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ACTA NÚM. 05/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRARDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2022. 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.: 05/2022 
Caràcter: Extraordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 26 d’abril de 2022 
Hora d’inici de la sessió: 20,05 
Hora d’acabament de la sessió: 20,18 
Lloc: Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 
 
Regidors: 
 
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:  
Sr. Sebastià Moya i Arenas; 
Sra. Sònia Guimerà 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 accidental:  
Sra. Ma. Roser Lluch Llopart 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 70/2022, de data 30 de març de 2022, 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 
l’exercici 2021, exp. 146/2022. 

2. Donar compte de l’Informe resum anual del control intern de l’exercici 2021, elaborat per 
l’òrgan interventor. 

3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022 del 
pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de generació de crèdits per 
ingressos, crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats per romanent 
tresoreria, exp. 186/2022. 

4. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 4 de l’obra “Construcció d’un edifici 
d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-
rubí, 73/2021. 

5. Proposta d’aprovació de la modificació del règim retributiu dels membres de la 
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corporació: revocació del règim de dedicació de certs càrrecs i nova assignació per 
assistència, exp. 183/2022. 

 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i als veïns que segueixen la 
sessió per youtube. Oberta la  sessió  i  un  cop comprovada per la secretària accidental 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en 
l’ordre del dia:  
 
 
PUNT PRIMER.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 70/2022, DE 
DATA 30 DE MARÇ DE 2022, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021, EXP. 
146/2022. 
 
La proposta que es sotmet a coneixement del plenari és la següent: 
 
“Vist que la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 
2022, ha estat aprovada per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 70/2022, de data 30 de març 
de 2022. 
 
Vist allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se’n donarà compte de la 
mateixa en la propera sessió del Ple de la Corporació que es celebri. 
 
En ús de les facultats que legalment em són conferides, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2021, d’acord amb el que disposa l’article 
193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
 
Segon.- Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.: 70/2022 
 
Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí 
corresponent a l’exercici 2021. 
 
Atès que, aquesta Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 191 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
I del Títol 6è de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha confeccionat la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici de 2021. 
 
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
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ordenats i els realitzats. 
 
Atès que, respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 30 de març de 2022, de la Secretària interventora 
accidental d’aquesta Corporació, relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i de la sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
de Font-rubí de l’exercici 2021. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 30 de març de 2022, de la Secretària interventora 
accidental d’aquesta Corporació, relatiu a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 
Font-rubí de l’exercici 2021. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 de l’esmentat RD 
500/1990, i després que la secretaria – intervenció d’aquesta Corporació hagi donat 
informació d’aquesta liquidació, en ús de les facultats que m'estan conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 
l’exercici de 2021, de la qual se’n desprenen les següents magnituds: 
 

• PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
 
CAPITOL 

CRÈDITS 
INICIALS 

MODIFICACION
S 

CRÈDITS 
DEFINITIUS 

DRETS REC. 
NETS 

RECAPTACI
Ó NETA 

DRETS PEND. 
COBR. 

Capítol 1 705.000,00 0,00 705.000,00 761.327,25 697.369,18 63.958,07 
Capítol 2 30.000,00 0,00 30.000,00 36.094,27 35.424,46 669,81 
Capítol 3 540.700,00 0,00 540.700,00 564.645,45 519.612,80 45.032,65 
Capítol 4 522.900,00 26.797,86 549.697,86 636.396,26 631.971,21 4.425,05 
Capítol 5 1.700,00 0,00 1.700,00 1.400,00 1.400,00 0,00 
Capítol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 7 591.543,60 132.848,33 724.391,93 283.379,45 157.075,43 126.304,02 
Capítol 8 0,00 389.510,18 389.510,18 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 457.500,00 0,00 497.500,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 
INGRESSOS 2.849.343,60 549.156,37 3.398.499,97 2.283.242,68 2.042.853,08 240.389,60 

 
 

• PRESSUPOST DE DESPESES 

 
 

CAPITOL 
CRÈDITS 
INICIALS 

MODIFICACIO
NS 

CRÈDITS 
DEFINITIUS OBLIG. REC. 

PAGAMENT
S 

REALITZAT
S 

OBLIG. 
PEND. 

