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ACTA NÚM. 09/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2022 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 09/2022 
Caràcter: Ordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 27 de setembre de 2022 
Hora d’inici de la sessió: 20:10 
Hora d’acabament de la sessió: 20:45 
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; 
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. 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. 147 a la núm. 204 del 2022). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès i de l’addenda econòmica al conveni per al finançament de l’Escola de Música 
per al curs 2022-2023, exp. 2022_10619. 

5. Moció pel traspàs de rodalies RENFE, presentada pel Grup municipal Junts per Catalunya 
Font-rubí. 

6. Moció d’ERC Font-rubí per la creació d’un ajut a la compra dels llibres de text per a 
alumnes de secundària de Font-rubí. 

7. Precs i preguntes. 
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El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió 
per youtube. Oberta la  sessió  i  un  cop comprovada per la secretària accidental l’existència 
del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels 
Ens Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:  
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. 
 
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació son  la de data 26 de juliol 
de 2022 i la de data 9 d’agost 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. 
 
Subjecte les actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM. 
147 A LA NÚM. 204 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 147 a la número 204 de l’any 2022, de 
les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
 

147/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2022. 

148/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i del seu 
càrrec, juliol de 2022. 

149/2022 Incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de diverses persones del 
padró municipal d’habitants, exp. 2022_10005. 

150/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 12/2022, exp. 2022_10416. 

151/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 20/2022 i 2022_10424. 

152/2022 Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial, exp. 2022_10325. 

153/2022 Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball de personal 
administratiu, exp. 2022_10427. 

154/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, exercici 2022, exp. 2022_10425. 

155/2022 Aprovació del padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, exercici 2022, exp. 2022_10438. 

156/2022 Contractació temporal d’un peó de manteniment per a la brigada municipal, dins el Pla 
d’Ocupació 2022 de Font-rubí, exp. 2022_10437. 

157/2022 Constitució de la Mesa General de Negociació conjunta de l’Ajuntament de Font-rubí i 
convocatòria de reunions per a pactar els criteris a aplicar en el concurs oposició dels 
processos d’estabilització d’ocupació temporal i en el concurs de la convocatòria 
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excepcional d’accés per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada, exp. 
2022_10027. 

158/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 26 de juliol 
del 2022. 

159/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2022. 

160/2022 Aprovació del padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena, exercici 2022, exp. 2022_10471. 

161/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 21/2022 i 2022_10461. 

162/2022 Aprovació de les despeses derivades de l’assistència de regidors a òrgans col·legiats, 
juny de 2022, exp. 2022_10391. 

163/2022 Aprovació de les nòmines del mes de juliol de 2022 i de la liquidació de la seguretat 
social dels treballadors municipals i càrrecs electes, exp. 2022_10445. 

164/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 13/2022, exp. 2022_10480. 

165/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ Rieux-Volvestre núm. 9, al barri de Can Rovireta, del municipi de 
Font-rubí, exp. 2022_10330. 

166/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge Cal Paret Parera, situat al barri de Santa maria núm. 34, del municipi de Font-
rubí, exp. 2022_10331. 

167/2022 Autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic a l’habitatge 
ubicat al C/ de la Cerdanya núm. 12 del barri de Can Castellví de Font-rubí, exp. 
2022_10406. 

168/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ Segarra núm. 17, al barri de Can Castellví, del municipi de Font-
rubí, exp. 2022_10332. 

169/2022 Baixa del contracte de subministrament d’aigua i retirada del comptador, de l’immoble 
Ca l’Esteve de la Taulera, situat al barri de  Grabuac i La Fanga núm. 44, del municipi 
de Font-rubí, exp. 2022_10333. 

170/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ de la Noguera núm. 21, al barri de Can Castellví, del municipi de 
Font-rubí, exp. 2022_10434. 

171/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al C/ Parellada núm. 13, al barri de Guardiola, del municipi de Font-rubí, 
exp. 2022_10336. 

172/2022 Incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una persona del padró 
municipal d’habitants, exp. 2022_10392. 

173/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 22/2022 i 2022_10501. 

174/2022 Aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 9 d’agost 
del 2022. 

175/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2022. 

176/2022 Aprovació del padró de la taxa per serveis esporàdics del mes de juliol 2022 de l’escola 
bressol i del seu càrrec. 
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177/2022 Aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei de teleassistència i del seu 
càrrec, primer semestre 2022, exp. 2022_10513. 

178/2022 Finalització i arxiu de l’ordre d’execució, exp. núm. 175/2022 i 2022_10069. 

179/2022 Aprovació de les nòmines del mes d’agost de 2022 i de la liquidació de la seguretat social 
dels treballadors municipals i càrrecs electes, exp. 2022_10506. 

180/2022 Aprovació de les despeses derivades de l’assistència de regidors a òrgans col·legiats, 
juliol de 2022, exp. 2022_10519. 

181/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 23/2022 i 2022_10526. 

182/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 14/2022, exp. 2022_10534. 

183/2022 Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos de la borsa de treball de personal 
administratiu, exp. 2022_10427. 

184/2022 Autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic a l’habitatge situat 
a l’Avinguda Catalunya núm. 36, del municipi de Font-rubí, exp. 2022_10323. 

185/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’habitatge situat al barri de Can Castellví núm. 1, del municipi de Font-rubí, exp. 
2022_10525. 

186/2022 Finalització i arxiu de l’ordre d’execució, exp. núm. 473/2021 i 2022_10533. 

187/2022 Concessió de targetes d’armes al Sr. M. L. H., exp. 2022_10368. 

188/2022 Aprovació de la despesa d’una liquidació de sanció de l’Agència Tributària, exp. 
2022_10207. 

189/2022 Aprovació de la despesa de dues liquidacions de deute de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, gener 2022, exp. 2022_10543. 

190/2022 Aprovació del càrrec del padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (conservació i neteja 
dels nínxols), exercici 2022, exp. 2022_10425. 

191/2022 Aprovació del càrrec del padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa, exercici 2022, exp. 2022_10438. 

192/2022 Esmena d’errada del decret d’Alcaldia núm. 154/2022, exp. 2022_10425. 

193/2022 Canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador de 
l’immoble situat al c/ Santa Maria núm. 17, del municipi de Font-rubí, exp. 2022_10483. 

194/2022 Aprovació de la relació de factures núm. 15/2022, exp. 2022_10559. 

195/2022 Incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’unes persones del padró 
municipal d’habitants, exp. 2022_10431. 

196/2022 Incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de diverses persones del 
padró municipal d’habitants, exp. 2022_10557. 

197/2022 Aprovació de la despesa addicional del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la implantació i 
desenvolupament d’un sistema d’informació i gestió energètica municipal, exp. 
2022_10498. 

198/2022 Aprovació de la despesa de notaria i de registre de l’adquisició directa de l’immoble situat 
a la UA6 Pou de la Bomba, exp. 2022_10177. 

