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ACTA NÚM. 08/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 9 D’AGOST DE 2022 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.: 08/2022 
Caràcter: Extraordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 9 d’agost de 2022 
Hora d’inici de la sessió: 20:08 
Hora d’acabament de la sessió: 20:25 
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 Vilardell (que s’incorpora a la sessió en el segon punt de l’ordre del dia);  
- Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany; 
- Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany; 
- Sr. Lluís Ortega 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. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2021, 

exp. exp. 2022_10025. 
2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del 

pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de generació de crèdits per 
ingressos, crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats per nous ingressos i 
romanent tresoreria, exp. 2022_10378. 

3. Proposta d’incoació de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Font-rubí i el 
terme municipal de Sant Quintí de Mediona, exp. 2022_10453. 

 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió 
per youtube, i excusa el retard de la regidora Sra. Guimerà. Oberta la  sessió  i  un  cop 
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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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021, EXP. 2022_10025. 
 
La proposta que es sotmet a consideració del ple és la que es transcriu a continuació: 
 
“Atès el compte general de l’exercici 2021, juntament amb tota la seva documentació annexa 
a aquest, segons la legislació vigent. 
 
Atès que la titular de la Intervenció municipal de fons va procedir a la formació del compte 
general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic 2021, juntament amb tota la 
seva documentació annexa. 
 
Atès que finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció 
municipal va procedir a emetre en data 31 de maig de 2022 l’informe corresponent en relació 
amb l’aprovació del compte general. 
 
Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Font-rubí, en 
sessió celebrada en data 28 de juny de 2022 va emetre l’informe preceptiu corresponent en 
relació amb el compte general d’aquesta corporació relatiu a l’exercici 2021. 
 
Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
4 de juliol de 2022 el compte general –juntament amb l’informe de dita comissió- van ser 
objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Atès que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretària interventora 
accidental, de data 26 de juliol de 2022, durant el termini d’exposició al públic del compte 
esmentat no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació contra el mateix. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i  l’article 22.2.e) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2021. 
 
Segon.- Remetre el compte general aprovat, juntament amb tota la documentació que la 
integra, a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (que la remetrà al Tribunal 
de Cuentas), tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i, en compliment 
dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i la resta de normativa concordant, al Ministeri d’hisenda i 
administracions públiques.” 
 
 
La secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica la tramitació per 
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aprovar el Compte General. 
El Sr. Sala comenta que el grup d’ERC va revisar els comptes i se’ls va aclarir tots els dubtes, 
que no tenen res a dir a nivell tècnic. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 5 (cinc) 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 SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 04/2022 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN 
LA MODALITAT DE GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS, CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS PER NOUS INGRESSOS I 
ROMANENT TRESORERIA, EXP. 2022_10378. 
 
La proposta presentada és la següent: 
                         
“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les 
quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable; 
i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de la Corporació. 
 
I davant l’existència d’ingressos no tributaris derivats de diverses subvencions atorgades per la 
Diputació de Barcelona, que poden generar crèdits als estats de despeses dels pressupostos. 
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 3 d’agost de 2022 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció de data 4 d’agost de 2022. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2022, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per 
mitjà de romanent de tresoreria correspon al Ple de l'Ajuntament. I atès el que preveu l’article 
dotzè de les Bases d’execució, la generació de crèdits es pot aprovar per l’alcalde. 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de l’expedient 
de la present modificació de crèdits en la modalitat de generació de crèdits per ingressos, 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb romanent de tresoreria. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170, 172 a 177 i 181 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2021 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2022, en la modalitat de generació de 
crèdits per ingressos per import de 152.023,36 euros, crèdits extraordinaris per import de 
716,82 euros i suplement de crèdits per import de 74.102,21 euros, finançats a càrrec de nous 
ingressos de naturalesa no tributaria en la quantitat de 152.023,36 euros i quantitat utilitzada 
amb romanent de tresoreria per import de 74.819,03 euros, d’acord amb el següent detall: 

 
Partida 

habilitada 
Descripció Proposta d’alta  

330-21505 Manteniment mobiliari i estris La Cooperativa 3.000,00 € 
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172-22706 Estudi comunitat local d’energia 7.500,00 € 

