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ACTA NÚM. 04/2020 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 
2020. 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 04/2020 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria: Primera 
Data: 29 de setembre de 2020 
Hora d’inici de la sessió: 20,15 
Hora d’acabament de la sessió: 21,36 
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
ASSISTENTS: 

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

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior. 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 113 a la núm. 153 del 

2020). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
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4. Proposta d’aprovació de les xifres de població del municipi de Font-rubí a data 
1 de gener de 2020. 

5. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a 
l’exercici 2019. 

6. Proposta d’aprovació del conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí 2020/2023. 

7. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord d’adquisició 
dels vehicles i serveis de mobilitat sostenible a través de l’acord marc de l’ACM 
(exp. 2016.02). 

8. Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni per a la prestació dels serveis 
socials bàsics i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
2020, per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social amb l’impacte social d ela pandèmia de la covid-19 durant 
l’exercici 2020. 

9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament 
de Font-rubí per al desenvolupament del Projecte Foix, per als cursos del 2020-
2021 al 2022-2023. 

10. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de Planejament de Font-rubí 
any 2020, per incloure l’ús d’habitatge dotacional i altres reajustaments.  

11. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
04/2020 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 

12. Moció per defensar el futur industrial de la vegueria Penedès, presentada pel 
grup municipal per Junts per Catalunya Font-rubí. 

13. Moció de denúncia de l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del 
“Catalangate”, presentada pel grup municipal d’ERC a Font-rubí. 

14. Moció de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions 
de les autopistes AP-2 i AP-7, presentada pel grup municipal d’ERC a Font-
rubí. 

15. Moció en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos 
polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l’amnistia de 
totes elles, presentada pel grup municipal d’ERC a Font-rubí. 

16. Moció de suport a la presentada pel grup municipal de la CUP de Vilafranca en 
nom de les entitats grup de suport Sas absolució i la Baula xarxa solidària en 
suport a l’Adrián Sas, presentada pel grup municipal d’ERC a Font-rubí. 

17. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic assistents. 
Oberta  la  sessió  i  un  cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que 
cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens 
Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:  
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PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. 
 
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 28 de juliol 
de 2020. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun 
aclariment o alguna esmena més al contingut de les actes. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació. 
 
Subjecte l’acta 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. 113 A LA NÚM. 153 DEL 2020). 
 
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 113 a la número 153 de 
l’any 2020, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el 
següent: 
 

113/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 11/2020. 

114/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 13/2020. 
115/2020 De ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 51/2020, d’incoació 

d’expedient per a l’adopció de protecció de la legalitat urbanística, exp. 
124/2020.    

116/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 14 
de juliol de 2020. 

117/2020 De baixa d’ofici definitiva de les següents persones, per inscripció 
indeguda, del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí, exp. 442/2019. 

118/2020 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del 
comptador del domicili ubicat al C/ Les Casetes d’en Raspall núm. 26, 
del municipi de Font-rubí. 

119/2020 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic 
a l’habitatge situat al C/ Santa Maria, núm. 2, 3r pis del municipi de Font-
rubí. 

120/2020 D’aprovació de la despesa d’una liquidació de la taxa per inserció 
d’anunci en el DOGC. 

121/2020 De ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 84/2020, d’incoació 
d’expedient per a l’adopció de protecció de la legalitat urbanística, exp. 
164/2020.    

122/2020 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol i del seu càrrec, juliol de 2020. 
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123/2020 D’aprovació de la despesa que comporta la sanció per infracció 
tributària imposada per l’Agència Tributària, IRPF exercici 2015. 

124/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 12/2020 
125/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 14/2020. 
126/2020 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de 

diverses persones del padró municipal d’habitants, exp. 241/2020. 
127/2020 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’unes 

persones del padró municipal d’habitants, exp. 271/2020. 
128/2020 D’elevació a definitiu l’acord plenari d’aprovació provisional de la 

modificació de tres ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i següents. 
129/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 28 

de juliol de 2020. 

130/2020 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple 
del 28 de juliol del 2020. 

131/2020 D’aprovació de la declaració d’encàrrec al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès la tramitació de la sol·licitud del Programa Treball i Formació 
2020. 

132/2020 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei de 
teleassistència i del seu càrrec, primer semestre 2020. 

133/2020 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’unes 
persones del padró municipal d’habitants, exp. 277/2020. 

134/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 15/2020. 
135/2020 De devolució d’ingressos indeguts de la taxa per la prestació del serveis 

d’escola bressol del mes de març de 2020 a la família A. C. 

136/2020 De designació d’interlocutor titular i suplent dels tràmits dins el conveni 
AGINEEL i la resta de normativa d’aplicació. 

137/2020 D’aprovació de les nòmines del mes de juliol de 2020 i de la liquidació 
de la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

138/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 16/2020. 
139/2020 De nomenament de la Sra. M. R. Ll. i Ll. com a secretària interventora 

accidental per vacances de la titular. 
140/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 13/2020 
141/2020 D’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 2020. 

142/2020 D’autorització per realitzar el castell de focs el divendres 14 d’agost de 
2020 i la traca de final de festa el dilluns 17 d’agost de 2020. 

143/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 14/2020 
144/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 17/2020. 
145/2020 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del 

comptador de l’habitatge anomenat Cal Joli, a la barriada Vallformosa 
del municipi de Vilobí del Penedès. 

146/2020 De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge situat al C/ Font 
de la Mina, núm. 3 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí. 
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147/2020 D’autorització de dues connexions d’ús domèstic per al subministrament 
d’aigua als habitatges ubicats al C/ Avellà, núm. 9B i C/Avellà 9C, del 
barri de l’Avellà del municipi de Font-rubí. 

148/2020 De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de la 
Junta de Govern Local de data 25 d’agost de 2020. 

149/2020 D’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 2020. 

150/2020 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una 
persona del padró municipal d’habitants, exp. 319/2020. 

151/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 18/2020. 
152/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 1 

de setembre de 2020. 
153/2020 D’aprovació de les nòmines del mes d’agost de 2020 i de la liquidació 

de la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

 
No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions 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 celebrades per la Junta 
de Govern Local de la Corporació: 

- Actes de la JGL de data 14 i 28 de juliol de 2020; 
- Actes de la JGL de data 25 d’agost de 2020. 

 
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 DE LES XIFRES DE POBLACIÓ DEL 
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ A DATA 1 DE GENER DE 2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“De conformitat amb el que disposa l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals, els Ajuntaments aprovaran anualment la revisió dels seus padrons 
municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant així, les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici anterior. 
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Vist que s’ha donat compliment a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la 
Sotssecretaria, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 14 de setembre de 2020. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró municipal 
d’habitants de Font-rubí a 1 de gener de 2020, amb un total de 1.414 habitants. 

 
Segon.- Que es remetin els resultats numèrics de la revisió anual a l’Institut Nacional 
d’Estadística, si s’escau.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i facilita les dades del nombre d’homes 
(744) i de dones (670). 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019. 
 
La proposta que es presenta davant del plenari és del següent tenor literal: 
 
“Atès el compte general de l’exercici 2019, 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 2019, 
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 15 de juny de 2020 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 14 de juliol de 2020 va emetre l’informe preceptiu 
corresponent en relació amb el compte general d’aquesta corporació relatiu a l’exercici 
2019. 
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Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 22 de juliol de 2020 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, i vuit dies més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions 
o observacions. 
 
Atès que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretària-
interventora, de data 27 d’agost de 2020, durant el termini d’exposició al públic del 
compte esmentat, i vuit dies més, no s’han 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’exercici 2019, comprès pel compte general 
del mateix Ajuntament. 
 
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 llegeix els acords i el Regidor d’Hisenda explica l’ultima fase 
de la tramitació del Compte General. 
Intervé el Sr. Càlix i destaca un sopar dels regidors de l’equip de govern al restaurant 
La fàbrica per la Festa Major, i manifesta que no es pot aprofitar els impostos dels 
veïns per destinar-los a això, i demana que cal mirar que no passi la utilització de fons 
públics per a aquest tipus de despesa. 
L’Alcalde explica que es va tractar d’una reunió / sopar dels regidors per coordinar la 
festa major i li retreu al Sr. Càlix que faci aquesta afirmació tant sobrera, i remarca que 
els regidors del govern no presenten diverses despeses davant l’Ajuntament, com ara 
quilometratge, de moltes gestions i actuacions que desenvolupen pel terme municipal 
de Font-rubí. 
El Sr. Càlix manifesta que es pot passar despeses de quilometratge per a la revisió de 
camins, però no per anar a sopar. 
El Sr. Sala reitera que és millor destinar diners a d’altres despeses però no per a sopar. 
L’Alcalde recorda als regidors d’ERC que ells també assisteixen al sopar de Nadal. 
A continuació es produeix un debat sobre el sopar dels treballadors i càrrecs electes 
de Nadal; per una part els regidors d’ERC defensen que no paguen aquest sopar 
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perquè el regidor Sr. Moya els va dir que era molt difícil, i que van renunciar a assistir 
gratuïtament a la resta de sopars; i per l’altra part, els regidors de l’equip de govern 
afirmen que poden no assistir al sopar pagant l’Ajuntament i continuen assistint; i que 
si volen fer alguna petició específica per pagar aquest sopar, que ho facin per escrit. 
Finalment, l’Alcalde conclou que si l’únic aspecte que el grup de l’oposició fa al Compte 
General de la Corporació, que és de quasi dos milions d’euros, és sobre la despesa 
d’un sopar, doncs significa que el govern municipal està fent bé les coses. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ ENTRE EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ 2020/2023. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juliol de 2013, va aprovar el Conveni 
d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de 
Font-rubí, per tal de millorar, promocionar i fomentar el turisme a l’Alt Penedès.  
 