199/2022 Declaració de baixa per caducitat dels ENCSARP (Estrangers no Comunitaris Sense 
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Autorització de Residència de llarga durada) que no han estat objecte de renovació 
periòdica, EXP. 2022_10439. 

200/2022 Aprovació de la despesa derivada del conveni d’adhesió al Programa “Anem al Teatre” 
organitzat per la Diputació de Barcelona, curs 2021-22, exp. 2022_10563. 

201/2022 Autorització i disposició de despesa, exp. 24/2022 i 2022_10568. 

202/2022 Aprovació de diverses despeses del personal municipal i càrrecs electes, juliol i agost 
2022, exp. 2022_10567. 

203/2022 Aprovació del càrrec del padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre 
espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, exercici 2022, exp. 2022_10471. 

204/2022 Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2022, 
exp. 2022_10558. 

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

- Actes de la JGL de data 12 i 26 de juliol de 2022; 
- Acta de la JGL de data 9 d’agost 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 DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER 
A L’ESTABLIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS I DE L’ADDENDA 
ECONÒMICA AL CONVENI PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PEL 
CURS 2022-2023, EXP. 2022_10619. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí van subscriure 
l’any 2015 el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès. 
 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 8 de setembre de 2022, ha 
aprovat un nou conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els 
ajuntaments interessats per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.  
 
Atès que les fonts de finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès són les quotes dels 
alumnes a partir dels preus públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o del Consell Comarcal. 
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Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de data 8 de setembre 
de 2022, ha aprovat l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès pel curs 2022-2023 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments adherits al servei de l’Escola de Música. 
 
Vist el conveni marc presentat pel Servei d’Educació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT 
PER A L’ESTABLIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS 

REUNITS 

D’una banda, el Vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), facultat per acord de la Junta de Govern de 8 
de setembre de 2022. 
 
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Maria Roser Lluch Llopart, 
secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista 
a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 
del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i 
 

MANIFESTEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal a través del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, i d’acord amb el seu 
programa d’accions, va crear l’Escola de Música de l’Alt Penedès (en endavant EMAP) en col·laboració amb els 
ajuntaments, amb la voluntat de fer arribar la música, el coneixement i la formació musical a tots els pobles. 
 
Segon.- Que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 24 de juliol de 2006, va aprovar inicialment l’establiment de 
l’EMAP així com la memòria, el projecte i el reglament. 
 
Tercer.- Que l’eina que ha de permetre formar, practicar i educar musicalment són les aules de música distribuïdes 
per tota la comarca. 
 
Quart.- Que la seu administrativa d’aquesta escola coincideix amb la del Consell Comarcal. S’estructura com un 
model d’escola descentralitzada, atesa la gran flexibilitat que aquest model presenta. 
 
Des de la seu administrativa es canalitzen totes les activitats i els serveis com a punt de referència per a tots els 
agents implicats, tant en el desenvolupament de la seva activitat com en la recepció dels serveis que es presten. 
 
Cinquè.- Que l’objectiu principal de l’EMAP és aconseguir que els infants en edat escolar de municipis petits puguin, 
des del mateix municipi, o d’un altre que hi estigui a prop, accedir a activitats de formació musical. 
 
Que els objectius generals de l’EMAP són: 

➢ Fomentar des de la infància l’interès envers la música i atendre l’àmplia demanda social de la cultura artística. 

➢ Procurar una formació musical que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la música. 

➢ Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d’activitats, com a aficionat a la música. 

➢ Descobrir i animar al jovent amb aptituds i preparar-los per cursar estudis professionalitzadors en l’àmbit de 
la música. 

➢ Proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de futurs professionals de la música. 

➢ Potenciar a la nostra comarca la música popular dels Països Catalans com a vehicle pedagògic necessari i 
com a referent cultural propi de Catalunya. 

 
Que, igualment, es pretenen establir els objectius específics següents: 
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➢ Afavorir que els infants residents en municipis de pocs habitants no s’hagin de desplaçar per assistir classes 
de música. 

➢ Apropar, tant com es pugui, la formació musical als municipis de la comarca. 

➢ Cobrir un buit existent a la comarca pel que fa a l’oferta d’ensenyament elemental de música. 

➢ Fer de l’Escola de Música comarcal un element vertebrador del territori comarcal, que fomenti la relació entre 
els ciutadans de diferents municipis. 

 
Sisè.- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 8 de setembre de 2022, va aprovar el conveni marc 
de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els ajuntaments interessats per a l’establiment de 
l’Escola de Música de l’Alt Penedès. 
 
Per tot el que ha quedat exposat, i amb la finalitat d’aconseguir l’assenyalat objectiu, el Consell Comarcal i 
l'Ajuntament concerten aquest conveni d’acord amb els següents: 
 

COMPROMISOS 
 

I.Compromisos Comarcals 
 
El Consell Comarcal a través del servei de l’EMAP: 
 
Primer.- Organitza el grup en funció de les inscripcions rebudes al servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès. 
Segon.- Assumeix la gestió econòmica, amb l’aprovació dels preus i cobrament dels rebuts. 
Tercer.- Contracta el personal formador adient per impartir les matèries del curs. 
Quart.- Imparteix la formació musical en els municipis interessats.  
Cinquè.- Fa el seguiment del professorat contractat. 
Sisè.- Sufraga el cost del personal formador.  
Setè.- Programa el curs. 
Vuitè.- Adopta les mesures adients perquè el servei sigui prestat en les condicions més òptimes possibles. 
 
II.Compromisos Municipals 
 
L’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’adherir-se al servei de l’EMAP. 
 
Primer.- En el cas dels municipis que tinguin una demanda suficient per obrir grups de llenguatge musical d’un 
mínim de 5 alumnes, posa a disposició de l’EMAP l’espai necessari en funció del nombre d’alumnat i dels cursos 
que s’ofereixin, a l’efecte d’impartir els cursos de formació musical. El local o aula haurà de complir els requisits del 
Decret 179/1993 de 27 de juliol. 
En cas de no haver-hi prou alumnat per obrir grups de llenguatge, no es faran classes al municipi sinó que l’alumnat 
assistirà a altres aules de l’EMAP, assumint el seu cost el municipi d’origen. 
 
Segon.- Finançament: 
El cost de l’escola de música es financia a partir de les aportacions de: 
- Famílies: quota mensual i matrícula 
- Departament d’Ensenyament: Subvenció per al finançament d’Escoles de Música 
- Diputació de Barcelona: Subvenció Escoles i Centres Educatius. Escoles de Música Municipals / 

Subvenció Activitats en Xarxa 
- Ajuntaments 
- Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
 
Els Ajuntaments aportaran un import fixe per alumne/a inscrit amb una limitació pressupostària segons el tram fixat. 
 
El Consell comarcal es farà càrrec del dèficit restant. 
 
Per cada curs escolar s’establirà una addenda econòmica al present conveni la qual regularà el finançament de 
l’Escola de Música. 
 