160-60908 Millora sanejament barri Santa Maria 120.000,00 € 

920-62600 Maquinària, útils informàtics i noves tecnologies 2.314,64 € 

323-63900 Inversió reposició instal·lacions educatives 1.704,52 € 

342-63901 Inversió reposició instal·lacions esportives 2.221,02 € 

172-63904 Actuació millora progr sectorial actuacions front emergència climàtica 15.283,18 € 

TOTALS 152.023,36 € 

 
Partida 

habilitada 
Descripció Proposta d’alta  

172-63904 Actuació millora progr sectorial actuacions front emergència climàtica 716,82 € 

TOTALS 716,82 € 

 
Partida 

suplementada 

Descripció Consignació 
actual 

Modificació Consignació 
definitiva 

1622-21000 Manteniment de contenidors de brossa i espais 1.767,71 € 1.000,00 € 2.767,71 € 

165-21004 Reparacions de l’enllumenat públic 26.403,31 € 5.000,00 € 31.403,31 € 

342-21007 Manteniment d’instal·lacions escolars i 
esportives 

6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 € 

171-21009 Manteniment de places, parcs i jardins 6.677,73 € 4.000,00 € 10.677,73 € 

336-21010 Conservació cova de la guineu 800,00 € 200,00 € 1.000,00 € 

326-21203 Manteniment Llar d’infants Els Pinells 6.221,76 € 1.000,00 € 7.221,76 € 

312-21204 Manteniment consultori mèdic 8.953,67 € 3.000,00 € 11.953,67 € 

323-21302 Manteniment instal·lació elèctrica i calefacció 
escoles 

6.169,40 € 2.000,00 € 8.169,40 € 

920-21309 Manteniment instal·lació elèctrica i calefacció 
ajuntament 

1.800,00 € 1.000,00 € 2.800,00 € 

342-21313 
Manteniment instal·lacions esportives, pistes 
tennis i pàdel 

4.678,00 € 3.000,00 € 7.678,00 € 

920-21400 Manteniment vehicles municipals 2.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 

454-21401 Manteniment tractor municipal 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

161-21405 Manteniment vehicle servei municipal aigua 500,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 

330-21505 Manteniment mobiliari i estris La Cooperativa 500,00 € 1.216,85 € 1.716,85 € 

161-22103 Combustible i carburant vehicle i maquinària 
servei aigua 

3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 

323-22103 Combustible i carburant escoles 5.500,00 € 6.000,00 € 11.500,00 € 

326-22103 Combustible i carburant llar d’infants 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 

330-22103 Combustible i carburant centre recreatiu 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 

342-22103 Combustible i carburant vestidors poliesportiu 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

161-22116 Material divers per la xarxa d’aigua potable 13.513,30 € 3.000,00 € 16.513,30 € 

920-22402 Assegurança responsabilitat civil anual 4.500,00 € 1.500,00 € 6.000,00 € 

920-22603 Publicació en diaris oficials 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

338-22609 Festes populars 51.446,85 € 15.000,00 € 66.446,85 € 

151-22706 Estudis i treballs tècnics 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

932-22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 

491-22716 Mant. xarxa wifi i altres despeses telecom i 
noves tecnologies 

200,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 

912-23302 Assistències a sessions Ple, JGL i altres òrgans 
col·legiats 

1.500,00 € 8.000,00 € 9.500,00 € 

231-46100 Diputació, servei de teleassistència 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 

920-62600 Maquinària, útils informàtics i noves tecnologies 2.000,00 € 685,36 € 2.685,36 € 

TOTALS 198.631,73 € 74.102,36 € 272.734,09 € 
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FINANÇAMENT:   
 
a)  Per mitjà de la generació d’ingressos de naturalesa no tributària:  
 

Partida 
d’ingressos 

Descripció Proposta 
d’alta  

46109 Subvenció Diputació Barcelona, museïtzació hall entrada La Cooperativa 3.000,00 € 

46110 Subvenció Diputació Barcelona, comunitat local d’energia 7.500,00 € 

75082 Subvenció Generalitat, millora sanejament barri Santa Maria 120.000,00 € 

76111 Subvenció Diputació Barcelona, programa actuacions front emergència 
climàtica 

15.283,18 € 

76112 Subvenció Diputació Barcelona, programa equipaments responsables i 
educadors 

1.704,52 € 

76113 Subvenció Diputació Barcelona, digitalització i condicionament equipaments 
esportius 

2.221,02 € 

76115 Subvenció Diputació Barcelona, millora equipament digital 2.314,64 € 

TOTALS 152.023,36 € 

 
b)  A càrrec del Romanent de Tresoreria: 

