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ACTA NÚM. 06/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2022. 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.: 06/2022 
Caràcter: Ordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 31 de maig 2022 
Hora d’inici de la sessió: 20:00 
Hora d’acabament de la sessió: 20:57 
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; 
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany; 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany. 
 
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: 
Sra. Sònia Guimerà Vilardell; 
Sr. Lluís Ortega Rey. 
 
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. 41 a la núm. 94 del 2022). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Proposta d’aprovació del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a les obres de rehabilitació de l’Església de Sant Vicenç 
del Morrocurt, al terme municipal de Font-rubí (Alt Penedès), exp. 2022_10029. 

5. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any 
2023, exp. 2022_10128. 
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6. Moció de suport als jutges de pau de l’Associació Catalana en pro de la Justícia. 
7. Moció d’ERC Font-rubí per a l’organització dels pressupostos participatius 2022. 
8. Precs i preguntes. 

 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió 
per youtube. Oberta la  sessió  i  un  cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum 
que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), 
es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:  
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. 
 
Les actes que se sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són les de data 29 de març, 
30 de març i 26 d’abril 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: 7 (set) vots a favor 
provinents: 4 (quatre) 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. 41 
A LA NÚM. 94 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 41 a la número 94 de l’any 2022, de les 
quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
 

41/2022 De proposta a la Direcció General d’Administració Local de nomenament de la Sra. M. R. Ll. i 
Ll. com a secretària interventora accidental en cas d’absència de la titular, exp. 125/2022 

42/2022 Aprovació de la modificació de la jornada laboral a una educadora de la Llar d’Infants Els Pinells, 
exp. 332/2021 

43/2022 Aprovació dels preus públics per a l’activitat d’esquiada Jove 2022, exp.105/2022 

44/2022 Aprovació de la despesa que comporta diverses taxes en concepte de colònies de gats 
aprovades per la Mancomunitat Penedès i Garraf. 

45/2022 Aprovació de la despesa que comporta l’autoliquidació del cànon de l’aigua de l’exercici 2021, 
sobre el volum d’aigua no lliurat a tercers. 

46/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 08/2022. 

47/2022 Aprovació de la despesa de les assegurances d’edificis municipals, responsabilitat civil, 
accidents i vehicles, exercici 2022.  

48/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, març 
de 2022. 

49/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2022. 

50/2022 Aprovació de la despesa que comporten les liquidacions/rebuts de l’Impost de vehicles de 
Tracció Mecànica dels vehicles municipals, exercici 2022. 

51/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 10/2022. 

52/2022 Finalització del contracte laboral d’una treballadora contractada amb el Pla d’ocupació de l’any 
2019. 

53/2022 Aprovació de la liquidació dels ingressos procedents del preu públic de l’Esquiada Jove 2022. 

54/2022 Aprovació de la liquidació dels ingressos procedents del preu públic de l’activitat de campionat 
de pàdel 01/2022. 

55/2022 Aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de la taxa pel subministrament d’aigua 
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dels edificis i instal·lacions municipals del 4art. Trimestre de 2021. 

56/2022 De nomenament de la Sra. M. R. Ll. i Ll. com a secretària interventora accidental des del dia 1 
al 24 de març de 2022 per absència de la titular, exp. 125/2022. 

57/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 11/2022. 

58/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2022. 

59/2022 De proposta a la Direcció General d’Administració Local de nomenament amb caràcter 
accidental de la Sra. M. R. Ll. i Ll. com a secretària interventora accidental, exp. 84/2022. 

60/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 30 de març del 2022. 

61/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 29 de març del 2022. 

62/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 12/2022. 

63/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de l’habitatge 
situat al barri Grabuac i La fanga núm. 40 del municipi de Font-rubí, exp. 163/2022. 

64/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 05/2022. 

65/2022 Aprovació de les nòmines del mes de març de 2022 i de la liquidació de la seguretat social dels 
treballadors municipals i càrrecs electes. 

66/2022 Incoació de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí 
corresponent a l’exercici 2021. 

67/2022 Incoació d’expedient d’incoació de ruïna, exp. 93/2022. 

68/2022 D’incoació de l’expedient núm. 157/2022 de restauració de la legalitat urbanística infringida. 

69/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de l’habitatge 
anomenat “Cal Jepic” núm. 24 del barri de Santa Maria, del municipi de Font-rubí, exp. 
159/2022. 

70/2022 Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 
2021. 

71/2022 De modificació del règim de dedicació parcial del regidor i Primer Tinent d’Alcalde Sr. Sebastià 
Moya i Arenas i de baixa de la Seguretat Social, exp. 183/2022. 

72/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de l’habitatge 
situat al carrer Font-rubí, núm. 7 del nucli de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí, 
exp. 179/2022. 

73/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2022. 

74/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 13/2022. 

75/2022 Aprovació de l’expedient núm. 02/2022 de modificació de crèdits del vigent pressupost de la 
Corporació. 

76/2022 Aprovació definitiva 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. 42/2022. 

77/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 06/2022. 

78/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu càrrec, abril 
de 2022. 

79/2022 Aprovació de la liquidació dels ingressos procedents del preu públic de l’activitat del Dia de la 
Dona 2022. 

80/2022 Resolució d’expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 202/2021. 

81/2022 D’elevació a definitius els acords plenaris d’aprovació provisional de la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 4 per a l’exercici 2022 i següents. 

82/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2022. 

83/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 14/2022. 

84/2022 Sobreseïment i arxiu de l’expedient de ruïna, exp. 367/2021. 

85/2022 De modificació del règim de dedicació parcial de la regidora i Segona Tinent d’Alcalde Sra. 
Guimerà i del regidor Sr. Tutusaus, exp. 183/2022. 

86/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 26 d’abril del 
2022. 

87/2022 Distribució del fons per a prestacions socials de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2022. 

88/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 07/2022. 

89/2022 Aprovació de les nòmines del mes d’abril de 2022 i de la liquidació de la seguretat social dels 
treballadors municipals i càrrecs electes. 

90/2022 Incoació expedient imposició ordre execució, exp. 175/2022. 

91/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 15/2022. 

92/2022 Aprovació de les despeses derivades del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de 
Font-rubí i Vilobí del Penedès per a la gestió d’un centre de recepció de residus, exercici 2022. 

93/2022 Aprovació de la devolució d’un ingrés efectuat per TIPSA per error. 

94/2022 Modificació de la data de la propera sessió de la Junta de Govern Local. 