Tercer.- Fa la recerca de l’alumnat necessari per dur a terme el curs. Per a la realització del mateix serà necessari 
un mínim de 5 inscrits. 
III.Compromisos Comuns 
 
Primer.- El curs es mantindrà sempre que hi assisteixi un mínim de cinc alumnes. 
Segon.- Fer publicitat i difusió del curs als mitjans de comunicació local. 
Tercer.- Les fonts de finançament de l’EMAP seran les quotes de l’alumnat a partir dels preus públics, les 
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aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal així com les possibles subvencions de la Diputació de Barcelona 
i del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Vigència 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura - amb efectes retroactius a la data d’inici del 
curs acadèmic 2022-2023 - i la seva vigència serà de quatre anys.  
El conveni pot ser objecte, abans de la finalització del seu termini, i de forma unànime, d’una pròrroga per un període 
addicional de quatre anys, si per part del l’ajuntament no és denunciat amb una antelació màxima de tres mesos 
abans de l’inici de cada curs escolar. 
 
Cinquè.- Aquest conveni serà modificat per les noves determinacions que pugui establir el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
La modificació requereix la signatura d’ambdues parts d’una addenda de modificació. 
 
Sisè.-  Comissió de Seguiment i avaluació 
 
En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació del conveni, si escau, es crearà una comissió de seguiment 
per a la interpretació i resolució dels problemes o incidències que puguin plantejar-se durant l’execució de les 
actuacions.  
Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada entitat signatària i tindrà les funcions següents: 
a) Coordinar les relacions entre els dos organismes.  
b) Impulsar l’execució del present conveni.  
c) Fer un seguiment i avaluació de l’aplicació de les actuacions establertes. 
d) Interpretar, les incidències i qüestions plantejades en el  Desenvolupament del conveni. 
e) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni.  
 
Setè.- Naturalesa, Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, 
per l'ordenament jurídic administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest conveni, 
hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la Comissió de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser resoltes per la Comissió 
de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.  
 
Vuitè.- Protecció dades personals 
 
Les parts tracten les dades de caràcter personal d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu  General de Protecció de dades personals i la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia 
dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 i, i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a 
la realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les 
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per executar les 
prestacions derivades del compliment de l’objecte del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que 
garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 
atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja 
provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.  
En tot cas, ha implantat mecanismes per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament, restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic, verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament i seudonimitzar i xifrar les dades personals, si 
escau. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als 
tractaments de dades que es duran a terme. 
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un mitjà senzill i gratuït per 
a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i 
ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han 
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar estricte secret de tota aquella 
informació  a la qual tinguin accés en virtut d’aquest conveni, i que tenen la formació necessària en matèria de 
protecció de dades personals. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà facilitar les dades personals a terceres administracions, entitats i 
persones per el compliment estricte de les obligacions legals a les que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès està 
subjecte per raó de la seva activitat. Igualment, podrà facilitar les dades personals a tercers, si hi ha una Llei, 
reglament o normativa que l’obligui. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les dades a l’autoritat de 
control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores després de que hagi tingut 
constància d’ella, a menys que sigui improbable que la violació de la seguretat constitueixi un risc per els drets i 
llibertats de les persones físiques. Si la notificació a l’autoritat de control no té lloc en el termini de 72 hores, tindrà 
d’anar acompanyada de la indicació dels motius de la dilació. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el 
responsable del tractament de dades personals es compromet a realitzar una auditoria de les mesures 
organitzatives i tècniques adoptades. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot comunicar a la 
següent adreça carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 900 000 
dpd@ccapenedes.cat. 
 
Novè.- Causes d’extinció i resolució  
 
El present conveni s’extingirà o es resoldrà:  

- Pel compliment del seu objecte.  
- Pel transcurs del seu termini de vigència.  
- Pel mutu acord de les parts.  
- Per l’incompliment de les estipulacions essencials del conveni. 
- Per denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació. 
- La demora en el pagament per part de l’Ajuntament. El Consell Comarcal tindrà dret a resoldre el conveni 

i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això.  
- Per qualsevol altra causa que contempli la normativa vigent.  

 
Desè.- Publicitat 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts 
signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol 
modificació que es realitzi. 
 
L’Ajuntament haurà de trametre el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran resoltes per acord 
de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.” 
 
 

 Vista la proposta d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, que tot seguit es transcriu: 
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“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS PEL CURS 
2022-2023 

REUNITS 
 
D’una banda, el Vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), facultat per acord de la Junta de Govern 8 de 
setembre de 2022. 
 
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Maria Roser Lluch Llopart, 
secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista 
a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 
3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament tenen subscrit el conveni de col·laboració per a l’establiment de 

l’Escola de Música de l’Alt Penedès (en endavant EMAP). 
 

II. Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes de l’alumnat a partir dels preus públics, les 
aportacions de l’Ajuntament i/o del Consell Comarcal. 

 
III. Que fet el càlcul del cost de l’EMAP pel curs 2022-2023 cal establir la distribució de les aportacions dels 

ajuntaments que sostenen les aules de música segons l’alumnat matriculat. 
 

IV. Que en aquest càlcul es preveu que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya faci l’aportació 
pel finançament parcial de les escoles de música pel curs 2022-2023. 

 
V. Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris per a l’adequat 

compliment del servei. 
 

VI. Que la Junta de Govern, en sessió de 8 de setembre de 2022, va aprovar l’addenda econòmica pel 
finançament de l’EMAP pel curs 2022-2023 als convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments adherits al servei de l’Escola de Música. 

 
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat ambdues parts convenen en els següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- És objecte de la present addenda econòmica al conveni de col·laboració per a l’establiment de l’EMAP, 
fixar el finançament que pel curs 2022-2023 ha d’assumir l’Ajuntament per al sosteniment de l’aula de música, 
en funció de l’alumnat matriculat del seu municipi que assisteix a les aules de música homologades pel 
Departament d’Educació d’altres municipis de la comarca. 
 
Segon.- Segons la previsió d'alumnat fet el juny de 2022, l’ajuntament es va situar al tram 3 d’alumnat obrint 
així 15 places al municipi. 
 
APORTACIONS PER TRAMS D'ALUMNAT - CURS 2022-2023: 
 

TRAM NÚMERO DE PLACES APORTACIÓ AJUNTAMENT 

Tram 1 5 1.800€ 

Tram 2 10 3.600€ 

Tram 3 15 5.400€ 

Tram 4 20 7.200€ 

Tram 5 25 9.000€ 
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Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació 
dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General i l’informe de fiscalització 
prèvia limitada emès per la secretària interventora accidental, que consten a l’expedient. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.  
 
Segon.- Aprovar l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí pel finançament de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès pel curs 2022-2023. 
 