PAGAR 
Capítol 1 738.015,00 13.579,83 751.594,83 698.211,69 684.257,44 13.954,25 
Capítol 2 946.075,00 206.854,44 1.152.929,44 965.963,62 902.205,43 63.758,19 
Capítol 3 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.244,61 1.244,61 0,00 
Capítol 4 64.510,00 4.847,86 69.357,86 56.277,64 56.277,64 0,00 
-       
Capítol 6 1.087.743,60 322.874,24 1.410.617,84 314.244,04 207.220,03 107.024,01 
Capítol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 11.500,00 0,00 11.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
TOTAL 
DESPESES 2.849.343,60 549.156,37 3.398.499,97 2.043.441,60 1.858.705,15 184.736,45 
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• RESULTAT  PRESSUPOSTARI 

 
EXERCICI 2021 Drets rec. nets Oblig. rec. netes TOTAL 

a. Operacions corrents 1.999.863,23 € 1.721.697,56 €  

b. Altres operacions no financeres 283.379,45 € 314.244,04 €  

Total operacions no financeres 2.283.242,68 € 2.035.941,60 € 247.301,08 € 

Actius financers 0,00 € 0,00 €  

Passius financers 0,00 € 7.500,00 €  

RESULTAT PRESSUPOSTARI (no ajustat) 2.283.242,68 € 2.043.441,60 € 239.801,08 € 

AJUSTOS:    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 193.550,93 € 

Desviació de finançament negativa de l'exercici 11.288,16 € 

Desviació de finançament positiva de l'exercici (-) 140.219,62 € 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 304.420,55 € 

 
 

• ROMANENT DE TRESORERIA 

 
ROMANENT Exercici 2021 
Fons líquids 1.749.904,68 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ct. 240.389,60 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ex. tancats 159.490,41 € 
Drets pendent de cobrament no pressupostaris 45.773,78 € 
- Cobraments pendents d’aplicar 31.411,28 € 
Drets pendents de cobrament net 414.242,51 € 
Obligacions pendents de pagament pressupost ct. 184.736,45 € 
Obligacions pendents de pagament ex. tancats 5.514,76 € 
Obligacions pendents de pagament no pressupostàries 426.957,96 € 
- Pagaments pendents d’aplicar 0,00 € 
Obligacions pendents de pagament net 617.209,17 € 
Romanent previ 1.546.938,02 € 
Provisió per insolvències 108.224,62 € 
Romanent amb finançament afectat 66.945,98 € 
Romanent per a despeses generals 1.371.767,42 € 
- Despeses aportació municipal 425.666,46 € 
Romanent de tresoreria disponible 946.100,96 € 

 
SEGON.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació a l’Administració General de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 
 
No es planteja cap qüestió relacionada amb dit decret i l’Alcalde explica que el resultat de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2021 ha estat positiu. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DEL CONTROL 
INTERN DE L’EXERCICI 2021, ELABORAT PER L’ÒRGAN INTERVENTOR. 
 
La proposta és la següent: 
 
“Atès el que estableix l’article 37.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula 
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el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, sobre que l’informe 
resum s’ha remetre al Ple, a través del president de la Corporació, es transcriu a continuació 
l’Informe resum anual del control intern, exercici 2021, elaborat per la intervenció municipal 
en data 21 d’abril de 2021: 
 

INFORME RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN, EXERCICI 2021 
 
Na. Roser Lluch Llopart, secretària interventora accidental, en compliment de l’establert en 
l’article 4.1.b).5è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el 
següent,  
 
INFORME: 
 
I.- INTRODUCCIÓ 
 
PRIMERA.- L’últim paràgraf de l’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals (TRLRHL), 
disposa que els òrgans interventors de les Entitats Locals remetran amb caràcter anual a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resumen dels resultats dels citats 
controls desenvolupats en cada exercici, en el termini i amb el contingut que es regulen en 
les normes indicades en el paràgraf anterior. 
 
Aquest precepte ha estat desenvolupat parcialment per l’article 37 del Reial Decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local (RCI), segons el qual: 
1. l’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del 
Compte General, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat a l’article 213 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de las Hisendes Locals TRLRHL. 
2. L’informe resum serà remès al Ple, a través del President de la Corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada 
any i contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i 
de funció interventora realitzades en l’exercici anterior. 
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat dictarà les instruccions a les que 
hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum i haurà de crear un 
inventari públic que reculli els informes rebuts de les Entitats Locals.” 
 