Donat que l’Assemblea del Consorci, en data 12 de març de 2020, va aprovar el nou 
conveni tipus d’adhesió a formalitzar entre el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès i els membres interessats, que poden ser entitats públiques o privades. 
 
Vista la proposta del nou conveni presentada pel Consorci de Promoció Turística 
Penedès, que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI D’ADHESIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT 
O ENTITAT. 

REUNITS 
 
D’una banda, el President, senyor Ramon Riera Bruch, el qual actua en nom i representació del CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS, (en endavant CPTP), en ús de les facultats de delegació conferides per 
Decret de la Presidència núm. G1009-0065/2019 de data 24 de juliol de 2019, i de representació conferides per 
l’article 22 dels Estatuts vigents, aprovats per l’Assemblea de l’entitat en data 11 de desembre de 2014, i publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juny de 2015 i les expressament facultades en 
l’Assemblea celebrada el dia 12 de març de 2020. 
 
D’altra banda, l’Alcalde/essa, Il·lm. senyor/a Xavier Lluch Llopart, el/la qual actua en nom i representació de 
l’AJUNTAMENT de FONT-RUBÍ, (Alt Penedès) (en endavant l’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. 
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I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consorci de Promoció Turística del Penedès, i el/la senyor/a 
Eva Puig Pérez, secretari/ària  de  l’Ajuntament, per  tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici 
de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que aquest Consorci fou constituït per a l’acompliment de les finalitats assenyalades en els seus 
estatuts. 
 
II. Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local sense finalitat de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de durada indefinida. 
 
III. Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès l’integren voluntàriament com a promotors: 

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 

- Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Servei de Turisme). 

- Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Patronat Municipal de Turisme). 

- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès. 
 

IV. Que en congruència amb els seus fins, s’ha ampliat amb la incorporació per adhesió de d’altres 
administracions públiques amb competències sobre l’objecte del Consorci i que mostren un interès comú amb les 
finalitats pròpies de l'ens, així com per l’adhesió d’altres entitats privades que tenen una finalitat d’interès comú 
amb les finalitats pròpies del Consorci. 
 
V. Que constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Promoció Turística del Penedès la millora, la 
promoció i el foment del turisme i per a aquesta finalitat pot dur a terme, entre d’altres, les accions relacionades en 
l’art. 10 dels Estatuts: 
 

• Promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades. 
• Coordinar els interlocutors turístics a l'efecte d'establir una política de consens  en totes les accions, i                         

promoure la sensibilització de la societat respecte al fenomen turístic. 
• Promoure la creació d'instal·lacions complementàries de caràcter turístic. 
• Estimular la realització de tota mena d'activitats culturals, artístiques, esportives i recreatives, amb 

l'objectiu d'afavorir 
• El creixement de l'oferta de lleure. 
• Representar els interessos turístics en altres organismes administratius. 
• Formular una oferta turística global. 
• Projectar i desenvolupar programes i activitats concrets d'interès turístic. 
• Prestar assessorament en matèria de turisme i serveis relacionats. 
• Posar en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials dels territoris adherits. 
• Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial. 
• Promoure la presència activa de l'enoturisme com a destinació als mercats turístics, procurant la 

coordinació dels sectors interessats en el turisme. 
• Desenvolupar i comercialitzar productes turístics. 
• Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l'increment de la qualitat 

i la quantitat de l'oferta turística. 
• Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment de l'enoturisme. 
• Afavorir, i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, al territori o a fora. 
• Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l'allotjament, la restauració, les 

activitats i els serveis complementaris, els recursos i els atractius del territori i l'oferta turística de 
qualitat de tots ells. 

• Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d'imatge necessari a fi de donar a conèixer 
els recursos dels ens adherits i fomentar la captació de visitants. 
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• Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en benefici de l'atracció de visitants i la millora de 
l'oferta. 

• Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per a la realització 
d'accions de promoció turística del territori. 

• Qualsevol altra activitat de dinamització turística comarcal no prevista en els apartats anteriors. 
 
VI. Que la incorporació al Consorci de nous membres es durà a terme mitjançant els corresponents convenis 
d’adhesió. 
 
VII. Que en tot cas, la incorporació d’un nou membre portarà implícita l’acceptació dels estatuts i de la 
normativa general que regula el Consorci. 
 
VIII. Que l’Assemblea del Consorci de data 12 de març de 2020, va aprovar el conveni tipus d’adhesió a 
formalitzar entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i els membres interessats, que poden ser entitats 
públiques o privades. 
 
Amb l’objecte d’establir les condicions de la integració, així com els deures i els compromisos d’ambdues parts, les 
parts convenen en els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- És objecte d’aquest conveni establir les condicions d’incorporació al CPTP, alhora que es concreten les 
condicions de la integració, així com els deures i els compromisos d’ambdues parts. 
 
Segon.- L’Ajuntament o entitat, com a nou ens consorciat nomenarà el seu representant davant el CPTP, per acord 
del seu òrgan competent. Podrà designar un suplent que substituirà el titular en supòsits d’absència, amb els 
mateixos drets i obligacions que la persona substituïda. 
 
Tercer.- L’Ajuntament o entitat satisfarà la seva aportació al Consorci amb caràcter anual, xifrada en 1.500 euros. 
Aquesta aportació es considerarà a tots els efectes legals com a ingressos públics. 
 
Aquesta nova entitat consorciada consignarà anualment en el seu pressupost la quantitat que conformi la seva 
aportació al Consorci. 
 
Quart.- Drets i deures dels membres consorciats Drets : 

• Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria contenint l’ordre del dia de les 
reunions. La informació sobre els temes que figurin en l’ordre del dia estarà a disposició dels membres 
en el mateix termini. 

• Participar en els debats de les sessions. 
• Exercir el seu dret al vot i formular el vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius 

que el justifiquen. 
• Formular precs i preguntes. 
• Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades. 
• Altres funcions que siguin inherents a la seva condició. 

 
Els membres d’un òrgan col·legiat no es poden atribuir les funcions de representació reconegudes a aquest, llevat 
que expressament se’ls hagin atorgat per una norma o per acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel 
mateix òrgan. 
En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, els membres titulars de 
l’òrgan col·legiat seran substituïts pels seus suplents, si n’hi ha, comunicant-ho a secretaria. 
 
Deures : 

• Actuar de conformitat amb els objectius del Consorci. 
• Satisfer, puntualment, les quotes econòmiques, dins del primer trimestre de l’any natural, preferentment. 
• Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats i/o reunions convocades pel president. 
• Respectar les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels estatuts. 
• Respectar la confidencialitat i reserva de la informació a la que tinguin accés. 
• Qualsevol altre deure que s’estableixi segons la normativa reguladora. 
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Cinquè.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE, i 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. 
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no 
sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat. 
 
Sisè.- Aquest conveni tindrà una vigència - iniciada amb la seva efectiva signatura - fins el dia 31 de desembre de 
2023. 
 
Tanmateix, en qualsevol moment abans de la seva finalització, els signants podran acordar, unànimement, la seva 
pròrroga per a un període de fins a 4 anys addicionals o bé la seva extinció. 
 
Setè.- Són causes de resolució del present conveni: 

• El mutu acord de les parts, comunicat amb tres mesos d’anel·lació a la data en què es vulgui resoldre el 
conveni. 

• L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algú dels signants. 
• Per la separació del membre que la sol·liciti, donant el corresponent preavís, amb un mínim de sis mesos 

d’antelació. Haurà d’estar al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i 
haurà de garantir el compliment dels pendents. 

• Per declaració judicial declarativa de la nul·litat del conveni. 
• Per dissolució del consorci. 
• Pel transcurs del seu termini de vigència. 

 
Vuitè.- Jurisdicció competent: 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per acord de 
les parts, essent l’ordre jurisdiccional contenciós- administratiu el competent per a la resolució d’aquelles quan no 
hi hagi avinença en la disputa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.” 

 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels 
corresponents convenis interadministratius. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 432-46701 per front a la 
despesa que comporta l’aprovació del present conveni.  
 
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: 
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Primer.- Aprovar el nou conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès i l’ajuntament de Font-rubí 2020-2023. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.500,00 euros, amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 432.46701 del vigent pressupost. Donat que el conveni té 
vigència fins el 31/12/2023 i donat el caràcter plurianual de la mateixa, aprovar les 
despeses econòmiques dels exercicis successius de vigència de la contractació amb 
els següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 
2021 432-46701 1.500,00 € 
2022 432-46701 1.500,00 € 
2023 432-46701 1.500,00 € 

 
L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada del conveni queda condicionada a 
l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent. 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de 
l’aplicació indicada del vigent pressupost i successius i ordenar i realitzar el pagament 
al Consorci de Promoció Turística del Penedès. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès. 
 
Sisè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Setè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”  
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de 
continuar amb el conveni que ja estava subscrit fins ara. 
El Sr. Sala pregunta si aquests imports es destinen a alguna cosa concreta. 
L’Alcalde explica que es destinen a la tècnica de turisme. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
D’ADHESIÓ A L’ACORD D’ADQUISICIÓ DELS VEHICLES I SERVEIS DE 
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MOBILITAT SOSTENIBLE A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 
2016.02).  
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atès que l’ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM 
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió 
Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, 
adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 
procediment.  
 