Tram 6 30 10.800€ 

Tram 7 35 12.600€ 

Tram 8 40 14.400€ 

Tram 9 45 16.200€ 

Tram 10 50 18.000€ 

Tram 11 55 19.800€ 

Tram 12 60 21.600€ 

Tram 13 65 23.400€ 

Tram 14 70 25.200€ 

Tram 15 75 27.000€ 

 
El Consell Comarcal assumirà els costos provinents de variacions en l'aportació de les famílies i les altres 
administracions: 

- Famílies: preu públic 

- Departament d’Ensenyament: Subvenció per al finançament d’Escoles de Música 

- Diputació de Barcelona: Subvenció Escoles i Centres Educatius. Escoles de Música Municipals / 
Subvenció Activitats en Xarxa 

 
Tercer.- L'aportació màxima de l'ajuntament serà de 5.400,00 € . Es retornarà l'import de les places que no 
s'hagin cobert en cap moment del curs (360€). 
 

AJUNTAMENT TRAM APORTACIÓ 
CURS 2022-2023 

DE FONT-RUBÍ 3 5.400,00 € 
 
Quart.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu: 

 
PRIMER TERMINI (GENER) SEGON TERMINI (JUNY) 

2.700,00 € 2.700,00 € 
 
Cinquè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2022-2023. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.” 
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Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i de l’addenda. 
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 5.400,00 euros, amb 
càrrec de l’aplicació pressupostària 334.25007. 
 
Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Vuitè.- 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 llegeix els acords i l’Alcalde explica que el que es proposa és 
l’adhesió al conveni de l’escola de música de l’Alt Penedès amb el Consell Comarcal; que 
considera que és una necessitat tenir formació musical. Destaca que el que ha canviat 
respecte als altres anys és que el Consell Comarcal va encarregar un estudi de quotes de 
l’escola de música, i que a Font-rubí li surt un punt més car del que costava abans, que s’han 
distribuït les quotes d’una manera equitativa i que s’estableix una quantitat fixa, per trams, la 
qual podria arribar a variar si hi haguessin menys alumnes. Manifesta que segons l’auditoria 
que s’ha fet al Consell Comarcal, és una manera més justa, comparada amb la que hi havia 
abans, de repartir entre els ajuntaments el cost que tenien per a l’escola de música. Finalitza 
la seva intervenció afirmant que qualsevol alumne, visqui on visqui, tingui accés a instruments 
o formació musical és una cosa que no s’ha de deixar perdre; i que per a Font-rubí seria 
completament impossible tenir una escola de música. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ PEL TRASPÀS DE RODALIES RENFE, PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA FONT-RUBÍ. 
 
La moció que es sotmet a consideració del ple és la que es transcriu a continuació: 
 
“La xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya i els serveis de mitja distància són infraestructures 
clau per als desplaçaments diaris de milers de catalanes i catalans. En plena emergència 
climàtica, a més, són mitjans de transport que han d’ajudar a descarbonitzar la mobilitat al 
nostre país, convertint-la en més eficient i sostenible. 
 
És per això que, des de Junts per Catalunya a Font-rubí, considerem fonamental la inversió 
en aquestes infraestructures ferroviàries, per garantir el seu bon estat de conservació i millorar 
el servei que ofereix a la ciutadania. Tanmateix, sembla que el Govern de l’Estat espanyol no 
considera ni necessari ni urgent prendre mesures per afermar els 462 quilòmetres de vies i 
les 134 estacions.  
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L’incompliment recurrent de l’Estat amb les inversions a Catalunya és especialment greu en 
la xarxa ferroviària. El Pla de Rodalies Renfe de Barcelona entre el 2008 i el 2015 preveia uns 
4.000 milions d’euros d’inversió, de la qual només se’n va executar un 14%, mentre que del 
Pla d’actuacions prioritàries entre el 2014 i el 2016, dels 306 milions d’euros previstos només 
se’n va invertir un 35%. Aquestes xifres encara empitjoren més si tenim en compte les 
inversions que l’Estat fa en d’altres territoris. Per cada 100€ pressupostats a Madrid, se 
n’executen 183€ en realitat, mentre que a Catalunya per cada 100€ pressupostats se 
n’executen 35€. 
 
Aquesta manca d’inversió genera implicacions negatives amb els horaris, amb retards dels 
trens, l’estat dels vagons, els passos a nivell pendents de realitzar o múltiples punts negres 
en matèria d’accessibilitat. La qualitat del servei es veu afectada, negativament, per aquesta 
infrainversió de l’Estat a Catalunya. Així, mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro 
de Barcelona s’assoleix un 99% de puntualitat, a Renfe aquestes xifres són estrepitosament 
molt pitjors.  
 
Des de l’any 2010, en virtut de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, la Generalitat havia 
d’assumir responsabilitats de supervisió matèria d’horaris, freqüència de pas, tarifes i 
informació als usuaris. Tanmateix, la titularitat dels trens, la gestió i l’explotació de la 
infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir en mans d'Adif, l'empresa pública que 
depèn del Ministeri de Foment, el qual no es digna a fer les inversions necessàries per a 
garantir el bon servei que mereixen les catalanes i els catalans. 
 
Per tot això, des de fa anys, el Govern de la Generalitat i els municipis que es veuen afectats 
per aquest servei ferroviari, demanen el traspàs de Rodalies Renfe de Catalunya, per tal 
d’oferir un servei que s’assimili al de Ferrocarrils de la Generalitat o del Metro. És urgent i 
imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral del servei per 
part de la Generalitat. És l’única solució perquè les necessitats de les usuàries siguin 
garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura adequada. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al ple de la corporació, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat que executi urgentment les inversions que promet. La 
infrainversió estructural pendent a tot el sistema ferroviari català que depèn de l’Estat impedeix 
que aquesta sigui una xarxa de qualitat, incomplint els terminis del Pla de Rodalies Renfe i 
impossibilitant una bona atenció a l’usuari.   
 
SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat a completar, íntegrament i urgentment, el traspàs del 
Servei de Rodalies Renfe i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís d’efectuar 
la transferència del dèficit tarifari per tal que la Generalitat pugui gestionar-lo directament.  
 
TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 (O.D.S. 2030) i de la mitigació dels efectes del canvi 
climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, al 
Ministeri de Transport i Mobilitat i Agenda Urbana.” 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al primer tinent d’Alcalde Sebastià Moya, el qual llegeix la part 
dispositiva i defensa la moció al·legant que el sistema ferroviari català que depèn de l’Estat 
espanyol és un desastre que queda demostrat per les dades de la moció. 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Josep Ma. Sala, que expressa que el seu grup dona 
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suport a la moció perquè el mal funcionament de RENFE i Rodalies és un fet evident, només 
cal veure cada dia com van esdevenint problema rere problema; és un problema que s’està 
patint a diari, a tot el país, un incompliment que desgraciadament ja s’està acostumant tota la 
ciutadania, i que hi ha necessitat d’un traspàs. 
L’Alcalde afegeix que hi ha una falta d’inversió evident, la qual els mateixos tècnics del 
ministeri ja la comencen a verbalitzar; i fins que no hi hagi aquesta inversió, que és la que 
tocaria, no es disposarà d’un transport públic de qualitat. 
 