 
Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals    74.819,03 € 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 74.819,03 € 

 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a comptar a 
partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les dependències de 
Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin convenients i publicar-ho al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació pressupostària es 
considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els terminis esmentats, de 
conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si es presentessin 
reclamacions s’hauran de resoldre en el termini d’un mes. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
La secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica les grans línies de la 
quarta modificació: petits increments en partides de manteniments i subministraments deguts 
a l’increment de preus que s’està produint, una nova partida important que és el sanejament 
de Santa Maria, hi ha una partida de cultura que també té un increment significatiu degut a un 
increment de despesa de la Festa Major perquè és el primer any que es fa una festa major 
com els anys prepandèmia i des de la Corporació es pretén donar suport a la cultura de forma 
especial aquest 2022, i d’altres petites modificacions. 
Intervé el Sr. Sala per preguntar sobre alguna de les partides: la de l’estudi de la comunitat 
local d’energia, la del clavegueram del Barri de Santa Maria, la de manteniment d’instal·lacions 
escolars i esportives, la de festes populars, i finalment manifesta que es finança amb quasi 
75.000 euros de romanent de tresoreria, i destaca que en d’altres ocasions s’ha limitat molt el 
seu ús.   
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L’Alcalde explica que es disposa d’una subvenció de Diputació de Barcelona per fer un estudi 
de comunitat local d’energia i ara correspon contractar una empresa que faci aquest estudi; 
també explica que l’Ajuntament només farà la part de la xarxa en baixa i l’alta ho ha de fer 
Mancomunitat per delegació de l’ACA (la part de la depuradora i canonada general); en relació 
a la de manteniment d’instal·lacions diu que es tracta de major cost en el manteniment 
d’aquests equipaments; pel que fa a l’increment de la partida de festes populars l’Alcalde 
argumenta que s’ha volgut donar suport a la cultura, intentant fer actuacions durant tot l’any 
de gran nivell encara que els ingressos siguin inferiors i reactivar aquest sector que tan 
malament ho ha passat durant la pandèmia; finalment l’Alcalde justifica que el finançament de 
l’increment de la despesa s’intenta fer el màxim possible amb subvencions, però que aquest 
any hi ha un increment de preus generalitzat que afecta també a les despeses de la 
Corporació. 
La regidora de cultura Ma. Carme Sibil reitera que hi ha un increment de preus en 
subministraments, que hi ha problemes en que les empreses serveixen els materials, les 
previsions d’ingressos també son a la baixa perquè hi ha actes que encara s’han dut a terme 
amb restriccions. I finalment diu que es vol apostar per la cultura i per ajudar a reactivar al 
sector després de la pandèmia. 
I l’Alcalde afegeix que només faltava la crisi per la maca de gel. 
 
En aquests moments la regidora Sònia Guimerà s’incorpora a la sessió plenària. 
 
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 TERCER.- PROPOSTA D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA DELIMITACIÓ 
DEL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ I EL TERME MUNICIPAL DE SANT QUINTÍ DE 
MEDIONA, EXP. 2022_10453. 
 
La proposta presentada és del tenor literal següent: 
 
“Vist el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que disposa en el seu article 28 que el Govern de la Generalitat 
ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, sota la responsabilitat de la 
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya. 
 
Vist que, per Resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 6 de juliol de 2022, 
s’inicia l’expedient de delimitació, entre d’altres, del municipi de Font-rubí i el de Sant Quintí 
de Mediona, d’acord amb allò establert en l’art. 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 
209/2015, de 22 de setembre. 
 
Vist que la Direcció General d’Administració Local també ha notificat a l’Ajuntament de Font-
rubí, en data 15 de juliol de 2022 i NRE 1616, la data d’inici de les operacions de delimitació 
per al dia 25 d’octubre de 2022, a les 10:00 hores, a la seu de l’Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona. 
 