Atès que, en data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 
Donat que en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril 
de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va 
ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de 
l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va 
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els 
drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre 
efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats 
cedida, cedent i cessionària, el dia 27 d’abril de 2018. 
 
Donat que finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb 
els principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels 
poders públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 
2018 es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
amb excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en 
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en 
data 12 de novembre de 2018. 
 
Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, 
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va 
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aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en 
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en 
data 15 de gener de 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la voluntat d’instal·lar una estació de recàrrega 
de vehicles elèctrics al municipi. 
 
Donat que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu 
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la 
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en 
relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
Atès que l’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 
de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN 
i el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 
entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
funcionament i competències de l’Ajuntament, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ETECNIC MOBILITAT 
ELÈCTRICA, SL. dels bens següents: 
 

BENS 
IMPORT 
(SENSE 

IVA) 

IMPORT 
(AMB IVA) 

Adquisició punt de càrrega DC-Lafon QC 25 
Slim 19.000,00 € 22.990,00 € 

Estudi (projecte de legalització i direcció 
d’obra) 1.800,00 € 2.178,00 € 

TOTAL 20.800,00 € 25.168,00 € 

 
Tercer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ETECNIC MOBILITAT 
ELÈCTRICA, SL. dels serveis següents, per un termini de dos anys: 
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SERVEIS QUOTES IMPORT/MES 

(SENSE IVA) 
IMPORT/MES 

(AMB IVA) 
Gestió (software de control i gestió) – 
Software Etecnic Smart Manager inclou 
llicència per a 1 punt de recàrrega. 

24 27,00 €/mes 32,67 €/mes 

Manteniment – Dos visites anuals 
(actualitzacions de firmware i verificacions 
de proteccions, resistència a terra, 
verificació aïllament, supervisió full-time del 
seu funcionament i comunicacions) 

24 68,00 €/mes 82,28 €/mes 

TOTAL  95,00 €/mes 114,95 €/mes 

 
Quart.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 25.168,00 euros 
que s'imputarà, dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 1720-62302. 
 
Donat el caràcter plurianual de la despesa de gestió i manteniment del punt de 
càrrega, aprovar les despeses econòmiques dels exercicis successius de vigència de 
la contractació amb els següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 
2021 1720-21311 1.379,40 € 
2022 1720-21311 1.379,40 € 

 
L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada de la contractació resta condicionada a 
l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM, al CCDL i a 
l’empresa adjudicatària ETECNIC MOBILITAT ELÈCTRICA, SL.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde facilita una breu explicació 
sobre la contractació del punt de recàrrega i dels corresponents serveis que 
acompanyen a aquesta adquisició. 
El Sr. Sala pregunta si ja es té clar el lloc on s’instal·larà el punt de recàrrega. 
L’Alcalde contesta que encara estan valorant un parell o tres de llocs. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI PER A 
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2020, PER A LA 
IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AMB 
L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 
2020. 
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La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, 
el Departament de Benestar Social i Família va establir un nou marc de coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació i gestió dels 
serveis socials que respongués a criteris de transparència, equitat territorial i 
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, 
es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera 
als ens locals. 
 
Atès que aquest nou marc es va instrumentalitzar amb un contracte programa, una 
eina de gestió que substituïa l'anterior sistema basat en la convocatòria de 
subvencions i que permet establir una relació més equilibrada entre les parts, 
caracteritzada per una corresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la 
gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant 
l'establiment d'accions, obligacions i competències per cada una de les parts.  
 
Donat que a partir del 2016 es signen nous contractes programa per al període 2016-
2019 que suposen la consolidació de serveis socials d'acord amb les competències 
que la normativa vigent regula, tant en relació en la prestació dels serveis com en el 
seu finançament. També es regeixen per Contracte Programa, altres serveis com les 
polítiques d'igualtat, les relatives a joventut i a acció cívica i comunitària.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 16 de gener de 2020, va aprovar 
el Addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 18 de juny de 2020, va 
aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments de menys de vint mil habitants de la comarca de l’Alt Penedès per a 
aquest exercici 2020. 
 
Atès que el municipi de Font-rubí compta amb menys de vint mil habitants, i no es 
troba en condicions d'assumir directament o mancomunadament les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics, en la sessió ordinària del Ple celebrat el 28 de juliol 
de 2020 manifesta la seva conformitat en el sentit que disposa l’art. 31.2 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, per a que sigui el CCAP qui el supleixi en 
la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics. 
 
Donat que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 30 de juliol de 2020, 
aprova  addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i el Consell Comarcal de l' Alt Penedès en matèria de serveis socials, altres 
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la 
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implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.    
 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 30 de juliol de 2020 
aprova l’addenda  al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i diferents 
ajuntaments de la comarca de menys de vint mil habitants per a la implementació de 
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-
19 durant l’exercici 2020.    
 
Atès que, d’acord amb els principis generals de coordinació, cooperació i col·laboració 
que regeixen les relacions entre les administracions públiques, el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí fixen voluntàriament i, de comú acord, el 
contingut d’aquest conveni que es transcriu a continuació:  
 
“ADDENDA AL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITÍQUES D’IGUALTAT 2020 PER LA IMPLEMENTACIÓ DE 
MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
DURANT l’EXERCICI 2020  

REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les facultats delegades per la Junta de Govern en 
sessió de 18 de juny de 2020. 
 
I, de l’altra, l’Alcalde, senyor Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les facultats de representació concedides per 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora Eva Puig Pérez, 
secretària de l’Ajuntament de Font - Rubí, 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. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure la present addenda i 
 

MANIFESTEN 
 
I- Que amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el Departament de Benestar 
Social i Família va establir un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre 
una prestació i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de transparència, equitat territorial i optimització 
dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal 
per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals. 
 
Aquest nou marc es va instrumentalitzar amb un contracte programa, una eina de gestió que substituïa l'anterior 
sistema basat en la convocatòria de subvencions i que permet establir una relació més equilibrada entre les parts, 
caracteritzada per una corresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la 
implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i competències per 
cada una de les parts.  
 
A partir del 2016 es signen nous contractes programa per al període 2016-2019 que suposen la consolidació de 
serveis socials d'acord amb les competències que la normativa vigent regula, tant en relació en la prestació dels 
serveis com en el seu finançament. També es regeixen per Contracte Programa, altres serveis com les polítiques 
d'igualtat, les relatives a joventut i a acció cívica i comunitària.  
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II- Que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 16 de gener de 2020, va aprovar el Addenda de pròrroga per al 
2020  del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de  
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
III- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 18 de juny de 2020, va aprovar el conveni de 
col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de menys de vint mil habitants de la comarca 
de l’Alt Penedès per aquest exercici 2020. 
 
IV- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 30 de juliol de 2020, s’aprova  addenda al Contracte 
programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de l' Alt Penedès en 
matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant 
l’exercici 2020.    
 
VI-Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 30 de juliol de 2020 aprova l’addenda  al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal i diferents ajuntaments de la comarca de menys de vint mil habitants per a 
la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant 
l’exercici 2020.    
 
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat, ambdues parts convenen en els següents 

 
PACTES 

Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquesta addenda la implementació de mesures extraordinàries  en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.  
La  nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que s‘hagin d’aplicar 
mesures extraordinàries no previstes al conveni signat 
  
Segon.- Finalitat 
 
L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara més que mai un reforç extraordinari 
per pal·liar, gestionar i afrontar les dificultats derivades de la pandèmia ateses les circumstàncies actuals, amb 
limitacions de mobilitat i d’acció, amb necessitat de protecció i seguretat de tots els participants, així com  també 
requereix d’un increment de les persones que s’ofereixen per fer voluntariat tant des de les entitats com des de 
xarxes i plataformes informals.  
 
Tercer.- Abast de la modificació 
 
En l’apartat : 
 
7.1. A assumir pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’afegeix: 

 
1)El Consell Comarcal  en concepte d’ d’accions de voluntariat pagarà a l’ajuntament 1.500 €. 

S’entén per accions de voluntariat: 
• Reforç dels equips de l’Ajuntament  per dur a terme les tasques de coordinació i acompanyament dels 

projectes de voluntariat per garantir-ne la seguretat, 
• adaptar-los a la situació, derivar-los a les entitats o organitzar-los i canalitzar les propostes noves i 

consolidar-ne les recurrents.  
• Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones més vulnerables 

arran de la crisi social i sanitària.  
• Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir responsabilitats en 

l’organització de grups de voluntaris.  
• Formació i capacitació de les persones voluntàries no integrades en entitats.  
• Organització i coordinació dels grups de ciutadans que es dirigeixen a l’ens local per poder col·laborar 

com a voluntaris: accions de derivació a les entitats socials i projectes organitzats i gestionats íntegrament 
des del municipi.  

• Millora dels protocols i de les accions de gestió pública del voluntariat, i redisseny dels projectes de 
coordinació i foment.  

• Coordinació de les accions impulsades pels serveis socials bàsics amb els grups de persones voluntàries 
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Respecte aquest punt , les aportacions restaran condicionades a la presentació per part dels ajuntaments 
respectius, del certificat del secretari-interventor amb la relació de les quantitats de les despeses realitzades 
per l’execució del projecte.  
 