 
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 de la Junta de Govern Local 
de la Corporació: 

- Actes de la JGL de data 8 i 22 de març de 2022; 
- Actes de la JGL de data 5 i 19 d’abril 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT LA DIRECCIÓ GENERAL 
D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME DEL DEPARTAMENT DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI, L’INSTITUT CATALÀ DEL 
SÒL I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE 
L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE MORROCURT, AL TERME MUNICIPAL DE FONT-
RUBÍ (ALT PENEDÈS), EXP. 2022_10029. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 10 de desembre de 2020, el Departament de Cultura, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals 
i Territori)  i l’Institut Català del Sòl (en endavant, INCASÒL) varen signar un conveni per a la 
programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb 
ajuntaments per a l’any 2020, amb finançament provinent de l’1,5% cultural corresponent al 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
Atès que, entre les actuacions programades en aquest conveni, s’hi inclou l’actuació per a la 
“Restauració de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt”, al terme municipal de Font-rubí (Alt 
Penedès), amb una inversió total en obra i costos de gestió de 155.000,00 € (IVA inclòs), dels 
quals 80.000,00 € (IVA inclòs) els aporta l’INCASÒL i els 75.000,00 € (IVA inclòs) restants, 
els assumirà l’Ajuntament de Font-rubí. 

Vista la proposta de conveni presentada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, per establir la col·laboració entre les parts per a l’execució de les obres de 
rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt, que es detalla a continuació: 
 
“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
MITJANÇANT LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 
DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I 
TERRITORI, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBI PER A LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE MORROCURT, AL 
TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ (ALT PENEDÈS) 
 
REUNITS 
  
D’una part, el senyor Agustí Serra i Monté, director general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 
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D’altra part, la senyora Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut Català del Sòl. 
 
I, d’una altra part, el senyor Xavier Lluch i Llopart, Alcalde-president de l’Ajuntament de Font-
rubí. 
 
INTERVENEN I ACTUEN 
 
El senyor Agustí Serra i Monté, intervé en nom i representació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, nomenat director 
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme per Decret 270/2021, de 22 de juny, publicat al 
DOGC núm. 8442 de 23 de juny de 2021, i actuant en virtut de la delegació de competències 
del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant la Resolució 
VPD/1035/2022, d’11 d’abril, publicada al DOGC núm. 8648, de 14 d’abril de 2022. 
 
La senyora Mercè Conesa i Pagès, intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya en qualitat de directora, nomenada per 
l’Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 136/2021, de 14 de setembre, publicat al 
DOGC número 8503, de 16 de setembre de 2021, i actuant en virtut de les facultats atribuïdes 
per l’article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl. 
Està facultada expressament per aquest acte per acord del Consell de Direcció de l’Institut 
Català del Sòl de data ** de *** de 2022. 
 
El senyor Xavier Lluch i Llopart, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Font-
rubí, en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 53.1) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització 
d’aquest conveni, i, en conseqüència, 
 
EXPOSEN  
 
I.- L’article 57 de la Llei 9/93, de 30 de setembre del patrimoni cultural català estableix, d’acord 
amb la redacció introduïda mitjançant la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient, que l’Administració de la Generalitat ha de reservar en els 
pressupostos de les obres públiques que financi totalment o parcialment una partida mínima 
de l'1,5% de la seva aportació, amb la finalitat d’invertir-la en la conservació, la restauració, 
l’excavació i l’adquisició dels béns protegits per aquesta Llei i en la creació artística 
contemporània. 
 
II.- En data 10 de desembre de 2020, el Departament de Cultura, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat (actualment Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori)  i l’Institut Català del Sòl (en endavant, INCASÒL) varen signar un conveni per a la 
programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb 
ajuntaments per a l’any 2020, amb finançament provinent de l’1,5% cultural corresponent al 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
Entre les actuacions programades en aquest conveni s’hi inclou l’actuació per a la 
“Restauració de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt”, al terme municipal de Font-rubí (Alt 
Penedès), amb una inversió total en obra i costos de gestió de 180.000,00 € (IVA inclòs), dels 
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quals 80.000,00 € (IVA inclòs) els haurà d’aportar l’INCASÒL i els 100.000,00 € (IVA inclòs) 
restants, altres entitats. 
 
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula tercera del conveni formalitzat en data 10 de 
desembre de 2020, l’INCASÒL serà qui realitzarà la gestió econòmica, administrativa i 
patrimonial de les obres que s’hi inclouen. 
 
III.- Mitjançant ofici del cap del Servei d’Arquitectura de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 
de data 23 de juliol de 2021, es va comunicar a l’INCASÒL que l’Ajuntament de Font-rubí, des 
de l’any 2009, ha efectuat obres en l’edifici de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt per un 
import de 25.000 € en concepte d’obres d’arranjament i consolidació de l’absis i que, per tant, 
la inversió de l’Ajuntament de Font-rubí per aquesta actuació concreta serà finalment de 
75.000,00 € (IVA inclòs). 
 
IV.- En data 30 de setembre de 2021 es va formalitzar la primera addenda al conveni de data 
10 de desembre de 2020, entre el Departament de Cultura, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Institut Català del Sòl, per a la programació d’actuacions de restauració i 
rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2020, amb 
finançament provinent de l’1,5% cultural corresponent al Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
La clàusula Primera apartat b) d’aquesta addenda preveu que, en el supòsit de variacions de 
les inversions a efectuar per part dels ajuntaments respecte a actuacions incloses en els seus 
municipis, bé siguin a l’alça o a la baixa, el Departament corresponent comunicarà a 
l’INCASÒL aquesta circumstància amb caràcter previ a la subscripció dels convenis de 
col·laboració específics previstos en la clàusula quarta del conveni de data 10 de desembre 
de 2020, als efectes que aquest augment o disminució del pressupost d’inversió municipal 
quedi reflectit en els convenis a subscriure. 
 
En virtut de l’ofici de data 23 de juliol de 2021 anteriorment esmentat i de conformitat amb la 
clàusula Primera apartat b) de l’addenda subscrita en data 30 de setembre de 2021, que 
prescriu la necessitat de comunicar les variacions de les inversions municipals per tal que 
quedin convenientment reflectides en els convenis a subscriure, es disminueix la inversió 
municipal inicialment prevista en 100.000 €, quedant fixada en 75.000,00 € (IVA inclòs), dels 
que 59.521,29 € (IVA inclòs) són en concepte d’obra i 15.478,71 € (IVA inclòs) en concepte 
d’honoraris i costos de gestió i es manté la inversió de l’INCASÒL en 80.000,00 € (IVA inclòs), 
dels que 63.489,37 € (IVA inclòs) són en concepte d’obra i 16.510,63 € (IVA inclòs) en 
concepte d’honoraris i costos de gestió. 
 