Per Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
s’estableixen les instruccions a les que haurà d’ajustar-se el contingut, estructura i format de 
l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la 
remissió de la informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats 
locals del sector públic. També regula el procediment de remissió de l’informe, contempla la 
utilització d’una aplicació web, denominada “Registre d’Informació de Control d’Entitats 
Locals” (en endavant RICEL). 
 
SEGONA.- D’altra banda, cal esmentar que el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió 
de data 31 de juliol de 2018, va aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos de la Tresoreria de l’Ens Local pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat i control posterior dins de les actuacions de control financer; i va aprovar el 
règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada de la despesa.   
I finalment, que el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió de data 20 de novembre de 
2018, va donar-se per assabentat de l’informe emès per la interventora municipal en data 11 
de novembre de 2018, en relació a l’adopció del règim simplificat de control a l’Ajuntament; 
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va aprovar que l’Ajuntament s’aculli al règim simplificat de control que estableix el títol cinquè 
del RDL 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local. 
 
TERCERA.- El control financer, exercit mitjançant el control permanent, té per objecte 
verificar el funcionament dels serveis en l'aspecte econòmic financer, s'exerceix de la 
següent  forma:  
- El control financer permanent s'exercirà amb l'abast previst en l'article 40 del Reial decret 
424/2017 i mitjançant les actuacions identificades en el Pla Anual de Control Financer 
d'aquesta Entitat 
 
El present Informe, de conformitat amb la legislació exposada, conté un resum dels resultats 
més significatius de les actuacions del control intern realitzades durant l’exercici 2021. 
 
II.- ABAST DE L’INFORME 
 
PRIMER.-  FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
a. Ingressos: 
 
En haver estat adoptat, mitjançant acord del Ple, el sistema de fiscalització prèvia limitada, 
substituint la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i 
per actuacions de comprovacions posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostreig 
o auditoria, la funció interventora en matèria d'ingressos queda d’alguna manera desvirtuada, 
per la qual cosa requereix un control financer posterior d'ingressos. 
 
No obstant això, cal assenyalar, que les fonts més importants d'ingressos de la Corporació 
són la recaptació d'impostos, taxes municipals i en menor mesura preus públics. 
La gestió de la majoria d'impostos i taxes municipals ve encomanada a l'Organisme de gestió 
tributària (O.R.G.T) que és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona. Així, 
l'O.R.G.T s'encarrega de la gestió i cobrament dels següents tributs: l’IBI, l’IAE, l’IVTM, 
l’IIVTNU, de la taxa pel subministrament d’aigua, de la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals, de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general i la taxa per 
la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres 
de caràcter local. La resta de tributs es gestionen i recapten per la pròpia Corporació. 
 
b. Despeses: 
 
Es va adoptar, mitjançant acord de Ple de data 31 de juliol de 2018, el sistema de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici 
de la funció interventora de l'entitat local amb pressupost limitatiu, en els termes que preveu 
l'article 13 del RD 424/2017. 
 
S'ha limitat a comprovar els requisits bàsics següents: 
 
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la 
despesa o obligació que s'hagi proposat contreure. 
b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent. 
c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es 
determinin pel Ple a proposta de l'alcalde previ informe de l'òrgan interventor. 
 
A més dels aspectes generals recollits en l’apartat anterior, s’ha comprovat els següents 
extrems:  
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b.1) Fiscalització de les despeses de personal. 
No s’han produït incidències al llarg de l’exercici 2021, d’acord amb els informes emesos per 
la intervenció en els corresponents expedients tramitats en matèria de personal. 
 
b.2) Fiscalització de les fases d’autorització i disposició de la despesa. 
Durant l’exercici 2021 es van aprovar 25 expedients d’aprovació de la fase d’autorització i 
disposició de la despesa, sense que s’hagin detectat anomalies.  
 
