEGUIR UNES 
FESTES PUBLIQUES MÉS SOSTENIBLES.  
 
La moció presentada és del tenor literal següent: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el proppassat 3 de juliol de 2021 es van deixar de comercialitzar les vaixelles d’un 
sol ús fabricades de plàstic i que actualment es segueixen comercialitzant vaixelles no 
reutilitzables d’altres materials.  
 
Atès que aquests tipus de vaixelles són freqüentment utilitzades en festes públiques, ja siguin 
organitzades per l’Ajuntament com també per les diverses entitats i associacions del municipi.  
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Atès que des del punt de vista mediambiental aquests fets, tot i suposar una millora respecte 
a quan s’utilitzaven vaixelles no reutilitzables de plàstic, segueixen sent una important font de 
residus.  
 
Per tots aquests motius es proposa l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Adquirir una vaixella reutilitzable composada per plats, gots, copes i coberts. 
 
SEGON. Utilitzar aquesta vaixella en tots els actes organitzats per l’ajuntament, deixant 
d’utilitzar vaixelles d’un sol ús.  
 
TERCER. Oferir aquesta vaixella a les associacions i entitats per tal que la pugin utilitzar en 
els seus actes.  
 
QUART. Establir mesures o equipaments per a poder netejar la vaixella que es compri.” 
 
La regidora Joana Faura llegeix la moció presentada pel grup d’ERC i la defensa, i explica 
l’experiència viscuda a Molins de Rei. 
Intervé la Regidora de Cultura i Festes explicant el funcionament de vaixelles reutilitzables de 
fa diversos anys funciona al municipi, en festes com el cava jazz, i d’altres activitats culturals, 
on les copes i els porrons són de vidre i es netegen a l’Ajuntament; però destaca que hi ha 
altres activitats festives on s’utilitzen vaixelles de paper quan es van deixar de banda les de 
plàstic. Ella considera que la millor solució en determinades festes multitudinàries és portar-
se el “kit” de casa; perquè destaca que l’Ajuntament tampoc disposa d’una infraestructura per 
poder després gestionar tot el tema de neteja i que comprar una vaixella tampoc és rentable. 
També destaca la regidora que des de la Mancomunitat Penedès Garraf també s’ofereix a les 
entitats les vaixelles reutilitzables.  
La regidora Joana Faura exposa que el seu grup no creia que representés una despesa 
important, però que cadascú te el criteri propi en funció del que gestiona. 
La regidora Carme Sibil insisteix en què no és només la despesa del cost de l’adquisició del 
material, sinó el gestionar-ho tot; que ecològic és també tenir en compte la despesa d’aigua, 
de llum,.. i cal valorar-ho tot. 
L’Alcalde afegeix que també és la despesa en el trasllat del material, els temps del personal 
per rentar-lo i desar-lo,...; que el millor i més pràctic és fomentar que cada família es porti els 
seus estris de casa. 
El regidor Martí Càlix manifesta que aquesta és una bona solució i també l’opció de la vaixella 
reutilitzable de la Mancomunitat, però si no es fa servir en totes les festes, es continua 
generant una pila de residus, com per exemple la festa de Sant Vicenç. Continua afegint que 
l’objectiu de la moció és evitar continuar fent residus. 
 
La regidora Sra. Sibil explica que justament per la festa de Sant Vicenç es va haver de fer 
amb aquest material de paper pel tema del covid, i per això no es van poder utilitzar els porrons 
de vidre. 
A continuació els dos grups polítics es dediquen a negociar esmenes de la moció presentada, 
i arriben al següent acord: 
 
“Primer.- L’Ajuntament e Font-rubí es compromet a no utilitzar material d’un sol ús en les festes 
populars organitzades des de la comissió de festes. Igualment s’incentivarà a les diferents 
entitats del municipi a fer el mateix. 
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Segon.- Prioritzar que cada persona es porti la vaixella de casa a les festes populars, doncs 
és la manera més sostenible de celebrar aquestes activitats veïnals. 
 
Tercer.- Si és necessari i imprescindible, l’Ajuntament de Font-rubí treballarà per posar a 
disposició de les entitats una vaixella reutilitzable, que podria ser la de la Mancomunitat 
Penedès Garraf.” 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a votació. 
 
Subjecte la moció esmenada 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 moció s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
PUNT TRETZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA A FONT-
RUBÍ DE SUPORT AL POBLE D’UCRAÏNA I PER LA FI DE LA GUERRA. 
 
La moció que es presenta davant el plenari municipal és la que es transcriu a continuació: 
 
“La Federació Russa va iniciar a finals del mes de febrer de 2022 una ofensiva militar sobre 
Ucraïna arran d’un conflicte territorial no resolt des de 2014, moment en què Rússia va 
annexionar la península de Crimea i va ocupar parcialment les dues províncies ucraïneses del 
Donbass, Donetsk i Lugansk.  
 