L’import final de les obres de Rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt, al 
municipi de Font-rubí, és de 123.010,66 € (IVA inclòs), dels quals 59.521,29 € (IVA inclòs) 
provenen de l’Ajuntament de Font-rubí i 63.489,37 € (IVA inclòs) de l’INCASÒL.  
 
V.- L’Institut Català del Sòl va finançar l’any 2012, amb fons propis, la redacció del projecte 
bàsic i executiu de rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt redactat per 
l’arquitecta Meritxell Inaraja i Gernís, per un import de 12.390,00 €, que es computarà com a 
cost de gestió de l’actuació. 
 
VI.- La quantitat de 80.00,00 €, IVA inclòs, ha estat transferida a l’INCASÒL per part del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en concepte d’inversió 
en el marc de l’1,5% cultural. 
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VII.- El Consell de Direcció de l’INCASÒL ha aprovat aquest conveni en data ** de *** de 2022, 
i el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí ho ha fet en data ** de *** de 2022. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, amb subjecció a les 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
És objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre les parts per a l’execució de les 
obres de Rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt, al terme municipal de Font-
rubí (Alt Penedès). 
 
SEGONA.- DISPONIBILITAT JURÍDICA 
 
L’Ajuntament de Font-rubí manifesta que té la disponibilitat jurídica de l’immoble sobre el qual 
es durà a terme l’actuació, cedint a l’INCASÒL el seu ús temporal per tal d’efectuar les obres 
previstes. 
 
L’església de Sant Vicenç de Morrocurt és un edifici protegit, inclòs al Catàleg d’edificis històric 
artístics del municipi de Font-rubí com a patrimoni d’interès cultural, amb la clau Ec (Edifici 
catalogat). 
 
TERCERA.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El pressupost total de les obres previstes és de 123.010,66 €, IVA inclòs, dels quals 
101.661,70 € corresponen a la base imposable i 21.348,96 € a l’IVA. 
 
Aquest pressupost no inclou els següents conceptes: 
 
- El cost dels honoraris tècnics de redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi de 

seguretat i salut, atès que, de conformitat amb l’Exposen V, ja han estat assumits per 
l’INCASÒL. 

 
- Els honoraris tècnics i costos de gestió que assumeix l’INCASÒL, que engloben les 

següents tasques: la modificació i adaptació del projecte executiu, la supervisió del 
projecte executiu; la preparació de la documentació dels procediments de contractació; la 
licitació i adjudicació de les obres; la gestió dels contractes de la direcció d’obra, de la 
direcció d’execució i de la coordinació de seguretat i salut; el seguiment i gestió de les 
obres; la gestió del període de garantia de les obres; i la devolució dels avals i liquidació 
dels contractes. 
  

- Els honoraris tècnics i costos de gestió que assumeix l’Ajuntament. 
 
L’IVA inclòs en la quantitat referenciada s’ha calculat a raó del tipus actualment vigent del 
21%.  
 
QUARTA.- FINANÇAMENT DE LES OBRES I DELS COSTOS DE GESTIÓ 
 
En virtut del conveni signat en data 10 de desembre de 2020, entre els Departaments de 
Cultura i de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori) i l’INCASÒL, per a la programació d’actuacions de restauració i 
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rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2020 i a l’addenda 
subscrita en data 30 de setembre de 2021, el finançament de les obres i dels costos de gestió 
per la Rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt, al terme municipal de Font-rubí, 
ascendeix  a 155.000 €, IVA inclòs. 
 
El finançament de les obres, que ascendeixen a l’import de 123.010,66 €, IVA inclòs, prové 
de: 
 
a) L’INCASÒL fins a un màxim de 63.489,37 €, dels quals 52.470,55 € corresponen a base 

imposable i 11.018,82 € a l’IVA, al tipus vigent del 21% (51,613% del pressupost). 
 

b) L’Ajuntament de Font-rubí  fins a un màxim de 59.521,29 €, dels quals 49.191,15 € 
corresponen a base imposable i 10.330,14 € a l’IVA, al tipus vigent del 21% (48,387% del 
pressupost).  

 
El finançament dels honoraris tècnics i costos de gestió, que ascendeixen a l’import de 
31.989,34 €, IVA inclòs, que provenen de: 
 
a) L’INCASÒL, fins a un màxim de 16.510,63 € (IVA inclòs), dels quals 13.645,15 € 

corresponen a base imposable i 2.865,48 € a l’IVA, al tipus vigent del 21% (51,613% del 
pressupost). 
 

b) L’Ajuntament de Font-rubí, fins a un màxim de 15.478,71 € (IVA inclòs), dels quals 
12.792,33 € corresponen a base imposable i 2.686,38 € a l’IVA, al tipus vigent del 21% 
(48,387% del pressupost).  

 
A tots els efectes, l’aportació màxima de l’INCASÒL serà de 80.00,00 € (IVA inclòs), dels que 
63.489,37 € (IVA inclòs) són en concepte d’obra i 16.510,63 € (IVA inclòs) en concepte 
d’honoraris i costos de gestió. 
 
L’INCASÒL comunicarà qualsevol circumstància que faci incrementar, tant el cost de les obres 
com els costos de gestió, per sobre de les previsions inicials, per tal que l’Ajuntament de Font-
rubí, en tant que finançador de les obres, autoritzi i habiliti la corresponent partida 
pressupostària. 
 
CINQUENA.- LICITACIÓ DE LES OBRES,  COMUNICACIÓ DE PREVISIÓ DE COSTOS  I 
FORMA DE PAGAMENT 
 
L’INCASÒL convocarà una licitació per a l’adjudicació de les obres de rehabilitació de 
l’església de Sant Vicenç de Morrocurt, al terme municipal de Font-rubí, i un cop adjudicades 
les obres a l’empresa guanyadora de la licitació, l’INCASÒL comunicarà a l’Ajuntament de 
Font-rubí, d’una banda, l’import d’adjudicació de les obres i dels honoraris tècnics i costos de 
gestió i altres despeses no previstes i, d’altra banda, amb la tramesa de cada certificació –que 
seran mensuals- el percentatge que, de cadascuna, haurà d’abonar l’Ajuntament de Font-rubí, 
que inclourà la part proporcional d’obra, honoraris i despeses. 
 