b.3) Fiscalització de la fase de reconeixement de l’obligació reconeguda.   
Durant l’exercici 2021 es van aprovar 26 expedients d’aprovació de relacions de factures i 
es van dictar 31 resolucions d’alcaldia aprovant diverses obligacions. Durant l’any 2021 no 
s’han detectat anomalies en la fases A D O d’execució del pressupost de despeses. 
 
b.4) Fiscalització de convenis. 
No s’han produït en aquest apartat incidències destacables durant l’exercici. 
 
b.5) Fiscalització en matèria de contractació administrativa 
En aquesta matèria, durant l’exercici 2021, l’Ajuntament de Font-rubí va tramitar fins a la 
seva adjudicació l’expedient de contracte d’obres Construcció d'un edifici d'habitatges d'ús 
social per a gent gran, a l'Av. Catalunya 24, de Guardiola de Font-rubí, mitjançant un 
procediment obert simplificat. 
 
I va tramitar aquesta Corporació 54 expedients de contractació menor durant l’exercici 2021: 
18 contractes de serveis, 7 contractes privats (preferentment contractació d’actuacions 
artístiques, grups musicals), 13 contractes d’obres i 16 contractes de subministraments. 
 
Totes les contractacions s’han tramitat conforme a la normativa de contractació, amb els 
informes necessaris i donant compte al Registre de contractes del sector públic. 
 
b.6) Intervenció de la comprovació material de la inversió 
La comprovació material de la inversió es una obligació legal que el ordenament imposa a la 
intervenció local, la qual ja venia recollida en el art. 214.2.d) TRLRHL, i que ha estat 
desenvolupada per el article 20 RCI,  dotant una major seguretat jurídica als operadors 
jurídics que ha d’exercir dit control.  
 
A l'ésser l'Ajuntament de Font-rubí una entitat local de poc volum, no existeix dificultat per 
part d'aquest Intervenció de controlar materialment les inversions. 
 
c. Resolucions adoptades pel President de l’Ajuntament contraries als reparaments 
efectuats i principals anomalies detectades en matèria d’ingressos  
Durant l’exercici 2021 la intervenció només ha efectuat objecció o reparament sobre una 
despesa, per import de 2.543,15 euros, en relació a les factures corresponents al 
servei/subministrament del menjador de la llar d’infants municipal, dels mesos de setembre 
a desembre de 2020, i s’ha dictat una resolució de l’Alcaldia contrària a l’informe d’objecció 
o reparament de la intervenció, exp. núm. 68/2021. No s’ha detectat anomalies en matèria 
d’ingressos. 
  
d. Actes amb omissió de la funció interventora 
Altre de les novetats més rellevants del RCI va ser la introducció del mecanisme contemplat 
en el seu art. 28, el qual es preveu per aquells supòsits en els que la funció interventora fos 
preceptiva i s’hauria omès. 
No s'ha emès cap informe d'omissió de la funció interventora. 
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SEGON.- CONTROL FINANCER PERMANENT 
 
A) Actuacions de control permanent planificades/no planificades.  
 
D'acord amb el que estableix els articles 39 i 40 del RCIL, aquesta entitat no ha previst 
actuacions de control permanent planificades no obligatòries en l'exercici. 
 
En data 20 de juliol de 2021, la intervenció municipal va elaborar el PLA ANUAL DE 
CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, DE RÈGIM DE CONTROL 
GENERAL, PER A L’EXERCICI 2021, del qual va donar compte al Ple en sessió de data 27 
de juliol de 2021. 
En dit Pla anual de control es va recollir les actuacions a realitzar durant l’exercici 2021  sobre 
l’activitat econòmica del 2020, fixant-se el següent calendari: 
 

PLA ANUAL CONTROL FINANCER 
ACTUACIONS DE CARÀCTER 
PERMANENT OBLIGATÒRIES 

Data 
d’inici 

Data de 
finalització 

Objectiu Responsable 

Auditoria de sistemes per verificar els 
registres comptables de factures 

01/09/2021 29/10/2021 Verificar que el registre comptable 
de factures compleix amb les 
condicions de funcionament 
previstes en la llei 25/2013 i la 
seva normativa de 
desenvolupament 

Òrgan 
interventor 

Informe d’avaluació del compliment de 
la normativa en matèria de morositat 

01/09/2021 30/11/2021 Verificar el compliment de la 
normativa en matèria de morositat 