Després de setmanes d’escalada militar amb la concentració de tropes a la frontera i a territori 
de Belarús després d’unes maniobres militars conjuntes, i havent desatès les converses 
diplomàtiques amb diferents països, Rússia va iniciar una agressió militar a gran escala contra 
Ucraïna amb l’objectiu d’envair i annexionar-ne els seus territoris a la Federació Russa. Són 
nombroses les proves que demostren atacs dirigits per part l’exèrcit rus directament contra la 
població civil i, com en tot conflicte armat, aquesta guerra, a més de baixes militars, també 
està afectant directa i indirectament a la població civil d’Ucraïna amb milers de morts, ferits, 
desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció dels seus habitatges i propietats, i està 
comportant un greu impacte personal, psicològic i emocional sobre milions de persones. 
 
Les accions de la Federació Russa i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera totalment 
injustificable vulneren la sobirania d’Ucraïna i el dret internacional compartit per tots, de 
manera que lluny de resoldre el conflicte polític anteriorment existent, l’han aprofundit i escalat 
a conflicte armat. Només la via diplomàtica, negociada i dialogada és el mecanisme a partir 
del qual els països han de poder resoldre els seus conflictes.  
 
Davant d’aquestes vulneracions i de l’escalada viscuda, són nombroses les protestes de 
rebuig; tant a Ucraïna, com a tota Europa, però també a la mateixa Rússia. La Unió Europea 
i les Nacions Unides no poden restar impassibles i han de prendre mesures dràstiques i 
contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. Especialment, com a exemple de 
democràcia, llibertat i prosperitat, és necessari que la UE respongui allà on la tirania amenaça 
aquests valors fonamentals. 
 
La societat catalana tradicionalment ha rebutjat tota guerra i està compromesa amb la pau i la 
resolució pacífica dels conflictes. És per aquest motiu que els municipis de Catalunya no 
podem fer altra cosa que condemnar les accions de la Federació Russa i mostrar la nostra 
solidaritat amb la població ucraïnesa, que serà qui patirà de forma més cruenta les 
conseqüències de la guerra. És imprescindible la fi immediata de les hostilitats i proporcionar 



 
 

Plaça de l'Ajuntament,1|08736 Font-rubí|Tel.938979212|www.font-rubi.cat 

 

tota l’assistència i ajuda humanitària possible per les víctimes i persones afectades.  
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, el grup municipal de Junts per Catalunya a Font-rubí 
proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de Font-rubí l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
1. Mostrar el rebuig del consistori contra la guerra i condemnar el conflicte armat així com les 

agressions de la Federació Russa sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i solidaritzar-se 
amb el seu poble. 

 
2. Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de 

negociacions i canals diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada.  
 
3. Participar, en la mesura del possible, en accions d’ajuda i assistència al poble ucraïnès, 

mitjançant les diferents vies i mecanismes de cooperació internacional que són 
competència dels municipis. 

 
4. Destinar, en la mesura del possible, un fons d’emergència per col·laborar en l’ajuda 

humanitària davant el conflicte armat d’Ucraïna i iniciar contacte de cooperació amb la Creu 
Roja així com totes aquelles entitats que estiguin desplegades al territori oferint assistència, 
ajuda i refugi.   

 
5. Oferir, en la mesura del possible, espais d’acollida i refugi al terme municipal per aquelles 

persones que arribin a Catalunya procedents d’Ucraïna que s’han vist forçades a 
desplaçar-se, així com també una xarxa d’acollida per iniciar el procés d’integració a la 
societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària. 

 
6. Habilitar i posar a disposició de la ciutadania espais de recollida d’ajuda humanitària per tal 

de canalitzar les aportacions solidàries dels veïns i veïnes del municipi per a les víctimes i 
persones afectades pel conflicte, que arribin al municipi. 

 
7. Sol·licitar a les conselleries d’Igualtat i Feminisme, d’Acció Exterior i Govern Obert i la 

Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya, una resposta 
coordinada amb les corporacions locals per millorar l’ajuda humanitària davant el conflicte 
armat. “ 