L’Ajuntament de Font-rubí pagarà a l’INCASÒL l’import de la seva aportació, és a dir, fins a 
75.000,00€, IVA inclòs, que sufragarà amb fons propis, mitjançant transferència bancaria al 
codi IBAN núm. ES89 0182 6035 4702 0160 8661, en el termini de dos mesos, a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació de l’INCASÒL, que adjuntarà les certificacions 
d’obra mensuals signades pel tècnic director de les obres i aprovades per l’INCASÒL, incloent 
la part proporcional de costos de gestió. En aquest sentit, l’INCASÒL, un cop rebudes les 
quantitats reclamades, emetrà la factura corresponent a l’Ajuntament. 
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La demora en el pagament de les obligacions derivades del present conveni originarà el 
meritament d’interessos a favor de l’INCASÒL, al tipus corresponent a l’interès legal vigent. 
 
SISENA.- HABILITACIÓ DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 
 
L’INCASÒL, per fer front a aquests compromisos econòmics, ha habilitat la partida 
pressupostària 4320/660.0001, segons consta al certificat emès pel director Econòmic 
Financer, en data ** de *** de 2022, per un import de 80.000,00 €, IVA inclòs, al tipus vigent 
de 21%. 
 
L’Ajuntament de Font-rubí, per fer front a aquests compromisos econòmics, ha habilitat la 
partida pressupostària 336-75100, segons consta al certificat emès per la secretària 
interventora accidental, en data 3 de maig de 2022, per un import de 75.000,00 €, IVA inclòs, 
al tipus vigent de 21%. 
 
SETENA.- TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu el calendari següent, a partir de la data de signatura del present conveni: 
       

- Adaptació del projecte:  2 mesos 
- Supervisió i preparació de la documentació per la contractació:  1 mes 
- Licitació i contractació de les obres: 4 mesos 
- Execució de les obres: 4 mesos 

 
- Garantia de les obres: 12 mesos 
- Total: 23 mesos 

 
VUITENA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
A. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a través de la 

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, s’obliga al següent: 
− A supervisar i donar conformitat al projecte i a les obres per mitjà dels serveis tècnics 

de la Direcció General de l’Ordenació del Territori i Urbanisme. 
 

 
B. L’INCASÒL s’obliga al següent: 
 

− A aportar el finançament establert a la clàusula quarta, de conformitat amb el que 
estableix el Text Refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 

− A col·laborar en la supervisió del projecte. 
 

− A licitar i adjudicar l’actualització del projecte, la direcció d’obra, la direcció d’execució, 
la coordinació de seguretat, el seguiment del pla de control de qualitat, de conformitat 
amb la normativa sobre contractes del sector públic. 
 

− A licitar i adjudicar l’execució de les obres, de conformitat amb la normativa sobre 
contractes del sector públic. 
 

− A notificar al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i a 
l’Ajuntament de Font-rubí, les dades de l’adjudicació i la data de replanteig de l’obra. 
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− A notificar a l’Ajuntament de Font-rubí les certificacions d’obra, que s’emetran 
mensualment. 

 
− A gestionar el finançament previst a la clàusula quarta. 

 
− A dur a terme la gestió econòmica, administrativa i patrimonial que implica l’execució 

de les obres, mitjançant els tècnics de l’Equip de Projectes. 
 

C. L’Ajuntament de Font-rubí s’obliga al següent: 
 

− A garantir la disponibilitat jurídica de l’edificació on és dura a terme l’actuació. 
 

− A abonar a l’INCASÒL l’import de la seva aportació que ascendirà a la quantitat 
màxima de 75.000,00€, IVA inclòs, que sufragarà amb fons propis. 

 
− A tramitar les sol·licituds d’autorització d’intervenció en béns culturals d’interès 

nacional i en entorns de protecció subjectes a la llicència municipal davant els Serveis 
Territorials del Departament de Cultura a Barcelona, quan el projecte necessiti 
l’aprovació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, d’acord amb el Decret 
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. 

 
− A assumir el pagament de la llicència d’obres i de qualsevol impost, taxa o contribució 

especial que es pugui generar, si s’escau, com a conseqüència de la realització de les 
obres. 
 

− A negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes 
generals i a assumir els costos que se’n derivin. 

 
NOVENA.- SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI 
 
Es crea una comissió de seguiment del conveni integrada per un representant de l’Ajuntament 
de Font-rubí, un del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i un 
de l’INCASÒL, que seran designats per les parts. La secretaria d’aquesta comissió serà 
gestionada per l’INCASÒL procedint a les corresponents convocatòries, actes i acompliment 
d’acords. 
 
DESENA.- PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ 
 
Des de l’inici de les obres i durant la seva execució, hi haurà posat un rètol indicatiu de l’obra 
on constaran les institucions que hi participen, segons el model normalitzat. 
 
ONZENA- FINALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
Finalitzades les obres i abans de la seva recepció, el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Font-rubí, signaran un acta que 
preveurà l’acceptació per part d’aquesta última entitat de les obres dutes a terme. 
 
La formalització d’aquesta acta implicarà la transferència de les obres a l’Ajuntament de Font-
rubí. 
 
DOTZENA.- VIGÈNCIA I EFECTES 
 
Aquest conveni tindrà vigència a comptar des de la data de la seva signatura fins a la 



 
 

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

 

finalització del seu objecte, termini que, en tot cas, no podrà ser superior als quatre anys.  
 
Les parts podran prorrogar aquest termini per quatre anys més, mitjançant la signatura de la 
corresponent addenda, de conformitat amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
TRETZENA.- MODIFICACIÓ 
 
Aquest conveni podrà ser objecte de modificacions després de la seva signatura, si les parts 
ho consideren necessari a l’efecte d’assolir més convenientment les seves finalitats. Aquestes 
modificacions hauran de fer-se constar expressament en les corresponents addendes. 
 
CATORZENA.- CAUSES I FORMA D’EXTINCIÓ 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció: 
− La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit, que 

s’instrumentarà per escrit. 
 

− El compliment del seu objecte. 
 
− La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 

requisits de forma o els de caràcter material, declarada judicialment. 
 
− La impossibilitat sobrevinguda legal o material de dur a terme les actuacions que en 

constitueixen l’objecte. 
 

− Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable. 
 
En cas d’incompliment de les seves clàusules per una part, qualsevol de les altres parts podrà 
optar per exigir el compliment del conveni o bé per instar la seva resolució. 
 
QUINZENA.- PUBLICITAT 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest conveni 
s’ha de publicar als Portals de la transparència del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, de l’INCASÒL i de l’Ajuntament de Font-rubí i trametre’l al 
Registre General de Convenis de la Generalitat de Catalunya, prèviament a la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
SETZENA.- CONFLICTES I JURISDICCIÓ 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la 
interpretació d’aquest conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau a la via 
judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i 
el compliment d’aquest conveni, les parts se sotmetran expressament als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós- administratiu que correspongui per llei.  
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document electrònicament.” 
 