Òrgan 
interventor 

Verificació de l’existència d’obligacions 
derivades de despeses realitzades o 
béns realitzats o béns i serveis rebuts 
sense imputació pressupostària 

01/08/2021 30/09/2021 Verificar el correcte funcionament 
del principi comptable de 
meritament a l’hora de registrar les 
despeses  

Òrgan 
interventor 

     

CONTROL FINANCER DE 
SUBVENCIONS 

    

Control de les subvencions superiors 
a 1.000,00 euros 

01/08/2021 30/09/2021 Verificar el compliment dels 
requisits de la Llei 38/2003 i 
normativa de desenvolupament 

Òrgan 
interventor 

 
De les tres actuacions de caràcter permanent obligatòria fixades en el Pla anual, en data 6 
de setembre de 2021 la intervenció va elaborar l’Informe de control permanent planificable 
obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o 
béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2020.   
Com a resultat dels treballs realitzats, es va concloure que sobre l’existència d’obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 
per l’exercici 2020 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb la normativa que 
resulta d’aplicació, atès que no hi ha hagut cap tipus d’obligacions derivades de 
despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 
413) durant l’exercici 2020. 
 
Pel que fa a l’Informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre 
l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l’exercici 2020, cal dir 
que no es va finalitzar a data 31 de desembre de 2021, tot i estar quasi completat. Les dades 
concretes sobre factures comptabilitzades dins de cada trimestre, que eren necessàries per 
acabar l’informe, van ser facilitades pels serveis econòmics a finals d’any 2021. Però va 
coincidir en el període en què la secretària interventora que elaborava l’informe va ser 
cessada del seu lloc de treball, en data 15 de desembre de 2021, perquè va prendre 
possessió de la secretaria intervenció de l’Ajuntament la funcionària d’habilitació nacional 
titular.  
Tot i això, cal concloure que com a resultat dels treballs realitzats, es considera que 
l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat per l’exercici 2020 
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resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb la normativa que resulta 
d’aplicació. 
 
En relació a l’Infome de control permanent planificable obligatori sobre l’auditoria del registre 
comptable de factures de l’exercici 2020, cal dir que no es va finalitzar a data 31 de desembre 
de 2021, tot i estar quasi completat. Les dades concretes sobre unes factures, que eren 
necessàries per acabar l’informe, no van ser facilitades pels serveis econòmics perquè no 
sabien de quina manera obtenir-los del programa sicalwin, i tampoc es va poder sol·licitar el 
suport tècnic de la Diputació de Barcelona perquè va coincidir en el període en què la 
secretària interventora que elaborava l’informe va ser cessada del seu lloc de treball, en data 
15 de desembre de 2021, perquè va prendre possessió de la secretaria intervenció de 
l’Ajuntament la funcionària d’habilitació nacional titular.  
 
Tot i això, com a resultat dels treballs realitzats, es considera que, excepte pels resultats 
detallats a continuació, l’avaluació del registre comptable de factures per l’exercici 2020 
resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb la normativa que resulta d’aplicació. 
Excepte en el cas del proveïdor “Agència Catalana de l’Aigua”, que no compleix amb 
l'obligació de l'expedició i remissió de la factura electrònica, atès que ha presentat 
quatre factures en paper per imports superiors a 5.000 €. 
 
Finalment, en data 7 d’octubre de 2021, la intervenció municipal va elaborar l’Informe de 
control de les subvencions concedides a l’exercici 2020. Per a la realització dels treballs per 
a la verificació de les subvencions concedides s’ha realitzat sobre els expedients de 
subvencions concedides superiors a 1.000,00 euros. 
Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’avaluació de les subvencions 
concedides l’exercici 2020 a entitats compleixen raonablement amb els requisits 
formals i amb els objectius i finalitats de les subvencions concedides, en els aspectes 
significatius, amb la normativa que resulta d’aplicació. Però cal treballar per millorar 
la tramitació de la concessió i justificació de les subvencions d’acord amb les 
recomanacions que s’estableixen a l’informe. 
 
Els informes de control permanent planificats obligatoris que s'han emès al llarg d'acord amb 
el recollit en l'articulo 32. 1. d) del RD 424/17, s'inclou dins de l'àmbit del control permanent 
les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica 
del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor. 
 