 
L’Alcalde llegeix la moció i la defensa, destaca que des d’un primer moment, des de 
l’Ajuntament s’ha estat al costat de l’ajuda humanitària al poble ucraïnès; que una de les 
primeres accions que va fer és un llistat d’habitatges disponibles per als refugiats que 
poguessin venir, una altra acció és poder fer alguna ajuda a través del fons d’emergència que 
ha posat a disposició la Generalitat de Catalunya, que resta pendent d’arribar a un acord en 
el Consell d’Alcaldes sobre l’aportació econòmica equitativa de cada municipi de la comarca. 
Afegeix que des de la Generalitat es recomana no fer aportació de material divers per a 
traslladar-lo a Ucraïna, sinó que és més eficient fer donatius econòmics als comptes corrents 
facilitats pel Fons de Desenvolupament Local, i coordinar-se amb Creu Roja i Consell 
Comarcal per al que calgui. També informa que s’ha posat en contacte amb el treballador 
municipal que és ucraïnès, per si li fa falta alguna ajuda a la seva família o ha de portar 
persones cap al municipi, que no dubti a demanar-ho, cosa que ell va agrair. Finalitza la seva 
intervenció dient que l’Ajuntament de Font-rubí continuarà coordinada amb la resta 
d’administracions públiques i entitats per seguir ajudant en una guerra cruel, injusta i que no 
s’entén. 
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Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecte la moció 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 moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT CATORZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA A FONT-
RUBÍ I DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ 
DE LA COORDINADORA CATALANA D'AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE 
SAHRAUÍ I DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE 
SAHRAUÍ EN SUPORT AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ. 
 
La moció que es presenta és la següent: 
 
“El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva posició 
neutral respecte el conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida a Mohammed 
VI en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel Marroc l'any 2007. 
Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va ratificar el posicionament del 
president del govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda de premsa una nova etapa en les 
relacions entre el Marroc i l'Estat espanyol. 
 
Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament consolidat sobre el conflicte, 
tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces polítiques al Congrés dels Diputats, 
segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure autodeterminació del poble sahrauí. 
La proposta d'autonomia confronta aquest principi d'autodeterminació, ja que, tal com es 
contempla als acords de pau signats l'any 1991 entre el Marroc i el Front Polisario, la via de 
resolució del conflicte és mitjançant la celebració d'un referèndum. 
 
El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment delicat a la 
regió, en mig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb amb el trencament de 
relacions diplomàtiques entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al 
Sàhara Occidental des de novembre de 2020. 
 
La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i arriba com 
a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc fruit de 
l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, l'abril de 2021 "per raons 
estrictament humanitàries" segons el govern espanyol. Aquest fet va comportar que Rabat no 
impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que es trobaven en territori marroquí, una 
frontera que habitualment s'encarrega de blindar la immigració per encàrrec de Madrid. En 
aquell moment, el Marroc ja va advertir que la situació de crisis entre els dos estats anava 
més enllà de l'acollida hospitalària i que reclamava un posicionament contundent per part del 
govern espanyol a favor de l'ocupació del Sàhara. Un pronunciament que finalment ha arribat. 
 
El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa de 
perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb l'externalització 
de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, el portaveu del secretari general 
de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's "amb un compromís entre les parts i 
dins el procés polític facilitat per l'ONU". 
 
L'Estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat històrica 
amb el poble sahrauí, ha de treballar en favor del compliment de la legalitat internacional. En 
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cap cas, el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i, 
per tant, donar suport a un pla com el d'autonomia que qüestiona el dret dels i les sahrauís. 
 
Per tot això, l’ajuntament de Font-rubí acorda: 
 
1. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu 
posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als drets 
del poble sahrauí. 
 
2. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del 
referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li correspon com a potència 
administradora del territori i de denúncia de les repetides violacions dels drets humans que 
pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel Marroc. 
 
3. Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures més d'un any 
després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal que Catalunya tingui una 
representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució 
pacífica i respectuosa amb els drets del poble sahrauí. 
 
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, 
al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat 
de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments amb el Poble Sahrauí, al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues 
del Poble Sahrauí, i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.” 
 
El Sr. Moya llegeix els acords de la moció i la defensa. 
El Sr. Sala intervé per manifestar que el seu grup està totalment d’acord amb la moció, i 
demana adherir-se i també encapçalar-la. 
 
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 QUINZÈ.- 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 Decret d’Alcaldia núm. 05/2022, sobre l’opció de compra sobre 
una finca situada en la unitat d’actuació núm. 6 Pou de la Bomba, pregunta per a la seva 
destinació, si ja s’ha pensat en alguna actuació. 
L’Alcalde contesta que fins que no es tanqui l’operació de compra no vol comentar res al 
respecte, tot i avançar que es tracta d’una bona opció per a l’Ajuntament; si finalment s’acaba 
comprant la finca, ja donarà tots els detalls de l’operació i de la seva destinació. 
 
2) El Sr. Sala presenta un prec en relació als pressupostos participatius, manifesta que 
hi ha pendent una reunió, que el temps va avançant i encara no han pogut fer cap reunió, i 
demana que s’avanci en aquest assumpte perquè es farà tard. 
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El Sr. Moya manifesta que el grup municipal d’ERC ja sap que hi ha problemes de calendaris 
i d’agendes, però que el més vinent se’ls convocarà a una reunió, i comunica que està recollint 
informació perquè a la primera reunió poder explicar com començar a treballar sobre aquesta 
qüestió. 
 
 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data i 
lloc a dalt consignats, quan són les 21,03 hores. 
 

  
 

 


