
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

 

PLE EXTRAORDINARI DEL 14 DE JULIOL DE 2015 

 
PUNT PRIMER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALC ALDIA NÚM. 34/2015, DE 
NOMENAMENT DE TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ  PER A LA PRESENT 
LEGISLATURA 2015/2019. 
Sense cap intervenció, el Ple es dóna per assabenta t del contingut de l’esmentada 
resolució. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCA LDIA NÚM. 35/2015, DE 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  I DE DELEGACIÓ 
DE FUNCIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOC AL. 
Sense cap intervenció, el Ple es dóna per assabenta t del contingut de l’esmentada 
resolució. 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALC ALDIA NÚM. 36/2015, DE 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.  
Sense cap intervenció, el Ple es dóna per assabenta t del contingut de l’esmentada 
resolució. 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCA LDIA NÚM. 37/2015, DE 
DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA DE LES FACULTATS DE DIRECCI Ó I GESTIÓ DE LES 
ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS EN DETERMINATS REGIDORS.  
Sense cap intervenció, el Ple es dóna per assabenta t del contingut de l’esmentada 
resolució. 
 
PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALC ALDIA NÚM. 38/2015, DE 
DESIGNACIÓ DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ QUE EXERC IRAN LES SEVES 
FUNCIONS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL O EXCLUSIVA.  
Sense cap intervenció, el Ple es dóna per assabenta t del contingut de l’esmentada 
resolució. 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT  DE LES SESSIONS DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT. 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació municipal es celebraran 
l’últim dimarts no festiu de cada mes, amb una periodicitat trimestral, a les 20:00 hores, a la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament. 
SEGON.- Establir que totes les sessions que es celebrin coincidint amb l’últim dimarts de mes 
tindran caràcter ordinari. 
TERCER.- Atribuir a l'Alcaldia la potestat de variar-ne la periodicitat, l’horari i el lloc, durant els 
períodes estivals i per causes justificades.  
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QUART.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als serveis de la Corporació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 6 (sis) vots a favor 
provinents del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vot s en contra provinents del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ D E LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES.  
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de la legislatura 2015-2019 per a 
l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, d’acord amb el previst en la 
referida normativa i en el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Font-rubí. 
SEGON.- Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes als següents 
regidors: 

- Sr. Xavier Lluch Llopart, Alcalde, regidor en representació de Convergència i Unió, 
com a president. Substitut: Lluís Ortega i Rey. 

- Sr. Sebastià Moya i Arenas, regidor en representació de Convergència i Unió. 
Substitut: Jordi Gili i Vaquerizo. 

- Sr. Josep Ma. Sala i Santacana, regidor en representació d’Esquerra – Acord 
Municipal. Substitut: Martí Càlix i Tarrida. 

TERCER.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
QUART.- Donar trasllat del present acord als Serveis Econòmics de la Corporació. 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el següent: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) del Grup Municipal de CIU i 3 ( tres) del Grup Municipal d’ERC-AM. Per 
tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DEL S REPRESENTANTS 
DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS. 
PRIMER.- Designar com a membres del següents òrgans col·legiats en representació de la 
Corporació municipal, als següents membres d’aquesta: 
 

- MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS – GARRAF: 
o Titular: Lluís Ortega i Rey. 
o Suplents: Jordi Gili i Vaquerizo i Xavier Lluch Llopart.  

- CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PÚBLICA CEIP FONT-RÚBIA:  
o Titular: Lluís Ortega i Rey. 
o Suplent: Xavier Lluch Llopart. 

- CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “ELS PINELLS”:  
o Titular: Lluís Ortega i Rey. 
o Suplent: Sebastià Moya i Arenas. 

- COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ DE L’ALT PENEDÈS:  
o Titular: Lluís Ortega i Rey. 
o Suplent: Xavier Lluch i Llopart. 
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- LOCALRET, Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i les noves tecnologies: 

o Titular: Xavier Lluch Llopart. 
o Suplent: Sebastià Moya i Arenas. 

- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: 
o Titular: Xavier Lluch Llopart. 
o Suplent: Jordi Gili i Vaquerizo. 

 
- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: 

o Titular: Xavier Lluch Llopart. 
o Suplent: Jordi Gili i Vaquerizo. 

SEGON.- Designar com a representants als diferents Organismes, Associacions i Comissions 
supramunicipals no nomenats explícitament en l’actual repartiment de càrrecs i 
representacions, als regidors delegats, en funció de cadascun dels àmbits de competències 
que tinguin assignats. 
TERCER.- Comunicar el present acord a cadascun dels òrgans col·legiats referenciats, per al 
seu coneixement i efectes. 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el següent: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) del Grup Municipal de CIU i 3 ( tres) del Grup Municipal d’ERC-AM. Per 
tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ SOBRE L’ESTABLIMEN T DEL RÈGIM 
RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.  
PRIMER.- Establir que els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial o exclusiva, percebran les retribucions que tot seguit es relacionen, que 
s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva: 
 

Nom i càrrec Temps de dedicació 
efectiva  

Retribucions 

Xavier Lluch i Llopart, Alcalde-
president 

Dedicació exclusiva 17.505,72 euros bruts 
anuals (12 pagues) 

Regidors amb delegació de 
facultats de l’Alcaldia: 
- Lluís Ortega i Rey, 
- Jordi Gili i Vaquerizo, 
- Ma. del Carme Sibil i Galimany, 
- Sebastià Moya i Arenas, 
- Fèlix Tutusaus i Galimany 

Dedicació parcial: 6 hores 
setmanals 

5.674,32 euros bruts 
anuals (12 pagues) 

 
Els membres de la corporació relacionats seran donats d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social. 
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, 
però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades 
en l’exercici del seu càrrec. 
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SEGON.- Aprovar les següents assignacions per assistències: 
A) Als Plens: 47,00 euros per regidor i sessió, a liquidar semestralment. 
B) A la Comissió Especial de Comptes: 47,00 euros per regidor i sessió, a liquidar 

semestralment. 
C) A les Comissions de qualsevol naturalesa que es poguessin crear: 47,00 euros per 

regidor i sessió, a liquidar semestralment. 
Aquestes retribucions i indemnitzacions s’incrementaran, en els anys posteriors, en el mateix 
percentatge d’increment aplicat a les retribucions del personal al servei de l’administració local. 
 
TERCER.- Els regidors seran indemnitzats per les despeses efectives ocasionades en l’exercici 
del seu càrrec, amb els imports que en cada moment estableixin les normes aplicables, i en 
base als justificants aportats. 
QUART.- Les quantitats que percebran els càrrecs electius de la corporació, tret de les 
indemnitzacions per despeses efectives, tindran a efectes tributaris la consideració de 
rendiments del treball personal, i es practicaran, per tant, les retencions adients.  
CINQUÈ.- Aquests acords s’aplicaran amb caràcter retroactiu des del dia 13 de juny de 2015. 
SISÈ.- Es publicarà aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el tauler 
d’edictes de la corporació. 
SETÈ.- Resten derogats els acords plenaris anteriors en matèria de retribucions i 
d’indemnitzacions dels membres electius de la corporació. 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el següent: 6 (sis) vots a favor 
provinents del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) abs tencions provinents del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per  majoria absoluta. 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ D ELS MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.  
PRIMER.- Designar a les següents persones com a membres de la Comissió de delimitació del 
terme municipal de Font-rubí, en representació d’aquest Ajuntament: 

- El Sr. Xavier Lluch i Llopart, Alcalde; 
- El Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, Regidor; 
- El Sr. Josep Ma. Sala i Santacana, Regidor; 
- La Sra. Isabel Rabal i Lluch, arquitecta municipal; 
- La Sra. Eva Puig Pérez, secretària – interventora de la Corporació. 