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: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SISÈ.- MOCIÓ D'ERC FONT-RUBÍ PER LA CREACIÓ D’UN AJUT A LA COMPRA 
DELS LLIBRES DE TEXT PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA DE FONT-RUBÍ. 
 
La moció que es presenta és la següent: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que l’educació secundaria és obligatòria fins als 16 anys. 
 
Atès que els alumnes de secundaria de Font-rubí, van majoritàriament al centre públic Institut 
Alt Foix, tot i que hi han molts d’altres centres de la comarca on poden cursar aquests estudis. 
 
Atès que els diversos centres tenen diverses polítiques educacionals respecte als llibres o 
d’altres materials educatius necessaris (programes de recuperació de llibres usats IDINK, 
programes sense llibres de text com a tals, programes on-line, o educació per projectes). 
 
Atès que durant l'escolarització primària des de l’ajuntament sí s’apliquen aquestes ajudes a 
l’escola municipal Font-rúbia.  
 
Atès que aquest Ajuntament considerà que cal garantir el dret a l'escolarització en igualtat 
d'oportunitats independentment de la renta o situació patrimonial de l'alumne i la seva família. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí proposa 
d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Crear un ajut destinat a la compra de llibres de text destinats a l'escolarització de 
secundaria (fins a 16 anys o fins a finalitzar l'educació secundaria en cas de repetidors). 
 
Segon. Que aquest ajut sigui per alumne empadronat al municipi de Font-rubí amb la següent 
quantia:  

- 200€ per alumne resident al municipi previ informe dels Serveis Socials de la necessitat 
d'aquest ajut. 
- 150€ per aquells alumnes empadronats al municipi, que tot i no tenir un informe dels 
Serveis Social,  demostrin a través de la declaració de la renta o assimilat de la seva unitat 
familiar que no superen els següents nivells de renta: 
 

Membres de la unitat familiar Renta neta màxima 

2 24.089 € 
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3 32.697 € 

4 38.831 € 

5 43.402 € 

6 46.853 € 

7 50.267 € 

8 53.665 € 

 
 
A partir del 9 membre i successius s'afegiran 3.391€ per membre. 
- 100€ per alumne empadronat al municipi que no complexin cap dels requisits anteriors.  

 
Per beneficiar-se d'aquest ajut caldrà justificar amb factures, tiquets o assimilats el mateix 
import o superior del qual es benefici l'interessat.  
 
Tercer. Aquest ajut s'implementarà de forma retroactiva per la compra dels llibres del curs 
2022-2023 i s’incorporarà una partida al pressupost mitjançant modificació de crèdits per tal 
de poder-la finançar.” 
 
El regidor Sr. Martí Càlix llegeix la moció i la defensa. Explica que aquesta és una moció que 
ja havien presentat, semblant, fa un parell d’anys, i que ara, veient com evoluciona la situació, 
que tot ha pujat de preu i que els sous no s’han equilibrat amb dita pujada, doncs és un 
problema, sobretot per a aquelles persones que no perceben un sou alt o pels que estan per 
sota la mitjana, que veuen que els seus sous no augmenten, però les seves despeses sí, i 
que hi ha algunes despeses que no poden reduir, com és el cas dels llibres de text. Afegeix 
que, a falta de poder-los ajudar d’una altra manera, doncs el seu grup proposa aquesta 
mesura, que creuen que podria ajudar i que l’Ajuntament disposa dels recursos suficients per 
a fer-ho, i que, a més, donaria continuïtat al que ja es fa amb els llibres de text de l’escola de 
primària. 
L’Alcalde manifesta la dificultat d’aplicar aquest tipus de mesura amb efectes retroactius, 
perquè cal seguir una tramitació determinada per a la seva concessió, aprovar una ordenança 
o unes bases, ... que no es pot fer en un termini curt de temps. Per altra banda, argumenta 
sobre els ajuts a primària, que no es reparteixen diners a les famílies, sinó que es donen uns 
ajuts a l’Ampa per a tots els alumnes de l’escola del municipi per a potenciar-la, perquè el que 
es pretén és incrementar el nombre d’alumnes. Continua l’Alcalde analitzant un altre punt de 
la part expositiva de la moció, on es parla que aquest ajuntament considera que cal garantir 
el dret a l’escolarització, només faltaria, però no és l’ajuntament el que garanteix aquest dret, 
sinó el Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat i és aquest Departament qui 
hauria de valorar si seria convenient que els llibres de text fossin gratuïts i que hi dediquin els 
recursos adients; que, des de l’Ajuntament, el que es fa és ajudar a l’escola en tots els altres 
àmbits, en el manteniment i en tot el que es necessiti. Puntualment també s’ha concedit algun 
ajut a l’Institut de l’Alt Foix.  
També destaca l’Alcalde que, si un alumne té algun problema per fer front a despeses escolars 
s’ajudarà a la família, previ informe dels serveis socials, que per descomptat cap família del 
municipi ni cap alumne es quedarà desatès; que si des dels serveis socials consideren que 
cal més crèdit a les partides pressupostàries, doncs es suplementaran, com sempre.  
Finalment l’Alcalde torna a reiterar que si s’ajuda econòmicament a primària és per a potenciar 
l’escola del municipi, i que, a nivell de secundària, tot el suport que calgui, de fet s’ha demostrat 
aquest any perquè tenien un problema amb transport escolar i s’ha aconseguit que vinguin 
dos autocars. Conclou que, per tot plegat, a aquesta moció el grup municipal de Junts per 
Catalunya no li donarà suport. 
El Sr. Càlix destaca que l’objectiu de la moció és ajudar a les famílies i per això el seu grup ho 
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proposa positivament; que garantir els drets sí que és cosa de tots, evidentment el 
Departament d’Ensenyament ho garantirà amb les mesures que cregui, però creuen que els 
ajuntaments també han de col·laborar. I sobre el tema dels impostos, manifesta que quan es 
paga impostos es fa per intentar equilibrar i aquesta moció ajudaria a això justament. 
Afegeix el Sr. Càlix que el punt segon pot ser millorable perquè està d’acord en que hi ha 
famílies que no necessiten ajut, i en canvi hi ha famílies que sí ho necessiten però que per 
diverses causes no acudeixen a serveis socials; i que espera que algun dia es pugui 
reconsiderar aquesta posició de l’equip de govern. 
L’Alcalde diu que evidentment que tots els ajuts que es donen són positius per a les famílies, 
que l’ajut de 100 euros per a qualsevol família ho ha posat el grup d’Esquerra, tot i que el Sr. 
Càlix no hi estigui massa d’acord; i que respecte els 200 euros dels serveis socials, això ja 
s’està fent. Si algú ve a l’Ajuntament i té problemes per pagar els llibres, se’ls hi pagaran. 
El regidor Sr. Sala diu que és un tema complementari, evidentment que potenciar l’escola de 
primària és positiu i només faltaria, és una bona mesura; però el seu grup està parlant d’una 
visió més àmplia i global. Argumenta que és una manera de fer municipi, que s’està a les 
portes d’una recessió econòmica molt important, i que aquest pot ser un complement més, un 
ajut, i és una manera de posar el negre sobre el blanc, ja que a la gent li costa anar als serveis 
socials i és una forma de normalitzar i que això sigui el més equitatiu possible. 
L’Alcalde respon que des de l’Ajuntament ja es treballa per tot el municipi i pels veïns; reitera 
que és al Departament d’Ensenyament qui ha de dedicar esforços en matèria d’educació, és 
competència seva. 
 