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 
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d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació 
dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local i amb l’article 52.2 q) 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 següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Font-rubí per a les 
obres de rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt, al terme municipal de Font-
rubí (Alt Penedès). 
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni i de tota la 
documentació necessària per a l’execució d’aquesta actuació de rehabilitació. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 75.000,00 euros (IVA inclòs), amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 336-75100. 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’INCASOL, d’acord amb les 
condicions fixades en la clàusula cinquena del conveni. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català del Sòl. 
 
Setè.- Notificar els presents acords 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 en què consisteix el 
conveni per a les obres de rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt a través de 
l’INCASOL: l’INCASOL aportarà 80.000 € i l’Ajuntament de Font-rubí els 75.000 € restants; i, 
a partir d’aquí, l’INCASOL farà la licitació de les obres i gestionarà la seva execució; mentre 
que l’Ajuntament només farà l’aportació econòmica. 
El Sr. Sala manifesta que el seu grup celebra més que ningú el conveni, són unes obres que 
han reivindicat en nombroses ocasions, i anteriors equips de govern no van posar prou 
voluntat amb aquest tema; demana més detalls del què s’hi farà. 
L’Alcalde contesta que no està d’acord en que anteriors equips de govern no hagin fet prou, 
des de 2008 que ja s’ha signat algun conveni amb algun conseller de la Generalitat. Explica 
que es farà tot el tancament de l’església, recuperar l’església a partir d’imatges antigues i el 
tancament del sostre. Afegeix que s’està treballant amb alguna altra subvenció per enjardinar 
i dignificar tota la zona del voltant, però de moment es recuperarà l’estructura de l’edifici i es 
tancarà perquè no es malmeti més. 
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El Sr. Sala puntualitza que es referia a molt anteriors equips de govern, que en el seu dia no 
es va considerar adient o prioritari apuntalar l’edifici perquè no caigués. Puntualitza que es 
refereix a molts anys enrere, no al seu equip de govern. 
 
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: 7 (set) vots a 
favor provinents: 4 (quatre) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 
3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS DEL 
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY 2023, EXP. 2022_10128. 
 
La proposta que es sotmet a consideració del ple és la que es transcriu a continuació: 
 
“L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals dues 
seran locals i per Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
D’acord amb l’article 46 dels Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, sobre la regulació de 
jornades i descansos i normativa de demés aplicació, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per proposar les dues festes locals. 
 
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials aprovats 
per l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l'any 2023. 
 
Per aquests motius, i vist allò que disposa l’article 52 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 l’article 46 
del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya les 
següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any 2023: 
 

• 23 de gener de 2023  
• 16 d’agost de 2023  

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
La secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula a la 
Regidora de Cultura i Festes.  
La Sra. Sibil explica que, com cada any, es busquen dues dates com a festes locals per 
aprovar el calendari laboral; que com sempre es fan coincidir amb la festa d’hivern que és per 
Sant Vicenç i serà el dilluns 23 de gener i l’altra, com habitualment es fa, serà l’endemà del 
dia 15 d’agost que és festiu i com que coincideix amb la Festa Major s’ha escollit el dia 16 
d’agost. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 



 
 

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

 

 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots a 
favor provinents: 4 (quatre) 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.- MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
EN PRO DE LA JUSTÍCIA. 
 
La moció que es presenta és la següent: 
 
“El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del servei Públic de Justícia que 
està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau. 
 
Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de 
l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a 
Catalunya. 
 
A Catalunya, els jutjats de pau, són un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter 
tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i 
eficàcia en la resolució dels conflictes. 
 
Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament 
tot el territori de Catalunya, essencial per la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els 
jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en 
la mediació. 
 
Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més amplia a Catalunya i són competents en 
els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 
 
La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que 
és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d’una 
major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen 
la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats. 
 
L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir aquesta figura 
allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent 
qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 
 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac directe a 
les competències que ens atorga l’Estatut, un atac que allunya al ciutadà de la justícia, que 
allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que 
ignora l’opinió dels municipis. 
 
És per tot això que l’Associació catalana en pro de la Justícia, entitat que agrupa als jutges de 
pau de Catalunya proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma 
eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució 
dels conflictes. 
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Segon.- Instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la 
modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de 
Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves 
funcions. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya 
i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
La Secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica que hi ha un projecte 
de Llei Orgànica que vol suprimir la figura dels jutges de pau. Destaca que a Catalunya 
aquesta figura té un pes específic important i és totalment democràtica, és escollida per aquest 
Ple de la Corporació i si el que es pretén és més eficiència organitzativa no és el més adient 
suprimir aquesta figura. Explica que el jutge de pau fa molt bona feina entre els veïns del 
municipi, i és el primer pas abans d’anar a la justícia ordinària. Continua argumentant l’Alcalde 
que la moció l’ha fet arribar el jutge de pau del municipi i que el seu grup municipal està 
completament d’acord en que no es vol que aquesta figura s’elimini de la estructura 
organitzativa que tenen els municipis, sobretot els municipis petits com aquest. 
El Sr. Sala manifesta la conformitat del seu grup amb la moció. 
 
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: 7 (set) vots a favor 
provinents: 4 (quatre) 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 SETÈ.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022  
 
La moció que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
            
Ates que el 2021 es va realitzar la primera edició dels pressupostos participatius.  
 
Ates que hi ha l’acord de destinar 20.000€ a l’edició 2022.   
 
Ates que un dels punts a millorar de la valoració de l’edició 2021 era que calia convocar el 
procés amb més temps.   
 
Per tots aquests motius es proposa l’adopció del següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Convocar els pressupostos participatius 2022 amb màxima celeritat. 
 
SEGON. El procés participatiu tindrà les següents fases i terminis. 
 
1. Fase de proposició de projectes: Tots els veïns i entitats poden proposar projectes 
mitjançant una butlleta que poden entregar tant virtualment com a les oficines de 
l’ajuntament durant el període d’1 mes.  
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2. Avaluació dels projectes comprovant que compleixin els requisits i la seva viabilitat i 
cost per part dels serveis tècnics municipals. Aquesta fase no s’hauria d’allargar més de 2 
mesos.  
3. Presentació de totes les propostes elegibles i procés de votació durant 15 dies.  
4. Proclamació dels resultats i execució de la proposta o propostes guanyadores. 
 
TERCER.  Els projectes proposats hauran de complir el següents criteris: 
• Actuacions d’interès general del poble  
• Actuacions que no superin la quantitat disponible (20.000€) 
• Actuacions que siguin de competència municipal  
• Actuacions executables en un exercici pressupostari i no plurianuals.  
• Actuacions que no suposin un cost addicional de contractació de personal. 
• Actuacions amb començament i final  
• Actuacions viables tècnicament . 
• Actuacions que no suposin un cost addicional de contractació de personal 
• Incloure una breu explicació del projecte així com un pressupost estimatiu.” 