Es consideren depeses subvencionables tan despeses de personal com despeses de caràcter material derivades 
de: 

- Reforç dels equips de les entitats i de les tasques de coordinació de voluntariat per adaptar-los a la 
situació.  

- Provisió d’equips de protecció individual tant per a la ciutadania mobilitzada com per als seus equips. 
- Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir responsabilitats. 
- Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones més vulnerables 

arran de la crisis social i sanitària. 
- Adaptació dels processos i circuits a la nova situació. 
- Formació i capacitació de les persones voluntàries per fer front a la situació.  
- Manteniment estructural davant l’escenari de paralització de subvencions i ajudes provocat per la 

suspensió general de terminis administratius, si escau.  
- Millora i increment de les tasques per a la selecció, la formació i la coordinació de noves persones 

voluntàries mobilitzades entre la població que s’hi incorporin amb motiu de la pandèmia. 
- Millora de protocols i accions, i redisseny dels projectes per millorar la qualitat d’intervenció i la millora de 

les condicions de vida de les persones ateses. 
- Millorar la coordinació dels projectes de protecció civil i de serveis social amb les autoritats sanitàries.  
 

En l’apartat:  
 
7.2. A assumir per l’Ajuntament s’afegeix: 

 
L’ajuntament es compromet a dur a terme accions de voluntariat com: 

• Reforç dels equips de l’Ajuntament  per dur a terme les tasques de coordinació i acompanyament dels 
projectes de voluntariat per garantir-ne la seguretat, adaptar-los a la situació, derivar-los a les entitats o 
organitzar-los i canalitzar les propostes noves i consolidar-ne les recurrents.  

• Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones més vulnerables 
arran de la crisi social i sanitària.  

• Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir responsabilitats en 
l’organització de grups de voluntaris.  

• Formació i capacitació de les persones voluntàries no integrades en entitats.  
• Organització i coordinació dels grups de ciutadans que es dirigeixen a l’ens local per poder col·laborar 

com a voluntaris: accions de derivació a les entitats socials i projectes organitzats i gestionats íntegrament 
des del municipi.  

• Millora dels protocols i de les accions de gestió pública del voluntariat, i redisseny dels projectes de 
coordinació i foment.  

• Coordinació de les accions impulsades pels serveis socials bàsics amb els grups de persones voluntàries  
 
S’afegeix  un nou apartat d’avaluació: 
 
Mensualment es farà arribar a l’Ajuntament a través dels professionals de Serveis Socials bàsics un excel que s’ha 
de complimentar  amb els indicadors següents: 

- Nombre de persones ateses mitjançant els programes de voluntariat distribuït per franges d’edat (0 a 15 
anys, 16- 64 anys i 65 anys i més), sexe i per sector de la població, desagregat per sexe (famílies, infància, 
persones grans, persones amb discapacitat, persones en situació de dependència, persones sense llar 
estable, població gitana i altres grups en situació de risc).  

- Nombre d’actuacions i despesa imputada:  
��Actuació 1/ Nombre de xarxes o plataformes informals ateses.  
��Actuació 2/ Nombre de persones voluntàries mobilitzades.  
��Actuació 3/ Nombre de persones voluntàries assegurades.  
��Actuació 4/ Nombre d’entitats de voluntariat que han rebut suport econòmic.  
��Actuació 5/ Nombre d’equips de protecció individual adquirits.  
��Actuació 6/ Nombre de formacions impartides.  
��Actuació 7/ Nombre de persones formades.  
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- Reforç dels equips municipals o comarcals amb responsabilitat en les accions de foment del voluntariat, 

indicant-hi:  
��Nombre de treballadors/es  
��Tipus d’ocupació  
��Llocs de treball  
��Dedicació (hora/setmana i mes/any)  
��Relació laboral  
��Cost salarial  
��Equipament on treballa  

 
En relació amb la despesa:  

- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a les plantilles, però 
exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i personal contractat al marge de les plantilles per 
dur a terme les actuacions.  

- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions 
 
Quart.- Vigència 
Aquesta addenda abasta el període del 15 de març al 31 de desembre de 2020. 
 
Cinquè.-Resta de condicions 
La resta de condicions es mantenen d’acord amb el conveni de 2020. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.” 

 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels 
corresponents convenis interadministratius. 
 
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 l’addenda al conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2020, per a la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’addenda. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquesta addenda. 
 
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
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Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia de l’addenda signada, 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 de forma breu en què 
consisteix aquesta addenda, que l’Ajuntament rebrà 1.500 euros per a despesa que 
recull el redactat relacionat amb el covid-19. 
La Sra. Faura pregunta si hi ha previst algun tipus d’acció d’ara fins a finals d’any. 
L’Alcalde explica que es tracta d’una despesa que cal justificar amb actuacions ja 
fetes. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FOIX, PER ALS CURSOS 
DEL 2020-2021 AL 2022-2023. 
 
La proposta presentada davant del plenari és la següent: 
 
“Atès que, l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a tercer i quart 
curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb 
risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que 
permeten organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, 
amb una clara orientació pràctica.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d’Educació 
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional.  
 
Atès que, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu comprèn el conjunt de mesures i suports 
addicionals d’atenció educativa destinats a l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria, amb la finalitat d'afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè 
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avancin en l'assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a 
la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
 
Donat que, l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca ha elaborat el seu projecte 
d’atenció a la diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a 
l’alumnat, amb el nom de Foix, l’objecte del qual és donar suport als alumnes de tercer 
i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí és conscient que a l’Institut de l’Alt Foix de Sant 
Martí Sarroca hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de 
conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i disposa de recursos 
educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte 
d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi, s'ofereix a donar suport col·laborant en el projecte Foix, per tal de 
donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Vista la proposta de conveni elaborada pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FOIX, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021 AL 2022-2023 
 
REUNITS 
 
D’una banda,  
 
La persona titular de la Direcció General de Currículum i Personalització i actuant en l’exercici de les facultats 
delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
I de l’altra, 
 
En nom i representació de l’Ajuntament de Font-rubí, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde, nomenat en el Ple 
de data ............, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica suficient per 
formalitzar aquest conveni, 
 
M A N I F E S T E N 
 
1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 131, d’acord 
amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de competència compartida en la programació de 
l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments 
obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats derivades de la distribució 
de competències prevista a la norma constitucional i recollida a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament 
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d'Educació actua en el seu àmbit de competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, 
de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació). 
 
2. El 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el 
municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en 
particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació. 
 
Per part de l’Ajuntament de Font-rubí les activitats derivades d’aquest conveni venen emparades per la facultat 
d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes exposats en el paràgraf anterior. Així, s’entén que 
l’Ajuntament de Font-rubí, per a la gestió dels seus interessos, actua en aquest marc competencial de 
complementarietat amb relació a activitats pròpies de l’administració autonòmica.   

 
3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que l’educació secundària 
obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que 
correspon a les administracions educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures 
d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament 
personalitzat per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions educatives assegurar els recursos 
necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el 
màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb 
caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions, per facilitar l’escolarització i una millor 
incorporació d’aquest alumnat al centre educatiu. 
 
4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que l'ordenació de l'educació 
secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. 
Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les 
administracions locals. 
 
5. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter 
general, específic o extraordinari, i poden establir-se de forma temporal o permanent. 
 
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot establir convenis amb 
ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de 
les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar 
vinculació laboral o professional. 
 
6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, 
exposa a l’article 9.5 que constitueixen mesures i suports addicionals, entre d’altres que enumera, els programes 
de diversificació curricular. 
 
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest conveni de 
conformitat amb les següents, 
 
C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Font-rubí per al desenvolupament del projecte 
Foix, projecte singular, el qual representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, que 
comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar. 
 
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió de facultats. 
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El conveni se circumscriu a una col·laboració interadministrativa regida pels principis d’aplicació de coordinació, 
confiança legítima, lleialtat institucional i bona fe. 
 
El Departament d’Educació és responsable de la mesura d’atenció educativa que constitueixen els projectes 
singulars i l’Ajuntament de Font-rubí hi col·labora amb la realització d’activitats complementàries. 
 
L’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el dels següents centres educatius: Institut de l’Alt 
Foix de Sant Martí Sarroca. 
 
SEGONA. Àmbit subjectiu 
 
Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats 
generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en 
els cursos anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels 
requisits següents:  
 
• Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació positiva per superar el 

curs i/o no han assolit les competències de l’etapa. 
 
• Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden incorporar al projecte 

després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o 
tutors legals.  

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan equivalent en relació amb 

l’adaptació curricular de l’etapa. 
 

2. Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, expressada amb un document de 
compromís educatiu. 

 
L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o bé durant un o més trimestres, 
segons la valoració que en facin el mateix alumne, la seva família, el seu tutor o tutora i l’equip docent. En tots els 
casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar en un 
altre moment del curs si la valoració  de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable. 

 
TERCERA. Espais i instal·lacions 
 
Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i instal·lacions de l’Ajuntament 
de Font-rubí o en  espais i instal·lacions d’una entitat externa, pública o privada, amb la qual aquest Ajuntament hi 
col·laborarà. 
 