En aquest sentit, segons el qual es disposa en l'article 4.1.b) del RD 128/2018, de 16/3, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, s'han realitzat les actuacions del control financer permanent previ 
següents: 
 
1. Control de subvencions i ajudes públiques d'acord amb el que s'estableix en la llei 38/2003, 
de 17/11, general de subvencions; 
2. L'informe del projecte del pressupost i dels expedients de modificacions realitzades; 
3. L'emissió d'informe previ a l'aprovació de la liquidació del pressupost; 
 
B) Actuacions d'auditoria pública (art 29.3 RCIL): 
 
Al no existir cap entitat dependent, no s'ha previst actuacions en aquesta matèria. 
 
 
 
III.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
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Primera.- Funció Interventora. 
Segons les valoracions globals de la funció interventora exercida al llarg de l’exercici 2021, 
cal recollir les següents conclusions i recomanacions: 
 
La fiscalització dels ingressos, malgrat comptar amb algunes qüestions a millorar, tal i com 
he esmentat, ha estat, en termes generals, satisfactòria, havent-se procedit a liquidar més 
drets dels inicialment previstos.  
 
Aquest ajuntament continua amb la línia d’actuació d’adherir-se, mitjançant acord marc, a 
contractacions licitades per altres administracions (com la Generalitat de Catalunya) i per 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. I regularitzar, així, despeses de 
manteniment i subministraments, d’import moltes vegades poc significatius. També es 
segueix l’objectiu de sol·licitar tots els serveis que ens pot prestar directament la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.  
 
Cal continuar amb la millora de implantació dels procediments previstos en el RD 424/2017. 
 
Segona.- Control Financer Permanent 
A la vista de les actuacions de control financer exercit al llarg de l'any 2021, tot que no s'han 
detectat incidències destacables i no serà necessària l'adopció de mesures correctores en 
aquesta modalitat, es recomana continuar amb l’elaboració d’un Pla anual de control financer 
per a propers exercicis, donat que s'ha de continuar millorant les àrees de risc que es vagin 
posseint. 
 
Tercera .-  Correcció de debilitats 
D’acord amb l’anterior i vistes les deficiències exposades s’ha aconseguit un grau de 
compliment no complet, però si raonable, tenint en compte els recursos humans i mitjans 
materials que disposa l’Ajuntament de Font-rubí, els quals son molt escassos per a un 
Ajuntament classificat com de Classe de Tercera. 
Cal destacar la insuficiència de mitjans tan humans com materials per la realització de la 
funció de control intern. 
 
Quarta.-  Donar trasllat del present informe al President de la Corporació per a la seva 
remissió al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri. 
 
Quinta.- Donar trasllat del present informe a la intervenció General de l’Administració de 
l’Estat en el curs del primer quadrimestre de l’exercici 2022.  
 
A la vista d’aquest, s'haurà de formalitzar el corresponent Pla d’Acció que d’acord a l’article 
38.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local, disposa que el President de la Corporació 
formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures a adoptar per a esmenar les febleses, 
deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en l'informe resum referit en 
l'article anterior. 
 
En relació a l’informe resum de l’exercici 2020, es fa constar que no es va aprovar pel 
President de l’entitat cap pla d’acció amb les mesures a adoptar. 
 
Font-rubí, 21 d’abril de 2022 
 
La secretària interventora accidental, 
Ma. Roser Lluch i Llopart” 
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En conseqüència, vist l’Informe resum anual de control intern de l’exercici 2021, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l’Informe resum anual de control intern de l’exercici 
2021 elaborat per la intervenció municipal, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat que aquesta Corporació ja ha tramès, en data 21 d’abril 
de 2022, l’Informe resum anual de control intern de l’exercici 2021 a la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels grups polítics sobre 
l’esmentat informe. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03/2022 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS, 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS PER 
ROMANENT TRESORERIA, exp. 186/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les 
quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no 
ampliable; i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de la 
Corporació. 
 