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 
provinents del Grup Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup Municipal de 
Junts per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció és rebutjada. 
 
 
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Ens Locals, l’Alcalde demana que es debati en aquest Ple una moció rebuig a la MAT a 
l’Alt Penedès, i justifica la urgència per la immediatesa dels actes i de les accions a realitzar. 
L’Alcalde sotmet a votació la inclusió per urgència d’aquest punt a l’ordre del dia,  presentat 
conjuntament pel grup municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i pel grup municipal d’ERC. 
Per unanimitat dels nou regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que es debatrà i 
votarà a continuació. 
 
 
PUNT SETÈ.- MOCIÓ NO A LA MAT ALT PENEDÈS. 
 
La moció és la següent: 
 
“Moció que presenten els grups municipals: 
JUNTS PER CATALUNYA A Font-rubí 
ESQUERRA REUBLICANA DE CATALUNYA – AM 
 
CONTRA EL CONJUNT DE PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS QUE ES RELACIONARAN 
TOT SEGUIT I LES SEVES RESPECTIVES LÍNIES D’EVACUACIÓ I DESPLEGAMENT PER 
TOT EL NOSTRE TERRITORI. 
 
Els parcs eòlics i fotovoltaics referits en la present moció son els següents: 
 
a).- Conjunt de parcs eòlics denominats "Clúster Begues_PFot-539 AC" que compren ntegrat 
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pel Parc solar fotovoltaic Jaime I, de 40 MWp en els termes municipals de Lechón (Zaragoza) 
i Cucalón (Terol) i la seva infraestructura d'evacuació associada, dins les províncies de 
Barcelona, Tarragona, Terol y Zaragoza, i els Parcs eòlics El Pelado (38,5MW) en els termes 
municipals d'Allueva, Bea, Calamocha i Fonfría (Terol) i la seva infraestructura d'evacuació 
associada en la província de Terol, Honos (49,5 MW) en els termes municipals de Vivel del 
Rio Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los Baños i Maicas (Terol), i San Vicente (49,5 MW) 
en els termes municipals de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol). (L'anomenarem 
Clúster Begues, en endavant). 
 
b).- Projecte de parcs eòlics denominats Projecte PEol-677 AC, format pels parcs eòlics 
anomenats Wenzen, Taurus, Ran, Tabit, Telescopium, Vega i Virgo, de 49,50 MW cadascun i 
les seves infraestructures d'evacuació a les províncies d'Osca i Barcelona. (L'anomenarem 
PEOL 677, en endavant). 
 
c).- Projecte PEol-540 AC que comprèn els parcs eòlics CERBERO MENECIO, OALAS, 
PERSES, ODISEO, SELENE i CRETÓN, de 49,50 MW cadascun i les seves 
infraestructures d’evacuació a les províncies de Zaragoza, Terol, Tarragona i Barcelona. 
 
d).- Resta de projectes fraccionats que encara no s'han fet públics al Butlletí Oficial de l'Estat 
dins dels tràmits d'al·legacions per obtenir la Sol·licitud d'Autorització Administrativa Prèvia, i 
que formen part del mateix projecte conjunt, un macro projecte de producció i distribució 
elèctrica controlat per una sola i autèntica promotora, FORESTALIA i empreses vinculades. 
Entre els que s'inclouen traçats que connectaran els macroprojectes referits als dos apartats 
anteriors, es tracta de la línia elèctrica que s'inicia al SET Ontiñena en simple circuit fins a 
connectar-se a la línia SET Lanaja P2 400Kv, on comença a compartir el traçat amb la 
línia SET Robres 400Kv-SET Bajo Cinca P4 400Kv. Traçat de la línia CS Castellet 400Kv 
–       SET       promotores       Castellet        400/220Kv, SET Valmuel Begues – CS Promotores 
Begues 400Kv. Així com el SET de parcs d'energies     renovables Moneva per      als      PE 
Hefesto, Felis i Fontus i      la SET Lécera per als PE Nazario, Angus, Tanaris, Metis, Brigid, 
la Bodega i Dian amb els que es preveu connexió amb els traçats anteriors. (Els anomenarem 
CONNEXIONS en endavant). 
 
Els referits projectes suposen una agressió sense precedents i de conseqüències irreversibles 
als valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics de la nostra comarca, alhora que 
es deixa en mans de les empreses, que ja actualment controlen el mercat de l’energia, la 
definició del model energètic del nostre país i el ple control sobre l’accés i el cost a pagar per 
poder accedir a un bé tan essencial com és l’energia. 
 
Som plenament conscients de la urgència climàtica en la qual ens trobem i de la necessitat 
que es produeixi un canvi radical del model energètic, actualment basat en les energies 
generades a través de l'explotació dels recursos fòssils i nuclears, per donar pas a la generació 
energètica basada en recursos renovables. Però aquesta transició no es pot produir d’esquena 
al territori i a la ciutadania. 
 
El camí a recórrer per fer realitat aquesta transició, dissenyat pels oligopolis energètics, no 
és l’únic per fer-la possible. Entenem com un dret fonamental de totes i una necessitat 
inajornable del territori implementar un model basat en els principis de la democràcia 
participativa, amb total respecte a l'opinió i necessitats de cada part del nostre territori. Un 
model descentralitzat, on l'energia es generi al màxim de proximitat dels llocs de consum i 
estigui dimensionada en cada cas segons les necessitats de cada municipi. Un model, 
implementat, pel que fa a les infraestructures, en els llocs ja ocupats siguin habitatges, 
indústries o infraestructures viàries. Un model que minori al màxim l'impacte ambiental en la 
seva implementació i que contribueixi a la millora de les condicions de vida dels ciutadans del 
nostre país i a la preservació de la riquesa de la nostra biodiversitat. Un model energètic 
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en el qual la ciutadania participi activament des de la generació mitjançant la constitució de 
Comunitats Energètiques Ciutadanes segons la previsió que en fa d'elles la Unió Europea a 
través de les diferents circulars que ha publicat vinculants pels països que hi formen part. Un 
model energètic que reconegui, com a dret fonamental de la ciutadania del nostre país, l'accés 
a l'energia en condicions assequibles per a tothom tant des del punt de vista de les necessitats 
com del cost que representa. 
 
La Carta Europea d'Ordenació del Territori defineix aquest concepte com l'expressió espacial 
de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat; i planteja, com a 
objectius fonamentals de l'ordenació del territori, el desenvolupament equilibrat de les regions, 
la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos naturals i la protecció del 
medi ambient, i la utilització racional del territori. Tot això, establint com una de les seves 
característiques principals que ha de ser plenament democràtica i participativa. 
 