La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà com a mínim el següent contingut: 
referència i identificació d’aquest conveni; acceptació de l’entitat externa de col·laborar en la formació acadèmica 
de l’alumne que hi participi; nom i cognoms de l’alumne; nom de l’institut; nom del projecte; horari; període de 
realització de les activitats; constància que la naturalesa de les activitats no suposa relació laboral ni professional; 
obligació de complir per part de les parts signatàries la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal; obligació de totes les parts i especialment de l’entitat externa de complir la normativa vigent en matèria 
de protecció del menor; obligació de l’entitat externa de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi els danys eventuals causats per l’estat de conservació i manteniment dels espais i instal·lacions 
i mitjans materials i per la naturalesa de les activitats realitzades; signatures del director o directora del centre, del 
representant de la corporació local i del representant de l’entitat externa. 

 
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional. 
 
La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després d’un procés valoratiu entre el 
centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat externa. Per determinar aquesta idoneïtat es pot consultar 
els serveis territorials del Departament d’Educació. 
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La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el procés d’aprenentatge acadèmic, així com l’avaluació i 
criteris de seguiment, han de venir determinades en un marc de referència estipulat al projecte que hagi elaborat 
el centre. 
 
QUARTA. Projecte educatiu 
 
El projecte educatiu l’elabora el centre, és validat pels serveis territorials del Departament d’Educació amb el 
coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir, almenys, els següents apartats: 
 
1. Identificació del projecte singular amb un nom. 
 
2. Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució global del projecte i metodologies 

concretes de cada àmbit (lingüístic i social, científic i tecnològic, pràctic). 
 
3. Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris d’avaluació i continguts d’aprenentatge) 

per a cadascun dels tres àmbits i especificació de les assignacions horàries a cadascun, criteris d’agrupaments 
d’alumnes, ús d’espais i utilització de recursos materials. 

 
4. Activitats d’àmbit pràctic externes al centre: ja sigui en serveis propis de l’ajuntament o en entitats externes a 

la corporació local s’hauran d’especificar criteris de qualitat del lloc i de les instal·lacions, les tasques a realitzar, 
l’horari previst, etc. Així com una previsió de les competències personals, habilitats socials i actituds que es 
preveu que s’assoleixin per mitjà d’aquestes activitats.  

 
5. Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell d’assoliment necessari per a l’obtenció 

del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. 
 

CINQUENA. Compromisos de les parts 
 
Per part de l’Ajuntament de Font-rubí: 
 
1. L’Ajuntament de Font-rubí es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les instal·lacions adients on podran 

dur a terme activitats d’aplicació pràctica. 
  
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a la clàusula tercera per part 
de la corporació local amb cada una de les entitats externes que col·laboren. Aquestes activitats són part 
integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes als 
centres educatius durant el temps que les duguin a terme. 
 

2. L’Ajuntament de Font-rubí es coordinarà amb el centre educatiu i li facilitarà la informació necessària per poder 
dur a terme l’adequada avaluació i la consegüent orientació del procés d’aprenentatge. 

 
Per part del Departament d’Educació: 
 
1. Supervisarà el desenvolupament global del projecte i per a això es coordinarà i col·laborarà amb tots els agents 

implicats. 
 

2. Específicament farà el seguiment del procés d’assignació dels alumnes i de la seva evolució acadèmica i 
personal. 

 
3. Auxiliarà l’altra part signant del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut durant el desenvolupament del 

projecte. 
 

SISENA. Incompliment dels compromisos 
 
L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió i/o correcció del contingut del 
projecte singular i, especialment, la part referent a les activitats externes a l’institut, que poden quedar aturades fins 
que no es resolguin favorablement les incidències. 
 
SETENA. Assegurances i responsabilitats civils 
 
Alumnes de centres públics: 
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Els alumnes de centres públics que participin en els projectes singulars estaran protegits per l’assegurança 
escolar obligatòria, que cobreix l’accident escolar, la malaltia i l’infortuni familiar.  
 
En cas d’accident escolar, els estudiants s’han d’adreçar als centres sanitaris públics del seu municipi o als centres 
sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
 
La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar de comportaments de l’alumnat de centres de titularitat de 
la Generalitat queda assumida per la cobertura única per a tota la Generalitat contractada pel departament 
competent en la matèria. 
 
Ens local que subscriu el conveni: 
 
L’ens local resta obligat a preveure que les eventualitats sobrevingudes en la realització de les activitats de les 
quals és responsable i puguin derivar en responsabilitat civil i/o patrimonial, es puguin cobrir per una pòlissa 
específica o per alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita. 
 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a la facilitació d’espais per 
dur a terme activitats d’àmbit pràctic.  
 
En cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis la responsabilitat derivada de 
l’objecte del conveni també es refereix a la realització efectiva de les activitats de l’alumnat. 
 
VUITENA. Despeses i ús de recursos 
 
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats derivades de l’objecte 
d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, recursos materials i econòmics. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació local ni contractació ni 
nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni d’espais ni instal·lacions (en cas que 
n’impliqui, caldrà canviar el redactat en sentit afirmatiu). 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament d’Educació ni contractació 
ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 
NOVENA. Modificacions del conveni 
 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les parts signants i amb la 
conformitat d’ambdues, es pot modificar el contingut d’aquest conveni mitjançant una  addenda formalitzada quan 
el fi sigui atorgar més seguretat jurídica, introduir garanties administratives, incloure innovacions o actualitzacions 
normatives, afegir millores didàctiques o psicopedagògiques o d’altres amb naturalesa anàloga. 
 
DESENA. Comissió de seguiment 
 
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, així com el dels plans 
d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de seguiment formada per representants del 
Departament d'Educació i l’Ajuntament de Font-rubí de forma paritària, que resoldrà els problemes d’interpretació i 
compliment que puguin plantejar-se. 
 
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin necessàries, en aquest cas, 
convocades a petició d’una de les parts. El director o directora dels serveis territorials designarà els representants 
que formen part de la comissió de seguiment en representació del Departament d’Educació. 
 
ONZENA. Vigència i pròrroga 
 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del dia 1 de setembre de 2020 
fins al 31 d’agost de 2023 i amb possibilitat de pròrroga. La pròrroga es materialitzarà, per mitjà d’una addenda, 
prèviament a la finalització de la vigència d’aquest conveni. 
 
DOTZENA. Causes de resolució 
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Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor 
 
1. Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter 

personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals; així com aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el 
Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018. 

 
2. Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 

5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la resta de 
normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat. 
 

3. El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent 
en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil. 

 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de 
disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma 
per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 

 
CATORZENA. Altres compliments 
 
Les parts signants d’aquest conveni resten obligades a la consecució de l’interès general amb compliment de les 
normatives de règim jurídic de les administracions, del procediment administratiu comú, i han d’instar altres agents 
implicats en el projecte al compliment general de les normatives aplicables. 
 
QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni 
que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
que es crea en la clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts indicades 
 
(SIGNATURA DIGITAL DEPARTAMENT)               (SIGNATURA DIGITAL AJUNTAMENT)” 

   
D’acord amb l’escrit d’aclariments, de data 21 de gener de 2019, del director de 
l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca, Sr. J. del B., que s’adjunta a l’expedient, 
sobre les obligacions d’aquesta Corporació que preveia el conveni anterior aprovat 
pel Ple de 29 de gener de 2019, i que segueix vigent en el present conveni. 
 

 

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 
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i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels 
corresponents convenis interadministratius. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Font-rubí per al 
desenvolupament del Projecte Foix, per als cursos del 2020-2021 al 2022-2023.  
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca i trametre la documentació 
que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
La secretària-interventora llegeix els acords. A continuació l’Alcalde explica que es 
tracta del mateix conveni que ja es va signar per al curs anterior, recordant que està 
destinat a que alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca 
puguin, dins del seu aprenentatge, facin tasques a empreses del municipi i al propi 
ajuntament. 
El Sr. Càlix pregunta si no es destinen recursos econòmics en aquest conveni i 
projecte, i l’Alcalde li respon que no. 
El Sr. Càlix pregunta com es fa per vehicular aquesta col·laboració i l’Alcalde contesta 
que no sap els tràmits que han de fer les empreses, però que cal parlar directament 
amb l’Institut. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta 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 DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE FONT-RUBÍ 
ANY 2020, PER INCLOURE EL SISTEMA URBANÍSTIC D’HABITATGES 
DOTACIONALS PÚBLICS I ALTRES REAJUSTAMENTS.  
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La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí van ser aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 18 d’octubre de 
2000 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 13 de desembre de 
2000. Posteriorment el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-
rubí va ser aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de 
juliol de 2006 
 
Vist el Projecte de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Font-rubí any 2020 pretén aconseguir els següents objectius: 
- Establiment del sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, identificat amb 
la clau SE.HD, dins del marc de les NNSS del planejament de Font-rubí. Determinar 
la localització concreta pel nou sistema i la regulació dels usos principals i compatibles, 
així com els paràmetres urbanístics als què se subjecta l’edificació qualificada com 
habitatges dotacionals. S’ajusta el sistema d’equipaments, ja que una petita peça 
d’equipaments passa a sòl residencial. 
- Regular en sòl no urbanitzable les distàncies a camins i als límits de la finca per a 
l’emplaçament de nous elements i construccions. Es proposa que en el cas de 
l’existència d’elements físics i altres condicionants paisatgístics preexistents que 
impedeixin el seu compliment aquestes limitacions es poden reduir. 
- Definir en el nucli o barri de les Casetes d’en Raspall l’ordenació alineada del carrer 
Torrent de la Falzia on es pot edificar el 45% del pati en planta baixa. 
- Ajustar les alçades reguladores al municipi amb un mateix criteri per a totes les 
zones. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, en data 20 de maig de 2020 del 
Projecte de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Font-
rubí any 2020,  per incloure el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics i 
altres ajustaments.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació, en data 21 de maig de 2020 en 
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació d’un 
POUM o Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de maig de 2020, per unanimitat 
va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics i altres reajustaments, en els termes que consten en 
l’expedient. 
 