II  ddaavvaanntt  ll’’eexxiissttèènncciiaa  dd’’iinnggrreessssooss  nnoo  ttrriibbuuttaarriiss  ddeerriivvaattss  ddee  dduueess  ssuubbvveenncciioonnss  aattoorrggaaddeess  ppeerr  llaa  
DDiippuuttaacciióó  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  qquuee  ppooddeenn  ggeenneerraarr  ccrrèèddiittss  aallss  eessttaattss  ddee  ddeessppeesseess  ddeellss  
pprreessssuuppoossttooss..  
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 19 d’abril de 2022 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció de data 19 d’abril de 2022. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2022, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per 
mitjà de romanent de tresoreria correspon al Ple de l'Ajuntament. I atès el que preveu l’article 
dotzè de les Bases d’execució, la generació de crèdits es pot aprovar per l’alcalde. 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de 
l’expedient de la present modificació de crèdits en la modalitat de generació de crèdits per 
ingressos, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb romanent de 
tresoreria. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170, 172 a 177 i 181 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2022, en la modalitat de generació de 
crèdits per ingressos per import de 49.982,23 euros, crèdits extraordinaris per import de 
111.720,23 euros i suplement de crèdits per import de 75.050,00 euros, finançats amb 
romanent de tresoreria per import de 186.770,23 euros, d’acord amb el següent detall: 

 

Partida  Descripció Proposta d’alta  

454-60907 Millora de camins municipals  29.981,77 € 

920-14300 Altre personal, pla ocupació 15.000,00 € 

920-16000 Seguretat social administració general 5.000,46 € 

TOTALS 49.982,23 € 

 
Partida habilitada Descripció Proposta d’alta  

454-60907 Millora de camins municipals 5.018,23 € 

4320-62900 Adquisició de pantalla i software per informació turística 18.500,00 € 

1720-22100 Subministrament elèctric punt de recàrrega de vehicles elèctrics 2.000,00 € 

151-25014 DIBA, PEM en SNU i MP de NNSS 11.100,00 € 

336-75100 Rehabilitació església de Sant Vicenç del Morrocurt 75.000,00 € 

491-22100 Energia elèctrica antena Parròquia Sant Pere i Sant Feliu 102,00 € 

TOTALS 111.120,23 € 

 
Partida 

suplementada 

Descripció Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

920-12000 Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 17.400,00 € 8.500,00 € 25.900,00 € 

920-12006 Triennis 8.500,00 € 100,00 € 8.600,00 € 

920-12100 Complements de destí funcionaris 14.150,00 € 3.500,00 € 17.650,00 € 

920-12101 Complement específic funcionaris 13.250,00 € 3.800,00 € 17.050,00 € 

920-16000 Seguretat Social, administració general 97.000,00 € 6.500,00 € 103.500,00 € 

920-12103 Altres complements funcionaris 2.850,00 € 3.500,00 € 6.350,00 € 

231-25004 CCAP, treballadors socials, familiars (SAD) 32.500,00 € 6.500,00 € 39.000,00 € 

151-25011 CCAP, serveis tècnics 14.000,00 € 10.000,00 € 24.000,00 € 

326-22103 Combustible i carburant Llar d'infants (calefacció) 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 

330-22103 Combustible i carburant Centre Recreatiu (calefacció) 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 

1621-25013 Ajuntament de Vilobí, gestió de la deixalleria 22.500,00 € 5.150,00 € 27.650,00 € 

231-22621 Àrea de la Dona, polítiques d'igualtat - Pacto de Estado 6.000,00 € 6.500,00 € 12.500,00 € 

334-22609 Agermanament 2.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 

323-48004 Transferències corrents a l'escola Font-rúbia 2.100,00 € 1.500,00 € 3.600,00 € 

920-63902 Inversió de reposició instal·lacions ajuntament (ascensor) 1.500,00 € 7.000,00 € 8.500,00 € 

TOTALS 238.250,00 € 75.050,00 € 313.300,00  € 

 
• FINANÇAMENT: 

 
Partida 

d’ingressos 
Descripció Proposta d’alta  

46108 Subvenció Diputació de Barcelona, Pla local d’ocupació 20.000,46 € 

76110 Subvenció Diputació de Barcelona, programa sectorial millora camins 29.981,77 € 

TOTALS 49.982,23 € 

 
Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals    186.770,23 € 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 186.770,23 € 