 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’Esquerra Republicana. 
El regidor Martí Càlix llegeix la moció presentada pel seu grup i la defensa; proposa fer-ho el 
més aviat possible aquest any i obre la proposta a possibles millores. 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Recursos Humans. 
 
El Sr. Moya explica que sobre aquest assumpte estan pendents de la Diputació de Barcelona, 
que ja s’han fet vàries reunions amb ells. Informa que la Diputació va recomanar esperar a 
aquest mes de juny per fer uns cursos específics per a l’ajuntament i va dir que hi hauria temps 
suficient per poder fer el pressupost participatiu aquest any 2022; tot i que ell va insistir que 
esperar provocaria endarreriments en tots aquests temes. El regidor comenta que l’equip de 
govern està absolutament d’acord en fomentar aquests pressupostos participatius i destaca 
que li sap greu que el grup d’ERC faci una exposició en la que es parli d’un Reglament on hi 
ha implicades tantes àrees, secretaria, serveis tècnics, serveis administratius,... i que no hi 
puguin intervenir. Tot això ja està previst i de fet ja hi ha el reglament acabat, a partir d’aquí 
cada àrea hi podrà dir la seva per millorar aquests pressupostos, però s’ha d’anar pas a pas. 
El Reglament està elaborat amb l’ajut de la Diputació, és molt ampli i molt probablement 
aquest any 2022 serà complicat poder-ho passar per Ple municipal però sí que es tindrà en 
compte a l’hora de treballar-ho. Demana aparcar aquesta moció, que el grup d’ERC sap que 
ell porta temps treballant en això, i que no es pot aprovar un Reglament sense tenir en compte 
tot el que s’ha comentat anteriorment, estant d’acord els dos grups en què els pressupostos 
participatius s’han de tirar endavant. 
 
El Sr. Càlix diu que és una llàstima tenir un reglament tant ampli i segurament molt ben 
treballat, i que no s’hagi pogut parlar d’aquest tema amb ERC. El regidor argumenta la 
preocupació que per causa d’aquest reglament tant elaborat no s’arribi als terminis previstos. 
El 23 de febrer no es va poder fer la reunió que hi havia prevista i encara no s’ha tornat a 
quedar, s’ha parlat amb tothom i amb ERC encara no. 
 
La Sra. Faura intervé dient que és possible que tots els punts que apareixen a la moció estiguin 
al reglament i que es tracta d’un tema de criteris, que ella recorda que en l’anterior moció 
presentada s’havia parlat d’una comissió on poder fer una mena d’estudi de com havia de ser 
tot això. Continua dient que el seu grup entén que un reglament implica molts altres 
departaments però forma part d’aquesta comissió i, a partir, tampoc han estat o no s’han sentit 
convidats en tot aquest procés. Diu que com que la reunió entre ambdós grups no s’ha 
celebrat, no hi ha comunicació ni coneixement sobre aquest reglament. Finalment manifesta 
que una part de la moció que no té sentit si ja hi ha aquesta documentació elaborada. 
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El Sr. Moya puntualitza que en cap moment ell ha dit que el reglament està aprovat, i que en 
cap moment ha dit que no es convidarà al grup d’ERC per a parlar del reglament, si no que 
diu que ERC s’ha avançat, que primer s’ha de parlar entre els dos grups, amb les àrees 
municipals implicades, i després s’aprova en el moment corresponent. 
 
L’Alcalde intervé per proposar que val la pena deixar la moció sobre la taula i fer un reglament 
ben fet. I afegeix que hi ha una diferència, i és que el grup d’ERC ha portat un document 
d’aprovació al plenari sense negociar-ho amb ningú i, en canvi, l’equip de govern està 
preparant un reglament que no ha portat a aprovació perquè no està parlat i pactat entre els 
dos grups. Per això demana, sense entrar a valorar el contingut d’aquesta moció en la que 
l’equip de govern no ha participat absolutament en res, deixar-la sobre la taula i que es treballi 
el document més endavant, atès que els dos grups estan d’acord amb els pressupostos 
participatius. Afegeix que a l’Administració les coses són lentes i sota el seu criteri, si els 
pressupostos participatius no s’executen a 31 de desembre i sí a 31 de gener, no ho considera 
un problema greu per al municipi; que evidentment millor que les coses es facin en termini i 
insisteix que s’intentarà fer abans del 31 de desembre però el que no poden és acceptar un 
document sense haver-ho negociat. Continua l’Alcalde argumentant que la diferència està en 
què l’equip de govern no ho ha portat a aprovació perquè encara no ho ha negociat amb la 
oposició, i que es disposarà d’un bon document perquè la Diputació està ajudant a la seva 
redacció, perquè s’està treballant perquè sigui una manera bona de fer aquests pressupostos 
participatius, i no fets de pressa i corrent. Per això, l’únic que demana és deixar la moció sobre 
la taula, no votar-ho i esperar que el document estigui més treballat conjuntament amb ERC i 
aprovar la normativa, i en el cas que no s’arribi a 31 de desembre assumirà la responsabilitat 
l’equip de govern. 
 
El Sr. Càlix diu que el seu document està pensat i treballat, que el seu grup el porten preparant 
des del febrer quan havia d’haver la reunió i creien que ho començarien a treballar de forma 
conjunta amb l’equip de govern. Considera que no és el mateix que l’equip de govern presenti 
al seu grup un document acabat i elaborat conjuntament amb la Diputació i després el porti al 
següent ple, ja que la gràcia era treballar-ho de forma conjunta com es va fer l’any passat, i a 
la vegada anar més ràpid i no que passés com altres vegades que l’equip de govern ens 
ensenya el que té fet i ja està.  
 
El Sr. Càlix diu que el problema va més enllà, que l’Alcalde comentava abans que 
l’Administració va més lenta del què es voldria, que hi ha un munt de passos a seguir però 
creu que tampoc s’ha de caure en una excessiva “documentitis”, en el sentit més ampli de la 
paraula; que no pot ser que per fer un reglament perfecte, no es faci el que s’havia de fer. El 
regidor diu que potser quan el govern ensenyi aquest document es sorprenen i veuen que és 
una cosa molt extraordinària i innovadora, però de pressupostos participatius fa molts anys 
que se’n fan arreu; que el seu document són propostes extretes d’altres pressupostos 
participatius i d’altres llocs, que s’ha anat agafant el millor de cada casa almenys pel seu criteri, 
i que segur que algú n’hi pot afegir o treure’n alguna. El Sr. Càlix afirma que el seu grup no te 
cap problema amb negociar-ho però no es pot eternitzar-ho; que últimament sembla que sigui 
habitual deixar les seves mocions sobre la taula, creu que ha passat fins i tot en dos plens 
consecutius però no n’està del tot segur; que pensa que hi ha hagut temps suficient  per a 
parlar-ne, des del 23 febrer que estan esperant un dia per treballar en el projecte i no ha 
passat, i per tant, fan una proposta per sortir del pas i que no passi com l’any passat. 
 