Atès que s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8150 de data 9 de juny 
de 2020, en el Diari ARA de data 5 de juny de 2020, en el setmanari el 3 de vuit de 
data 5 de juny de 2020 i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org i en el tauler 
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d’edictes municipal (des del 9 de juny fins al 9 d juliol de 2020), sense que s’hagi 
presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Atès que, en data 5 de juny de 2020, i simultàniament al tràmit d’informació pública, 
s’ha sol·licitat als següents organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials els corresponents informes.   
 
Atès que, en data 4 de juny de 2020, i simultàniament al tràmit d’informació pública, 
s’ha concedit audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el 
d’aquest municipi. 
 
Atès que, en data 18 de setembre de 2020 i NRE 1158, ha tingut entrada en aquesta 
Corporació el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics i altres reajustaments, aprovació provisional, 
document que ja incorpora els informes sectorials que s’han rebut en aquest 
Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 21 de setembre de 2020, sobre 
el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic d’habitatges 
dotacionals públics i altres reajustaments, aprovació provisional. 
 
Vist el certificat del resultat del termini d’informació pública de l’expedient i del tràmit 
d’audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest 
municipi, emès per la secretària interventora en data 24 de setembre de 2020. 
 
Vist el certificat sobre els informes sol·licitats als organismes afectats per raó de les 
seves competències sectorials, emès per la secretària interventora en data 24 de 
setembre de 2020. 
 
Vist l’article 85, 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 117 i concordants del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 52.2.c) 
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 Municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament del municipi de Font-rubí any 2020, per incloure el sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics i altres reajustaments, en els termes que consten en 
l’expedient.  
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Segon.- Trametre còpia de l’expedient administratiu i del projecte a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Penedès del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords, i seguidament l’Alcalde explica el tràmit, 
que és la continuació de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes 
urbanístiques, que s’ha sol·licitat i rebut els informes sectorials (tots excepte el del 
Departament d’Agricultura, però aquest s’ha avançat per mail), s’ha donat tràmit també 
als ajuntaments veïns, i ara, un cop aprovada provisionalment serà la Comissió 
d’Urbanisme del Penedès a qui correspondrà la seva aprovació definitiva. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 04/2020 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS. 
                         
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple és la que es transcriu literalment: 
 
“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. 
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 23 de setembre de 2020 i vist 
l’informe de Secretaria-intervenció de data 23 de setembre de 2020. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del 
pressupost municipal per a l’exercici 2020, l'aprovació de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria no afectat 
a la Llei Orgànica 2/2012 correspon al Ple de l'Ajuntament. 
 
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 crèdits extraordinaris 
i suplements de crèdit, finançats amb anul·lacions de crèdits d'altres aplicacions 
pressupostaries no compromeses i amb romanent de tresoreria no afectat a la Llei 
Orgànica 2/2012. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
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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. 04/2020 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2020, en la modalitat de  crèdits 
extraordinaris i suplement de crèdits, per import de 80.815,00 euros, finançats amb 
anul·lacions de crèdits d'altres aplicacions pressupostaries no compromeses, per 
import 14.675,00 euros  i amb romanent de tresoreria no afectat per la Llei Orgànica 
2/2012, per import de 66.140,00 euros, d’acord amb el següent detall: 

 
Partida 

habilitada 
Descripció Proposta d’alta  

326-14300 Retribucions altre personal, llar d’infants 5.000,00 € 

TOTALS 5.000,00 € 

 
Partida 

suplementada 

Descripció Consignació 
actual 

Modificació Consignaci
ó definitiva 

920-12000 Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 20.095,00 € 400,00 € 20.495,00 € 

920-12003 Retribucions bàsiques funcionaris grup C1 15.230,00 € 290,00 € 15.520,00 € 

920-12100 Complements de destí funcionaris 13.750,00 € 270,00 € 14.020,00 € 

920-12101 Complements específics funcionaris 12.840,00 € 253,00 € 13.093,00 € 

920-12103 Altres complements funcionaris 2.260,00 € 350,00 € 2.610,00 € 

326-13000 Retribucions personal laboral fix llar d’infants 21.625,00 € 422,00 € 22.047,00 € 

920-13000 Retribucions personal laboral fix adm general 114.550,00 € 1.940,00 € 116.490,00 € 

920-13002 Altres remuneracions personal laboral fix 2.280,00 € 45,00 € 2.325,00 € 

151-13100 Retribucions personal laboral temporal, 
urbanisme 

23.200,00 € 455,00 € 23.655,00 € 

161-13100 Retribucions personal laboral temporal, servei 
aigua 

27.500,00 € 540,00 € 28.040,00 € 

323-13100 Retribucions personal laboral temporal, enseny 
primaria 

14.905,00 € 297,00 € 15.202,00 € 

326-13100 
Retribucions personal laboral temporal, llar 
d’infants 

46.230,00 € 897,00 € 47.127,00 € 

330-13100 Retribucions personal laboral temporal, cultura 23.725,00 € 465,00 € 24.190,00 € 

920-13100 
Retribucions personal laboral temporal, adm 
general 

69.500,00 € 1.279,00 € 70.779,00 € 

326-13102 Altres remuner. personal laboral temporal, llar 
infants 

5.146,00 € 100,00 € 5.246,00 € 

920-13102 Altres remuner. personal laboral temporal, adm 
general 

5.715,00 € 112,00 € 5.827,00 € 

920-14300 Retribucions altre personal, adm general 
(neteja) 

12.140,00 € 4.000,00 € 16.140,00 € 

151-15000 Complement productivitat urbanisme 11,00 € 70,00 € 81,00 € 

161-15000 Complement productivitat serv municipal aigua 164,00 € 85,00 € 249,00 € 

323-15000 Complement productivitat, enseny primaria 176,00 € 94,00 € 270,00 € 

326-15000 Complement productivitat, llar d’infants 382,00 € 178,00 € 560,00 € 

330-15000 Complement productivitat, cultura 132,00 € 73,00 € 205,00 € 
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920-15000 Complement productivitat, adm general 23.350,00 € 1.200,00 € 24.550,00 € 

151-16000 Quotes Seguretat Social, urbanisme 7.300,00 € 100,00 € 7.400,00 € 

330-16000 Quotes Seguretat Social, cultura 7.055,00 € 1.000,00 € 8.055,00 € 

165-21004 Reparacions enllumenat públic 6.000,00 € 2.500,00 € 8.500,00 € 

161-21011 Manteniment xarxa aigua potable 35.000,00 € 3.000,00 € 38.000,00 € 

337-21202 Manteniment piscines i vestidors 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 

323-21211 Manteniment escoles 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

337-21312 Manten instal elèctrica i calefacció Cal Cintet i 
La Barraca 

1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 € 

342-21313 Manten instal esportives, pistes tennis i pàdel 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 

150-21510 Manten mobiliari i estris habitatge Cal Cintet 500,00 € 700,00 € 1.200,00 € 

161-22100 Emergia elèctrica bombes pous aigua 35.000,00 € 14.000,00 € 49.000,00 € 

312-22106 Productes farmacèutics i material sanitari 2.100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 € 

323-22110 Productes de neteja i sanejament escoles 3.500,00 € 1.000,00 € 4.500,00 € 

920-22110 Productes de neteja i sanejament ajuntament i 
altres edif 

5.500,00 € 1.000,00 € 6.500,00 € 

161-22116 Material divers per la xarxa d’aigua potable 12.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 

161-22501 Aca, pagament cànon de l’aigua 90.000,00 € 20.000,00 € 110.000,00 € 

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

136-22701 Extinció incendis, manten extintors i altres 
serveis 

2.000,00 € 1.700,00 € 3.700,00 € 

231-22710 Ajuntament contractant, dinamitzadora de la 
gent gran 

3.500,00 € 3.000,00 € 6.500,00 € 

920-22713 Contracte de manteniment serveis generals 
ajuntament 

9.500,00 € 1.000,00 € 10.500,00 € 

1621-22799 Servei de recollida de restes vegetals o de poda 3.500,00 € 1.000,00 € 4.500,00 € 

TOTALS 686.861,00 € 75.815,00 € 762.676,00 € 

 
• FINANÇAMENT: 
 

Partida de 
despeses 

Descripció Consignació 
inicial  

Modificació Consignació 
definitiva 

161-13000 Remuneracions personal laboral fix, servei aigua 12.775,00 € -12.775,00 € 0,00 € 

161-13002 Altres remuneracions personal laboral fix, servei 
aigua 

1.900,00 € -1.900,00 € 0,00 € 

TOTALS 14.675,00 € -14.675,00 € 0,00 € 

 
Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 66.140,00 € 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 66.140,00 € 

 
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 
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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 llegeix els acords i a continuació l’Alcalde cedeix la paraula 
al regidor d’Hisenda. 
El Sr. Moya explica el tràmit i a grans trets la modificació de crèdits proposada. 
El Sr. Sala pregunta especialment per les aplicacions del subministrament elèctric dels 
pous d’aigua, del cànon, de la publicació en diaris oficials, de la d’extinció d’incendis i 
manteniment d’extintors i sobre la baixa dels crèdits de dues aplicacions del peó del 
servei municipal d’aigua. 
El regidor d’Hisenda i la secretària interventora donen les explicacions sobre els 
motius de suplement d’aquestes partides.   
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DOTZÈ.- MOCIÓ PER DEFENSAR EL FUTUR INDUSTRIAL DE LA 
VEGUERIA PENEDÈS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER 
CATALUNYA FONT-RUBÍ. 
 