Els projectes referits, vulneren tots els principis esmentats anteriorment. Suposen un 
desplegament irracional de recursos que obeeix a la única voluntat dels oligopolis energètics 
de mantenir un model que els beneficia exclusivament a ells i els permet de seguir marcant 
els preus i les condicions a que la ciutadania pot tenir accés a l’energia. Suposen la 
implementació d'un sistema energètic, des del punt de vista climàtic, del tot irracional i contrari 
a totes les recomanacions vingudes de diferents organitzacions internacionals, entre elles les 
Nacions Unides, que reiteradament ha manifestat "la necessitat d'aturar les agressions al medi 
natural i al territori i a la necessitat d'abandonar l'explotació de recursos fòssils com a font 
d'energia i centrar-nos en el desenvolupament i implementació global de les energies 
renovables basades en el respecte al nostre entorn." 
 
Per la seva banda, la Unió Europea, a través de la Directiva 2019/944, fent-se ressò d'aquesta 
necessitat, ha dotat als estats membres de directrius per implementar la transició energètica i 
aconseguir els objectius de descarbonització i abandonament de la utilització de recursos 
fòssils. Introduint, entre d'altres, un element fonamental com són les Comunitats Energètiques 
Ciutadanes com a fórmula per obtenir la implicació de la ciutadania en la generació d'energia 
de forma descentralitzada, acostant la generació als llocs de consum i dimensionant-la a les 
necessitats reals de cada població. I és per això que ha mobilitzat grans quantitats de diners, 
els anomenats fons europeus, que reparteix entre els estats. 
 
Aquestes sobredimensionades instal·lacions i les seves vies de distribució, ubicades 
fonamentalment a les províncies de Zaragoza i Terol, serviran per evacuar l'energia generada 
i que transcorri a través d'una gran estesa de línies MAT que travessen i devasten gran part 
del nostre territori. Afectant un total, inicialment previst, de 68.177,9 hectàrees, des de les 
Terres de l'Ebre fins a Barcelona, de les quals 11.000 corresponen al Penedès. Del total 
d'hectàrees, 8.477,85, són espais naturals declarats protegits per la Xarxa Natura 2000 i 
8.592,52 hectàrees estan incloses dins el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN), 
el que suposa una afectació directa per les espècies de fauna i flora que han convertit aquests 
espais en el seu hàbitat, bé sigui de forma permanent o migratòria. Un 60,20 % del recorregut 
de la MAT dins de Catalunya, ho fa per terres, actualment, dedicades al cultiu, bé sigui de 
cereals, vinya, arbres fruiters, olivera, etc.. Especialment al Penedès afecta, al llarg de tot el 
recorregut, a terres que des de temps immemorial estan dedicades al cultiu de la vinya, un 
dels eixos fonamentals de la nostra economia. I, en molts casos, la línia passa a menys de 
100 metres de nuclis urbans, masies i edificacions existents i en ús, amb el consegüent risc 
per a la vida dels habitants d'aquestes zones, desobeint les recomanacions dels científics i els 
organismes internacionals de mantenir una distància d’1 metre per cada Kv de potència de la 
línia, el que suposaria mantenir unes distàncies mínimes de 450 metres a qualsevol nucli 
habitat. 
 
Aquests projectes suposen la renúncia com a país a definir quin és el model i projecte 
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energètic que volem per a la nostra ciutadania i la renúncia, possiblement per sempre, d'assolir 
la sobirania energètica basada en els principis referits anteriorment. I també, la pèrdua de 
qualsevol possibilitat d'incidir en les condicions econòmiques que l'energia ha de satisfer les 
necessitats de la nostra població perquè continuarà en mans dels oligopolis elèctrics la fixació 
d'aquestes condicions en cada moment. 
 
Per la seva banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure el Decret Llei 
16/2019, de 26 de març sobre mesures urgents en matèria d’emergència climàtica i impuls de 
les energies renovables, amb el qual ha establert un marc molt lax pel que fa a la ubicació al 
nostre territori de també grans centrals eòliques i fotovoltaiques, sense haver definit 
prèviament, amb estudi específic, quines són realment les necessitats energètiques del nostre 
país i quines han de ser les respostes tècniques viables per tal d’implementar-lo. El que ha 
provocat un allau de projectes sense ordre ni concert que afecten greument al territori, la 
biodiversitat i la vida humana. Decret en el qual, encara que es preveu la formació de 
Comunitats Energètiques Locals, no s’han previst recursos reals per desenvolupar-les ni 
tampoc es fa una planificació basada en les necessitats del territori per implementar-les 
transferint als Ajuntaments de recursos necessaris per dur-les a bon termini a cadascun dels 
municipis. 
 
Per tot el que hem exposat, els Grups Municipals de: Junts per Catalunya Font-rubí i E.R.C.-
AM, proposem al Ple  de l’Ajuntament de Font-rubí, que adopti els següents acords: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat perquè traslladi al Ministeri de Transició Energètica el 
rebuig i oposició que genera al territori del Penedès i de Catalunya els projectes referenciats 
en els apartats a), b), c) i d) que consten a l'encapçalament de la present moció. 
 
2.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè presenti al Parlament una 
proposta de resolució contraria als referits projectes i fonamentada en els motius expressats 
en la present moció. Donant suport a les reivindicacions de les Plataformes NO A LA MAT ALT 
PENEDÈS. 
 
3.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè de forma immediata elabori un 
estudi complet, d'abast de país, on es concretin les capacitats de generació d'energia elèctrica 
mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques i eòliques    instal·lades    a    les     parts     del     
territori     ja     ocupades     sigui per habitatges, indústries, infraestructures viàries, etc., i es 
determini quins municipis poden assolir l'autosuficiència energètica i quins no, posant a 
disposició dels Ajuntaments els recursos necessaris per assolir dita suficiència energètica. I 
que continguin les solucions tècniques per garantir l’autosuficiència energètica de la resta de 
municipis que, per si sols, no poden aconseguir-la, basada en els principis expressats en la 
present moció. 
 
4.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè de forma immediata constitueixi 
una empresa energètica pública que s'integri al mercat energètic i possibiliti la generació, 
distribució i subministrament energètic a persones físiques i jurídiques i a les entitats i 
organismes públics locals i supramunicipals. 
 
5.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, abans no acabi l'any 2022, 
desenvolupi el contingut de la Llei del Canvi Climàtic mitjançant l'elaboració de l'instrument 
legal que correspongui i on es contingui el model energètic que ha de desenvolupar-se a 
Catalunya, basat en els principis de no utilització dels combustibles fòssils, un sistema 
energètic descentralitzat, aproximació dels llocs de generació als llocs de consum i 
dimensionant-los segons les necessitats de cada municipi, desplegar les noves 
infraestructures energètiques respectant el territori i contribuint a la preservació de la qualitat 
de vida dels seus habitants, siguin de l'espècie que siguin. 
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6.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, dins dels pressupostos per a l'any 
2023, inclogui partides econòmiques suficients que possibilitin la creació de forma massiva al 
país de Comunitats Energètiques Ciutadanes, segons definició i continguts expressats a les 
2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019 i Directiva 2018/2001, 
del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018. 
 