SEGON.- Aquesta designació tindrà vigència per a tots els expedients de delimitació que iniciï 
aquesta Corporació o qualsevol dels altres ajuntaments limítrofs durant la present legislatura 
2015-2019. 
TERCER.- Aquesta Comissió de delimitació del terme municipal de Font-rubí és la que, a partir 
d’aquesta data, continuarà els tràmits en els expedients de delimitació de terme que encara no 
estan definitivament finalitzats. Entre d’altres, són els expedients per a la delimitació del terme 
municipal de Font-rubí amb la part que confronta amb el terme del municipi de La Llacuna, de 
Mediona, de Santa Fe del Penedès i de Torrelles de Foix.  
QUART.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el següent: 9 (nou) vots a favor 
provinents: 6 (sis) del Grup Municipal de CIU i 3 ( tres) del Grup Municipal d’ERC-AM. Per 
tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT ONZÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCAL DIA NÚM. 29/2015 DE 
DATA 26 DE MAIG DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDAC IÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CORRESPONENT A L’EXERCICI  2014. 
Primer .- Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
de Font-rubí corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que disposa l’article 193.4 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i els articles 89 i ss del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
 
Segon .- Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 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. 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
PUNT DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL D’IMP OSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OB RA “ASFALTAT DEL 
CAMÍ DE CAL FERRET A CAL MAIOLES”. 
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra d’ 
“Asfaltat del Camí de Cal Ferret a Cal Maioles”, l’establiment i exigència de les quals és 
legítima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 

A.  El cost previst de l’obra es fixa en 24.317,37 euros i el cost aprovat per l’Ajuntament 
es fixa en 9.661,44 euros, un cop deduïda la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona d’un import de 14.655,93 euros. 
B. Es fixa la quantitat que s’ha de repercutir als beneficiaris en 7.246,09 euros 
corresponents al 75% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera 
previsió ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha 
de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els 
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 
C. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable 50% per número 
d’habitatges i 50 % per metres quadrats construïts a cada finca, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal. 

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes provisionals que resulten d’aplicar 
a la quantitat que es reparteix als beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, d’acord amb el 
quadre adjunt: 
 
Núm. Subjecte 

Passiu 
Habitatge Import per 

núm. 
d’habitatge  

Import 
superfície 
construïda 

Quota 
provisional  

1 Josep Ma. Cal Josep Ma. 724,61 € 1.118,05 € 1.842,66 € 
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Ferret Guasch Ferret Guasch 
2 Joan Tarrida 

Santacana 
Cal Sardiner 724,61 € 829,16 € 1.553,77 € 

3 Rosa Llopart 
Busquets 

Cal Maioles (1) 724,61 € 885,44 € 1.610,05 € 

4 Rosa Llopart 
Busquets 

Cal Maioles (2) 724,61 € 482,74 € 1.207,35 € 

5 Josep Ma. 
Vives Gol 

Ca l’Obaguer 724,61 € 307,65 € 1.032,26 € 

TOTAL   3.623,05 € 3.623,04 € 7.246,09 € 
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web municipal www.font-
rubi.org, durant el termini de trenta dies hàbils, durant el qual les persones interessades poden 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Si no hi ha reclamacions, l’acord provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar 
acord exprés, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si es presenten 
reclamacions, aquestes seran resoltes pel Ple municipal. 
Durant el període d’exposició pública els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en 
associació administrativa de contribuents mitjançant acord de la majoria absoluta dels seus 
membres, sempre que representin almenys els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer. 
Cinquè.-  Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, al seu 
domicili si és conegut i, si no, mitjançant edictes. Els interessats podran formular recurs de 
reposició davant el Ple municipal, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions 
especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.  
Sisè.-  Recaptar aquestes contribucions especials en un sol termini, junt amb la liquidació 
definitiva, al finalitzar les obres. 
Setè.- Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que no prevegi 
aquest acord.  
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) del Grup Municipal de CIU  i 3 (tres) del Grup Municipal d’ERC-
AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 