La moció presentada és la següent: 
 
“Des de fa dues setmanes hem conegut dues males notícies pel sector industrial al 
nostre territori. Concretament estem parlant de les voluntats de tancament de les 
industries Sant Gobain (L’Arboç, Baix Penedès) i Rober Bosch (Castellet i la Gornal, 
Alt Penedès). 
 
El sector industrial és un àrea productiva que genera llocs de treball i riquesa a les 
nostres comarques, i ens ajuda a tenir una economia diversificada que es 
complementa amb el sector primari i el sector terciari, turisme i serveis principalment. 
 
Fa temps que cal un pla de reindustrialització al Penedès, i tenim constància que hi 
ha comarques, com l’Alt Penedès, que treballen en aquest sentit. També cal posar en 
valor la feina de la Federació d’Empresaris del Gran Penedès i de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, que en clau de Vegueria Penedès, ajuden a que el nostre territori sigui 
dinàmic i productiu. 
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Però ens cal anar més enllà i ens cal la implicació de la Generalitat de Catalunya i del 
Govern de l’Estat Espanyol, per tal de crear un espai de trobada dels diferents agents 
del territori per impulsar un pla de reindustrialització a la Vegueria Penedès. 
 
Per tot això demanem: 
 

1) Constituir un grup de treball per la reindustrialització de la Vegueria Penedès 
format pels quatre consells comarcals del territori, les quatre capitals 
comarcals, associacions empresarials i sindicals, seguint el model de la Taula 
de Reindustrialització de l’Alt Penedès. 

2) Donar suport a les mobilitzacions dels treballadors i les seves famílies 
afectades pel tancament de les empreses industrials al territori, en aquest cas 
els de Sant Gobain a L’Arboç i Robert Bosch a Castellet i la Gornal. 

3) Continuar demanant al Govern de Generalitat de Catalunya, el desplegament 
dels serveis territorials a la Vegueria, en aquest cas esdevé urgent, després de 
més de tres anys sense fer-ho com marca la llei. 

4) Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
al Gobierno del estado Español i al Congreso de los Diputados.” 

 
El regidor Sebastià Moya llegeix directament la part de la moció on demanen. 
L’Alcalde exposa que cal recolzar a les empreses de las vegueria, sobre tot a les del 
sector de l’automòbil, que cal reformar el sector industrial. 
El regidor Martí Càlix manifesta que cal una indústria que beneficiï el territori, que sigui 
ecològica, que no sigui un impacte negatiu per al territori. Continua destacant que cal 
que tothom doni suport a les mobilitzacions dels treballadors i que no els criminalitzin 
quan fan vagues. Seguidament diu que cal demanar a la Generalitat de Catalunya per 
a què la vegueria Penedès tingui tots els serveis territorials desplegats. Finalment, 
indica que suposa que al punt quart es refereix als grups parlamentaris. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT TRETZÈ.- MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE POLÍTIC I PER 
DEMANAR ACLARIR ELS FETS DEL “CATALANGATE”, PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL D’ERC A FONT-RUBÍ. 
 
La moció presentada per aquest grup municipal és la que es transcriu a continuació: 
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“Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels 
seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada 
Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors 
i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada 
Anna Gabriel, el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, de l’ANC, 
Jordi Domingo, són alguns dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en el marc 
de les investigacions. 
 
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es 
ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme.  
Segons els dos mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Gardian i El 
País, el programa va ser instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i 
permet entre d’altres qüestions activar el control remot de la càmera i el micròfon, 
escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o 
revisar l’historial de navegació. 
 
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i 
segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que 
de demostrar-se, seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic. 
Considerem que el govern espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir qui 
hi ha al darrere i actuar amb conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals 
polítics. 
 
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben 
viva, i que la persecució constant contra el moviment democràtic independentista està 
dirigida des de les clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, 
i una necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els presos i preses 
polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com el necessari exercici 
del dret a l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble. 
 
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 
la CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han 
denunciat la gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el 
cas i la creació d’una comissió d'investigació. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM a Font-rubí proposem 
l’aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al diputat,  
exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la 
República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i a qualsevol altra 
víctima de l’espionatge polític. 
 
SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o 
càrrecs institucionals. 
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TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per 
conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, 
amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i 
que es prenguin les mesures adequades per acabar amb la guerra bruta. 
 
QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i 
del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els 
fets. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al 
Ministeri de Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.” 
 
La regidora Joana Faura llegeix els acords de la moció presentada pel grup d’ERC. 
L’Alcalde destaca que es tracta d’un assumpte d’espionatge inacceptable, i que 
tothom ha de complir la normativa. Demana esmenar la moció traient del punt 5è la 
part “a les persones afectades”. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a 
votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT CATORZÈ.- MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O 
AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7. 
 
La moció presentada és la següent: 
 
“El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà 
del ministre José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les 
empreses concessionàries que exploten la gestió de les autopistes per les eventuals 
pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat vial com a conseqüència de la 
covid-19. 
 
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis 
reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir 
per la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest període de la pandèmia. 
 
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per 
decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els 
contractes de concessió per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per 
frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma. 
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A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 
comprès entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. 
En tots dos casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però amb 
el nou decret es podria allargar. 
  
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de 
l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran 
oportunitat per desfer l’embolic viari català i per apostar definitivament per un model 
de mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no hagin d’estar pagant 
mitjançant peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per 
unes concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-
7 entre Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus 
usuaris encara segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu 
mínim, atès que no es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja diverses 
vegades sinó de cobrir els costos de manteniment associats a aquestes. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal ERC-AM de Font-rubí proposa l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les 
concessions de l’AP-2 i l’AP7. 
 
SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels 
peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de 
2021. 
 
TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes 
esmentades en el termini establert en les concessions vigents. 
 
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups 
parlamentaris del Congrés i Senat.” 
 
El regidor Josep Ma. Sala llegeix els acords de la moció, la defensa i es queixa sobre 
el tema dels peatges a Catalunya, i que amb l’excusa del covid intenten allargar les 
concessions. 
L’Alcalde manifesta que el seu grup està d’acord amb la moció; i que té informació 
perquè forma part de la comissió de mobilitat de la Vegueria Penedès sobre la previsió 
de que desapareixeran els peatges a la zona. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
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PUNT QUINZÈ.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS 
PENITENCIARIS DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES 
PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES. 
 
La moció que es sotmet a la consideració del plenari és la que es transcriu literalment: 
 
“El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari 
a la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més 
que forma part de la causa general contra l’ independentisme. Malgrat que la llei 
estableix que és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació 
del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma 
contundent. 
 
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir 
efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en 
considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. 
De fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem, 
apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el 
100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, i Joaquim Forn. 
 
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau 
atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret 
Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un 
Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre 
directament el règim atorgat a les preses i presos polítics. 
 
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar 
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic, 
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament, 
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma 
insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma 
successiva han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials I 
policials indignes. 
 
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de 
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es 
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens 
reafirmem, novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la 
repressió a casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i 
en el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I 
reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent 
que no se’ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la 
democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords: 



  

 
 
 
 

  
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat 
 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

 
PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article 
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament 
Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està 
efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses 
i presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes 
competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals. 
 
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes 
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, 
es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels 
presos i preses polítiques. 
 
TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar 
el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves 
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, 
sempre de forma pacífica. 
 
QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals. 
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència 
del govern espanyol.” 
 
La regidora Joana Faura llegeix els acords directament. 
L’Alcalde manifesta que el seu grup està d’acord amb la moció presentada i que, per 
desgràcia, les causes judicials contra els polítics catalans continuen.  
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SETZÈ.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DE LA CUP DE VILAFRANCA EN NOM DE LES ENTITATS GRUP DE SUPORT 
SAS ABSOLUCIÓ I LA BAULA XARXA SOLIDÀRIA EN SUPORT A L’ADRIÁN 
SAS. 
 
La moció presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“L’1 d’octubre de l’any 2018, durant les protestes pel primer aniversari del referèndum 
d’autodeterminació del Principat de Catalunya, es van produir nombroses 
mobilitzacions arreu del país, una de les quals va acabar davant del Parlament de 
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Catalunya per reclamar i exigir que s’implementés el que el poble va fer possible 
defensant les urnes i els col·legis l’1 d'octubre del 2017 i també la llibertat dels i les 
preses polítiques catalanes. Aquesta mobilització va ser dissolta amb forta duresa i 
violència per part del cos policial dels Mossos d’Esquadra. 
 
Entre les persones detingudes durant els mesos posteriors a aquella jornada de 
reivindicació s’hi troba el jove vilafranquí Adrián Sas Menéndez, al que se l’acusa dels 
delictes de desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions, en un judici que es 
celebrarà el 17 de novembre del 2020 i on es personen com a acusació tant la fiscalia, 
que li demana 7 anys de presó, com també la Generalitat de Catalunya, que l’hi 
demana 5 anys i mig de presó pel simple fet de mobilitzar-se i reivindicar el que el 
poble havia votat durant el referèndum de l’1-O. 
 