7.- Instar al Parlament de Catalunya perquè aprovi una moratòria que afecti a tots els projectes 
instats i en la tramitació actualment, amb efectes retroactius, fins tenir un nou reglament i una 
planificació territorial de la implantació de renovables basada en els principis expressats en 
la present moció. 
 
8.- Que per part del Ple de l’Ajuntament s’acordi iniciar el procediment per modificar 
planejament general urbanístic (POUM / NNSS) per concretar els llocs susceptibles d’albergar 
instal·lacions fotovoltaiques dimensionades a les necessitats del municipi 
o simplement definir que no hi ha cap lloc del municipi on instal·lar-les. 
 
9.- El Ple de l’Ajuntament acorda donar suport a les reivindicacions de la Plataforma NO A 
LA MAT ALT PENEDÈS. 
 
10.- Comunicar aquest acord a la conselleria de Territori, la conselleria d'Empresa i 
Coneixement i la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya.” 
 
 
El regidor Sr. Sebastià Moya explica i resumeix la moció. Destaca que al setembre de l’any 
passat ja es va presentar una moció conjunta sobre aquest tema. A continuació manifesta que 
amb l’execució d’aquest projecte trinxaran tot el territori, que passa la línia a cent metres de la 
població i que el que s’intenta és aturar aquest projecte. 
El regidor Sr. Martí Càlix afegeix que des d’ERC hi donaran suport atès que és un problema 
greu; que passa per la comarca de l’Alt Penedès i no aporta cap benèfic. Creu que és important 
començar a buscar alternatives per crear la nostra pròpia energia; que a l’Aragó s’han dedicat 
a instal·lar plantes solars gegants per vendre l’energia a altres comunitats com Catalunya. El 
Sr. Càlix exposa que cal que es miri bé el tema de les plaques solars i fer-ho ben fet; que el 
camí de les energies renovables és el camí pel qual han d’anar totes les institucions i 
ciutadans; que cal poder-nos autoabastir d’energia i d’aquesta manera evitar dependències 
d’altres subjectes o països; que amb la pujada de la llum les empreses comercialitzadores han 
fet molts beneficis aprofitant-se econòmicament de la població. Finalment manifesta que s’està 
anant pel bon camí amb l’empresa pública d’energia de Catalunya, la qual el 4 d’octubre es 
va anunciar que es posaria en marxa, i també que es rebran més ajudes per a posar plaques 
solars.  
L’Alcalde afegeix que s’hauria de dir energia i quilòmetre zero, que allà on es produeixi es 
pugui consumir; i que des del Consell Comarcal ja s’està treballant per veure terrenys on es 
poden posar plaques solars i que siguin respectuosos amb el territori. 
 
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: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
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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 sobre l’estat de les obres de l’habitatge de gent gran, que sembla que 
està parat, per saber si hi ha algun problema, algun motiu concret.  
L’Alcalde respon que sí, que fa 2 o 3 mesos l’empresa constructora està presentant uns 
imports molt més alts dels previstos en el projecte i en l’adjudicació, i que la direcció facultativa 
no els veu correctes i que l’equip de govern tampoc, perquè plantegen unes pujades més que 
substancials en base al increment del cost dels materials, però que els números presentats 
no s’ajusten al que preveu la llei, un decret del Govern Espanyol que permet els increments 
de preu en certs materials, però fixant un màxim d’un 20% i només en alguns materials. Per 
tant, continua explicant l’Alcalde, l’Ajuntament no pot acceptar aquest increment i l’empresa, 
pel seu compte, ha decidit no seguir treballant. Des de la Corporació se li ha dit a l’empresa 
que cal complir el contracte i que les obres tenen un termini d’execució i finalització que, si no 
recorda malament, és març de l’any vinent. Finalitza la seva intervenció dient que hi ha hagut 
una sèrie de reunions, sense cap acord, perquè l’Ajuntament no pot acceptar propostes que 
no estiguin dins la legalitat, i considera que si hi ha alguna disconformitat entre direcció 
facultativa, ajuntament i empresa, quan s’acaba l’obra és el moment de plantejar-ho i liquidar-
ho. 
La regidora Sra. Joana Faura pregunta a qui es refereix quan parla de direcció facultativa. 
L’Alcalde explica que, en aquesta obra, es va fer un concurs per a la redacció del projecte i la 
direcció de l’obra, que va guanyar un bufet d’arquitectes, i després es va fer un altre concurs 
per a l’adjudicació de l’obra. Per tant, la direcció facultativa són els tècnics, els quals són els 
que revisen les certificacions d’obra, i a les que les arquitectes i demès tècnics implicats donen 
la seva conformitat, l’Ajuntament les aprova i les paga, no podent certificar d’entrada uns 
imports més alts dels que es van adjudicar. Que es tracta d’un tema entre direcció de l’obra i 
l’empresa, que l’Ajuntament es troba al mig i que disposa de poc marge de moviment i 
d’actuació, que és el que fixa la normativa, però que l’Ajuntament ja li ha fet saber a l’empresa 
constructora que està molt molest per la suspensió de les obres. 
El regidor Sr. Sala pregunta per la caiguda d’un mur a en terreny d’un veí, si s’ha parlat amb 
l’empresa i s’ha pres alguna mesura. 
L’Alcalde contesta que el mateix dia que va caure el mur, es va posar en contacte amb el veí, 
amb l’empresa i amb la direcció de l’obra; que es va molestar molt en la reunió que varen tenir 
posteriorment, perquè l’empresa no li donava gaire importància a l’accident, i ell li donava 
molta, ja que hagués pogut ser molt greu; en canvi l’empresa constructora sosté que la causa 
va ser el vent. Però l’Alcalde manifesta que va mirar el servei meteorològic de Catalunya i el 
vent aquell dia no havia arribat als 70 km/h, quan a Font-rubí hi ha hagut vents de 90 i 100km/h, 
que les proteccions que ha posat l’empresa són unes malles, que es tracta d’una mesura 
correcta, però que aquesta caiguda de paret ha estat un altre motiu de molta molèstia.  
 
2) El Sr. Sala pregunta per les obres de la cooperativa, sobre la seva evolució i termini de 
finalització. 
La regidora Sra. Carme Sibil respon que l’Ajuntament fa un seguiment exhaustiu d’aquestes 
obres, que s’hi està treballant molt, però que entre les vacances del mes d’agost, que va 
paralitzar l’execució, i també els problemes per obtenir els materials necessaris, també han 
endarrerit l’execució de l’obra. Finalitza la seva intervenció dient que properament ja es podrà 
gaudir del centre, que estan treballant cada dia i que ella en fa un seguiment tota la setmana 
amb l’arquitecte i l’empresa. 
 
 
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 20:45 hores. 
 

  