Intervé el Sr. Sala dient que la moció no vol ser res més que un desencallament de tot aquest 
tema i que, fins i tot, la volien presentar abans perquè veien que això anava per llarg. Destaca 
que potser l’haurien d’haver comentat abans entre els dos grups però no s’ha donat el cas, 
retreu el tema de les comissions informatives que no se’n fan, que sempre es diu que si hi ha 
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algun problema se’n parli abans dels plens, doncs si avui hi havia aquest problema només 
havien de dir-ho, que hi ha aquest document que desconeix ERC i que se’n pot parlar i fer-ho 
una mica abans del ple. No s’ha donat el cas, està d’acord que alguna vegada ells tampoc ho 
han fet però no són els únics. 
 
L’Alcalde li respon que en aquest cas no s’emportaran la culpa ells de no haver parlat aquesta 
moció abans, és ERC qui ha presentat la moció a aprovació sense acordar-la prèviament amb 
ells, i si vol que li aprovi el grup de Junts han de venir abans del ple i dir que negociïn aquesta 
moció perquè volen que s’aprovi. Això no s’ha produït mai, sempre presenteu la moció sense 
haver parlat amb Junts i si no l’aprova Junts llavors ERC es queixa que l’equip de govern no 
és dialogant. I no és això, continua explicant l’Alcalde, que des del govern sestà fent una altra 
cosa molt més treballada i que, quan estigui, serà presentada al grup d’ERC i, si hi estan 
d’acord, ho portaran al ple i l’aprovaran; per això insisteix que no diu que no se’n parli, sinó 
que es deixi la moció sobre la taula fins que s’hagi comentat. 
 
El Sr. Sala es queixa de falta de voluntat política, diu que ERC no tenen una bola de vidre per 
saber que l’equip de govern té preparat un document; i ja sap que són ells els que estan 
interessats en què se’ls aprovi la moció, però si desconeixen l’existència d’aquesta informació 
és lògic que se’ls avisi prèviament. 
 
El Sr. Moya aclareix que aquest Reglament ni tan sols l’han vist els companys de l’equip de 
govern perquè encara l’està treballant amb la Diputació. I diu que ERC s’ha avançat presentant 
un altre document sense negociar-ho amb ningú. La idea és que quedin per poder-ho parlar i 
treballar, i el que no accepta és que diguin que l’equip de govern no vol parlar ni negociar; 
com tampoc accepta que es vagin deixant sobre la taula les mocions d’ERC, només se’n va 
deixar una l’any 2021 dues vegades, només una i la resta no. 
 
La Sra. Faura demana que hi hagi una comunicació més fluida entre tots perquè tothom estigui 
informat. Si ERC haguessin estat informats que s’estava preparant aquest document, 
segurament no haguessin tirat pel dret com se’ls hi està dient ara. I afegeix que els regidors 
probablement no coneixen el contingut del document però sí que sabien que s’està treballant, 
aleshores si hi ha unes reunions periòdiques i una comunicació fluida no entén quin problema 
hi ha en compartir aquesta informació. 
 
El Sr. Moya intervé puntualitzant que ERC sabien que estaven pendents de parlar amb la 
Diputació. 
 
La Sra. Faura diu que ERC sí que sabien això però no del reglament, perquè al final el què 
està sortint aquí és que ERC està fent una moció on surten parts del reglament i el que se’ls 
discuteix és que ells tiren pel dret; i retreu que potser és compartit el tirar pel dret, perquè 
l’equip de govern també ha fet un treball que tampoc ha compartit amb ERC. 
 
L’Alcalde li diu a la Sra. Faura que ell tampoc no coneix el document perquè és una feina d’un 
regidor que s’encarrega d’aquesta àrea, que l’està treballant i entén que l’ordre és que quan 
el tingui treballat, el regidor el compartirà amb els companys de govern, quan aquests el vegin 
mitjanament bé, es compartirà amb els companys de l’oposició i, finalment, es passarà pel 
Ple. I insisteix que l’equip de govern no ha posat res sobre la taula i, en canvi, ERC ha 
presentat un document que fins fa tres dies no coneixien. A partir d’aquí, al seu grup aquest 
document els pot agradar o no, però si hi ha un que s’està treballant més complert, l’únic que 
demana és que es deixi aquest sobre la taula i quan hi hagi el de l’equip de govern ERC podrà 
dir que no, que això no m’agrada i que vol tirar endavant la seva moció. Per això, reitera, si 
ERC veu bé aquesta proposta, es deixa la moció sobre la taula, i si a ERC no li sembla bé, es 
posa aquesta moció a votació i ja està. I l’Alcalde finalitza aquesta intervenció considerant que 
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els punts de vista de tothom han quedat molt clars.  
 
El Sr. Càlix vol saber que ha canviat entre la reunió que hi havia prevista pel 23 de febrer, que 
es va suspendre, però que segurament s’haurien compartit diverses propostes del Reglament, 
fins a dia d’avui, que no s’ha parlat de res més. Demana poder participar d’aquest document, 
que hi hagi una comissió que treballi el tema i després s’informi als respectius equips. 
Considera que s’ha de desencallar, que no s’ha d’esperar a tenir un document “ultra acabat” i 
que només hi hagi la seva validació sinó que al seu grup els hi ve de gust i creuen que és 
positiu que hi puguin participar. 
 
L’Alcalde respon que no ha passat res, que simplement s’està treballant en un reglament i que 
quan estigui més treballat, i no només per l’equip de govern sinó per gent que en sap més, el 
proposaran, l’ensenyaran, el negociaran i en parlaran.  
 
El Sr. Càlix insisteix en que no se li ha respost la pregunta, i l’Alcalde li respon que no li traurà 
el dubte i considera que ha respost sobradament. 
 
El Sr. Sala diu que un cop l’equip de govern ha vist la moció, era tan senzill com contactar 
amb ERC i explicar que no s’havia parlat però que el Sr. Moya està treballant en un esborrany, 
que l’equip de govern encara no l’ha vist, i llavors ERC para la moció i es parla primer però 
abans del Ple, però no s’ha fet. 
 