Atès que és necessari que el Ple d’aquesta Corporació procedeixi a la designació dels 
representants de l’Ajuntament de Font-rubí que han d’assistir a les operacions de delimitació, 
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d’acord amb el que estableix l’article 32.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre. 
 
Vistos els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i realitzada la tramitació legalment 
establerta, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de delimitació entre el terme municipal de Font-rubí i el terme 
municipal de Sant Quintí de Mediona, atesa la resolució de la Direcció General d’Administració 
Local per la qual s’inicien expedients de delimitació de termes municipals, en el marc de 
l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, de data 6 de juliol de 2022. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies a 
comptar des de l'endemà al de la seva aprovació. 
 
TERCER.- Comunicar als propietaris de les finques afectades del municipi per la present 
delimitació la data d'inici de les operacions de delimitació assenyalada per la Direcció General 
d’Administració Local, que és el 25 d’octubre de 2022 a les 10:00 hores a la seu de 
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. 
 
QUART.- Designar com a representants d'aquest Ajuntament per a la seva assistència a les 
operacions de delimitació a les següents persones: 
 

Càrrec Nom 
Alcalde Sr. Xavier Lluch i Llopart 
Regidor Sr. Sebastià Moya i Arenas 
Regidor Sr. Josep Ma. Sala Santacana 
Secretària interventora accidental Sra. Ma. Roser Lluch Llopart 
Arquitecta municipal Sra. Ma. Isabel Rabal Lluch 

 
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quants documents siguin necessaris per 
a execució d'aquests acords.” 
 
La secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta dels 
mateixos tràmits que s’han fet amb altres municipis colindants i que ara toca Sant Quintí de 
Mediona, que s’ha iniciat a instàncies de la Direcció General d’Administració Local i que com 
a representant del grup d’ERC s’ha posat a la proposta el Josep Ma. Sala, però que si es vol 
proposar un altre regidor, doncs que resta obert. 
El Sr. Càlix pregunta si es tracta d’una actuació ordinària o hi ha alguna previsió de fer algun 
canvi en algun terreny, al veure que posa que cal notificar als propietaris afectats. 
L’Alcalde explica més concretament els tràmits de la delimitació, que la DGAL aporta els 
plànols per on passa la línia de terme, on hi ha les fites trobades, però que els propietaris 
afectats han de poder participar i veure si hi ha alguna variació en els seus terrenys. Després 
de les operacions de delimitació, els representants dels municipis també donen la seva 
conformitat als treballs de delimitació.  
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
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A continuació, d’acord amb el que preveu l’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 punt a l’ordre del dia: la proposta 
d’aprovació de dues certificacions de l’obra de construcció de l’edifici d’habitatges d’ús social 
a l’Av. Catalunya. Justifica la seva inclusió per tramitar el més aviat possible aquest expedient 
per poder complir amb els terminis de pagament legalment establerts. Per unanimitat dels 
regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que es debatrà i votarà a continuació. 
 
 
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 6 I NÚM. 7 
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 que es sotmet a consideració 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. 6, presentada en data 6 de juliol de 2022 i NRE 1520,  signada pels 
tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 0,00 euros, 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 € 232.767,53 € 0,00 € 621.526,76 € 
 
Vista la certificació núm. 7 presentada en data 6 de juliol de 2022 i NRE 1520, signada pels 
tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 56.975,27 euros 
(47.087,00 euros i 9.888,27 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 € 232.767,53 € 56.975,27 € 564.551,49 € 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 8 d’agost de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 9 
d’agost 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 
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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 
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. 6 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 ZERO (0,00 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
SEGON.- Aprovar la certificació núm. 7 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 CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(56.975,27 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
TERCER.- Aprovar la factura número 22/0500/000035, de data 6/07/2022, per import de 
CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(56.975,27 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381). 
 
QUART.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import de 
56.975,27 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.63200 i ordenar i realitzar el 
pagament a SOLID BUILDING, S.L. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar 
les anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
SISÈ.- 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). 
 
SETÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
La secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de 
l’aprovació de dues certificacions més, hi ha una certificació per mes, que han anat una mica 
més tard perquè ha costat que la direcció facultativa i l’empresa es posessin d’acord en els 
imports. 
 
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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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 20:25 hores. 
 