Cal destacar que en aquelles dates el context social i polític a Catalunya es 
caracteritzava per una desmesurada intensitat repressiva per part de l’Estat Espanyol, 
i també de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a través del poder 
judicial i del Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, contra 
la societat i les institucions catalanes, que necessitava de la fermesa i determinació 
de la mobilització ciutadana permanent per poder contrarestar els abusos de poder 
que, a tots els nivells, amenaçaven les institucions, els Drets Fonamentals, i les 
aspiracions nacionals de Catalunya. 
 
Només una sentència absolutòria pot admetre’ls davant la situació política i context 
repressiu als quals el poble català està sent exposat, d’una manera cada vegada més 
accentuada i vergonyosa. Aquell dia, com tants altres de la nostra història i 
especialment durant els darrers anys, les persones van sortir de manera lliure i 
massiva als carrers de tot el país per defensar els seus drets i expressar el seu 
descontent respecte el panorama polític. En moltes de les mobilitzacions que s’han 
dut a terme durant els últims temps, tots els cossos policials han intervingut de manera 
impune i desmesurada. Sovint, d’aquests fets n’han sorgit detencions i denúncies, on 
també s’hi persona la Generalitat de Catalunya, la qual demana penes desmesurades 
sota arguments dubtosos i legalment qüestionables. 
 
Per tot el que hem exposat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament de Font-
rubí l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri com a 
part acusatòria en el procés judicial de l’Adrián Sas Menéndez. 
 
SEGON.- EXPRESSAR I TRASLLADAR la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de 
Font-rubí a l’Adrián i la seva família per tot el patiment i danys que es deriven de la 
situació de judicialització que estan vivint. 
 
TERCER.- DEMANAR a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució 
i repressió contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets 
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fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seus drets a protesta i de llibertat 
d’expressió. 
 
QUART.- COMUNICAR els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a tots els ajuntaments de la Vegueria Penedès, a la 
Fiscalia, i al jutjat d’instrucció que estigui tramitant el cas.” 
 
El regidor Martí Càlix llegeix els acords i defensa que hi ha una persecució judicial dels 
independentistes, i demana que la Generalitat de Catalunya es retiri com a part 
acusatòria. 
L’Alcalde comentar que més de 5 anys de presó, potser 7, són excessius i 
desmesurats per una protesta i manifesta la seva solidaritat amb la família. 
 
Finalment l’Alcalde proposa que s’esmeni la moció presentada en el sentit que es 
tregui del punt 4t la part on diu “a tots els ajuntaments de la Vegueria Penedès”, perquè 
ja ho ha fet el Consell Comarcal. 
El regidors del grup municipal d’ERC es mostren d’acord amb l’esmena proposada. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a 
votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’Alcalde sotmet a votació la inclusió 
d’un punt a l’ordre del dia: una moció, subscrita pels dos grups municipals de la 
Corporació, sobre la inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. 
Justifica la seva inclusió perquè es va tenir coneixement ahir de la sentència del 
Tribunal Suprem, que cal donar resposta amb immediatesa i que l’Ajuntament vol 
donar suport a la màxima autoritat del país. Per unanimitat dels regidors assistents, 
s’aprova incloure aquest punt, que es debatrà i votarà a continuació. 
 
PUNT DISSETÈ.- MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM 
D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
La moció que es sotmet a la consideració del plenari és la següent:  
 
“L’Ajuntament de Font-rubí rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del 
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els 
nostres vots i després d’investidures fallides. 
 
Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.  
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Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i 
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la 
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  
 
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Font-rubí, volem MANIFESTAR que:  
 
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat 
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics 
d’aquest ordre social.  
 
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les 
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets 
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.  
 
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra 
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat 
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc 
d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell 
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà 
i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al 
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat 
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha 
optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.  
 
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que 
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En 
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.  
 
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte 
i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de 
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total 
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per 
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat 
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.  
 
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i 
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la 
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.  
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7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant 
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta 
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes 
el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació 
està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la 
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme 
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la 
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.“ 
 
L’Alcalde llegeix la moció presentada pels dos grups municipals del consistori. 
Seguidament afirma que és vergonyant que s’inhabiliti el President de Catalunya per 
penjar una pancarta. 
El primer tinent d’Alcalde Sr. Moya manifesta que quin tipus de país és un estat que 
condemna a un senyor per portar un nas de pallasso, a un senyor per penjar una 
pancarta,... 
El regidor Sr. Sala destaca que tots aquests són més arguments per incrementar 
l’independentisme. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM perquè formuli els 
seus precs i/o preguntes. 
 
1) La Sra. Faura pregunta sobre l’estat del Pla de Turisme. 
El regidor de Turisme, Sr. Tutusaus, afirma que ja el te i que passarà el Pla al grup 
municipal d’ERC la setmana vinent i que s’inclourà en la propera sessió plenària.  
 
2) La Sra. Faura pregunta sobre els motius de que l’Ajuntament de Font-rubí no 
disposi de conveni amb els Mossos d’Esquadra pel trànsit. 
L’Alcalde explica que si es signa un conveni, l’autoritat i les multes són dels mossos, i 
el govern no ho veu convenient, no volen perdre aquesta autoritat; quan es necessiten 
els serveis dels mossos, s’avisen i venen. 
 
3) El Sr. Martí Càlix pregunta sobre les opcions de participació en la “governança” 
municipal de les associacions municipals, i si es troba regulat. 
L’Alcalde explica que les associacions del municipi fan les activitats i funcions per les 
que han estat creades, i es relacionen amb l’Ajuntament per col·laborar, i parlen amb 
els regidors de l’àrea sobre el que es necessiti. 
 
4) El Martí Càlix pregunta sobre la partida pressupostària de 15.000 euros de 
participació ciutadana. 
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El regidor d’Hisenda, Sebastià Moya, explica que atès el període de pandèmia, no és 
un bon moment per tirar endavant aquesta iniciativa. 
 
5) El Sr. Sala tornar a plantejar, com a l’últim ple, que cal signatura digital per presentar 
una instància des de la web. 
El Sebastià Moya reitera que no hi ha hagut cap modificació.  
El Martí Càlix diu que està passant, que ho han comprovat. 
El Sr. Moya i l’Alcalde responen que ho comprovaran. 
 
6) El Sr. Càlix, en relació al casal de joves, pregunta si hi ha previsió de reviure’l i si hi 
ha previst un relleu de les claus d’accés a la Barraca. 
La regidora Carme Sibil explica que es preveu l’obertura la primera setmana d’octubre, 
que així sortirà publicat a la Calaixera; i que existeixen unes pautes internes pel tema 
de les claus, que les tenen uns quants joves, però que es pot mirar d’actualitzar els 
joves que en disposen. Finalitza dient que l’obertura de la Barraca anirà acompanyada 
de totes les mesures de seguretat, sempre complint que no poden estar més de sis 
joves.  
 
7) El Sr. Sala comenta que existeixen queixes de veïns sobre sorolls de trànsit, de 
cotxes i motos que van a gran velocitat per la matinada. 
L’Alcalde explica que ja n’està al cas, però que des de l’Ajuntament no es poden fer 
gaires coses, però parlarà amb els mossos a veure si poden fer alguna actuació per 
millorar aquesta situació. 
 
8) La Sra. Faura pregunta sobre la situació de les gravacions de les sessions 
plenàries, destacant que l’última que està penjada és la de data 21/10/2019 i també 
demana si, en comptes d’estar només a l’apartat de transparència de la web, es pot 
fer un link a l’inici de la pàgina web, en el portal. 
El Sebastià Moya explica que, pel que fa a la primera part de la pregunta, reitera que 
actualment encara se li dona a una empresa perquè pengi les actes a la pàgina web 
perquè no es pot fer des de l’Ajuntament, i que a causa de la pandèmia hi ha retard 
amb les gravacions penjades, però que en breu estarà més actualitzat. I que, pel que 
fa a la segona part de la pregunta, no hi ha cap problema en posar un link a la pàgina 
d’inici de la pàgina web.   
 
9) El Josep Ma. Sala pregunta sobre la situació de la llar d’infants, sobre si han 
començat a treballar les educadores més d’hora i que hi ha hagut canvis en la direcció 
i en el personal. 
El Sr. Moya explica que no han començat a treballar abans les treballadores, que van 
començar els últims dies d’agost, i que no han recuperat encara les hores del permís 
retribuït recuperable. 
La Sònia Guimerà, regidora d’ensenyament, comenta que el canvi en el personal ha 
estat degut a què la directora del curs passat està en situació de baixa des de finals 
de juliol i que cal nomenar una altra directora per començar el curs amb el personal 
necessari; i que una mestra s’ha donat de baixa sobtadament. 
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L’Alcalde reitera que les educadores van començar a treballar a l’inici del nou curs, 
que la mestra Mar comunica que plega un dijous dia 10 de setembre, havent començat 
el curs, i que l’anterior directora va agafar la baixa el dia 27 de juliol i actualment encara 
està en aquesta situació. Finalitza la seva intervenció explicant que l’Ajuntament ha 
hagut d’actuar amb urgència en els dos casos i contractar nou personal perquè pugui 
funcionar amb la major normalitat la llar d’infants municipal.  
 
 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a 
la data i lloc a dalt consignats, quan són les 21,36 hores. 
 
 

   