L’Alcalde respon que el dia que ERC vulgui pactar una moció no la entrin per registre d’entrada 
i després s’avisi i es digui que si volen se’n parla, com ja s’ha fet altres vegades. I reitera que 
l’equip de govern no ha posat cap document sobre la taula sense pactar-ho, ho ha fet ERC; 
que l’equip de govern té un document treballat que no s’ha  entrat a plenari. I que no s’ha 
parlat del document perquè no està acabat, que el dia que estigui acabat, abans d’entrar-lo a 
plenari, l’Alcalde agafa el compromís que ERC ho haurà vist i treballat amb l’equip de govern.   
 
El Sr. Sala diu que ERC ha entrat aquesta moció per desconeixement d’un altre document i 
perquè no ha tingut cap altra notícia des del febrer fins aquí; que el que volen és desencallar, 
tirar endavant això, que aquesta és la voluntat d’ERC. Manifesta el Sr. Sala que al seu grup 
tant li fa qui ho entri o qui no ho entri, només volen que avanci. Insisteix que la informació la 
té l’equip de govern, d’això i de moltes altres coses més i és lògic. Només és un tema de 
comunicació i res més, i que la manca de comunicació ha generat aquesta moció. Saben que 
el reglament es tirarà endavant, que estaran d’acord en el 70 o 80% dels punts però els hi ha 
faltat una informació que no tenien. 
 
L’Alcalde manifesta que les postures ja han quedat prou clares i proposa a ERC si vol aparcar 
la moció o sotmetre-la a votació. 
 
Els membres del grup municipal d’ERC contesten que volen votar la moció.   
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecte la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 3 (tres) vots a favor 
del Grup Municipal d’ERC-AM i 4 (quatre) vots en contra del Grup Municipal de Junts 
per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció és desestimada. 
 
 
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Ens Locals, l’Alcalde sotmet a votació la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia: la 
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proposta d’aprovació de la certificació núm. 5 de l’obres de construcció de l’edifici d’habitatges. 
Justifica la seva inclusió per poder complir amb els terminis de pagament que fixa la normativa 
d’aplicació. Per unanimitat dels set regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que es 
debatrà i votarà a continuació. 
 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 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 I 
2022_10172. 
 
La proposta presentada 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. 5, presentada en data 20 de maig de 2022 i NRE 1040, signada pels 
tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 39.236,03 euros 
(32.426,47 euros i 6.809,56 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 € 193.531,50 € 39.236,03 € 621.526,76 € 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de maig de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 
31 de maig 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, 
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 
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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. 5 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-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (39.236,03 
€), presentada per SOLID BUILDING, S.L., amb NIF B64586381. 
 
SEGON.- Aprovar la factura número 22/0500/000025, de data 20/05/2022, per import de 
TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (39.236,03 €), 
presentada per SOLID BUILDING, S.L., amb NIF B64586381. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import 
de 39.236,03 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.63200 i ordenar i realitzar el 
pagament a SOLID BUILDING, S.L. 
 
QUART.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar 
les anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
CINQUÈ.- 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). 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de la proposta d’aprovació de 
la certificació núm. 5 de l’obra de construcció de l’edifici d’habitatges d’ús social per a la gent 
gran a l’avinguda Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí.  
 
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: 7 (set) vots a 
favor provinents: 4 (quatre) 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.- 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 pregunta, en primer lloc, si hi ha hagut un augment de les matriculacions a la 
llar d’infants municipal per al proper curs, atesa la gratuïtat de les classes per al grup d’I2. 
El primer Tinent d’alcalde, Sr. Sebastià Moya, contesta que la matriculació ha anat prou bé, 
que creu que hi ha hagut 8 noves inscripcions i almenys 1 és d’I2, tot i que ara no té les dades 
exactes. 
 
L’ Alcalde intervé dient que la Generalitat aporta 3.200 € per alumne però l’Ajuntament hi 
aporta aquesta mateixa quantitat o encara més i en canvi es parla de gratuïtat gràcies a la 
Generalitat. Li sap greu que no es faci esment a l’esforç que fa l’ajuntament, tant perquè sigui 
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possible aquesta gratuïtat com perquè la llar d’infants estigui en funcionament, tot i que apunta 
que això no vol dir que no consideri que són uns diners ben gastats. 
 
El Sr. Sala manifesta que també considera que són uns diners ben gastats. 
 
2) El Sr. Sala comenta que La Cooperativa estarà tancada durant uns mesos per obres i que 
hagués estat bé que se’ls hagués comunicat i no haver-se assabentat d’això per la revista 
Montònec. Diu que el seu grup no és que hi facin gaires reunions però alguna sí. 
 
L’ Alcalde respon que s’ha informat a totes les entitats i potser s’han oblidat dels partits polítics. 
Diu que si ERC necessiten un espai, no cal dir que es farà tot el que calgui per cedir-los un 
lloc perquè es puguin reunir. 
 
3) El Sr. Sala demana que es faci un Ban pel tema de l’estalvi d’aigua, ja que en aquestes 
dates tothom començarà a omplir piscines i el consum es dispara. Diu que s’hauria de dir que 
s’omplin piscines a través d’altres mitjans i es recomani que no s’utilitzi aigua que sigui de 
boca. 
 
El Sr. Alcalde contesta que des de l’ajuntament es fan tot tipus d’informacions a través de les 
xarxes i que, en aquest cas, no es pot prohibir que la gent ompli les piscines utilitzant l’aigua 
de la xarxa municipal però que sí que es pot fer una recomanació. 
 
4) El Sr. Càlix intervé preguntant si hi ha algun criteri per organitzar les festes de barri. 
 
La Regidora de Cultura, Sra. Sibil, contesta que es va fer una reunió per parlar d’aquest tema 
i no hi va assistir massa gent; llavors es va optar per agafar les últimes dates de les festes de 
barris que s’havien fet, passar-les als responsables de cada barri per si consideraven que 
farien els mateixos dies o no, per poder l’Ajuntament planificar i organitzar el tema logístic, 
perquè si coincideixen dues festes de barris o tres, no tenim suficient material municipal. 
Afegeix la regidora que hi ha hagut algun barri que ha canviat de data i algun que no es farà 
sopar. 
 
5) El Sr. Càlix fa referència als terrenys del Pou de la Bomba, ja que han vist algun acord en 
alguna Junta de Govern i demana si se’ls pot explicar ja, què s’hi vol fer allà. 
L’Alcalde respon que encara no, perquè aquest tema encara no està tancat i no pot donar més 
informació.  
 
 

 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data i 
lloc a dalt consignats, quan són les 20:57 hores. 
 