 
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 
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de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin convenients i publicar-ho al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació pressupostària es 
considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els terminis esmentats, de 
conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si es presentessin 
reclamacions s’hauran de resoldre en el termini d’un mes. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
La secretària interventora accidental llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor 
d’Hisenda. 
Intervé el Sr. Moya donant explicacions sobre les modificacions de crèdit proposades, 
informant que s’incorporen al pressupost les subvencions rebudes (millora de camins i pla 
d’ocupació), que també s’incorpora una actuació ja acordada: el MUPI, l’actuació de Sant 
Vicenç del Morrocurt, i que la incorporació de la secretària anterior ha fet incrementar les 
partides del capítol 1. 
El Sr. Sala pregunta sobre si està prevista alguna actuació concreta en la partida millora de 
camins municipals, que va lligada a una subvenció. 
L’Alcalde explica que hi ha una actuació decidida que és arreglar el tram de la Carrerada 
que es troba en molt mal estat, en el punt que enllaça amb la Granada. 
El Sr. Sala pregunta pels llocs de treball es pretén cobrir amb el Pla d’ocupació. 
L’Alcalde i el regidor de Recursos Humans expliquen que es volen cobrir dos llocs que estan 
en procés de selecció, parlen també del Pla d’Ocupació del Consell Comarcal i sobre el 
procés d’una borsa de treball d’administrativa per substitució de personal. 
El Sr. Sala pregunta sobre el significat de les sigles DIBA, PEM en SNU i MP de NNSS d’una 
partida. 
L’Alcalde i el Primer Tinent d’Alcalde informen que es tracta del catàleg de masies, que és 
un pla especial en sòl no urbanitzable i que també comporta la modificació de les normes 
subsidiàries. 
A continuació el Sr. sala pregunta sobre l’increment de les partides de la deixalleria, àrea de 
la dona i agermanament. 
L’Alcalde explica que cada any es passen comptes amb l’Ajuntament de Vilobí sobre les 
despeses de gestió de la deixalleria i que cal tenir en compte l’increment de les despeses de 
la Mancomunitat. 
El Sr. Moya explica que hi ha una subvenció del Pacto de Estado per dur a terme actuacions 
en l’àrea de la dona per aquest import. 
La regidora Sibil explica les actuacions que es duran a terme en l’apartat d’agermanament, 
sobre trobades i la realització d’un documental, que també estaran subjectes a subvenció. 
Finalment, el Sr. sala pregunta per l’increment de la partida de l’ascensor. 
L’Alcalde explica que és per a acabar de legalitzar l’ascensor de l’Ajuntament. 
  
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES D’ÚS SOCIAL PER A GENT GRAN, A 
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L’AV. CATALUNYA NÚM. 24 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ”, EXP. 73/2021. 
 
La proposta presentada és del tenor literal següent: 
 
“Vist que, en data 27 de juliol de 2021, el Ple de la corporació va aprovar l’adjudicació a 
SOLID BUILDING, SL., de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent 
gran, a l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí” per un import de 854.294,29 
euros (706.028,34 euros i 148.265,95 euros d’IVA). 
 
Vist que, en data 19 d’octubre de 2021, es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització d’inici de les obres del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici 
d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí. 
 
Vista la certificació núm. 4, presentada en data 11 d’abril de 2022 i NRE 666, signada pels 
tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 66.782,67 euros 
(55.192,29 euros i 11.590,38 euros d’IVA), d’acord amb el quadre següent: 
 

Pressupost adjudicació Obra executada 
anteriorment 

Obra executada durant el 
mes 

Import de l’obra pendent 
d’executar 

854.294,29 € 126.748,83 € 66.782,67 € 660.762,79 € 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 20 d’abril de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 
21 d’abril de 2022.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
— L'article 240 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014.  
— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos. 
— Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix en la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector 
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i vist l’article 22.2.e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) i n) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús 
social per a gent gran, a l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí”,  per un import 
de SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS (66.782,67 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L., amb NIF B64586381. 
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SEGON.- Aprovar la factura número 22/0500/000018, de data 11/04/2022, per import de 
SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
(66.782,67 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L., amb NIF B64586381. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import 
de 66.782,67 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.63200 i ordenar i realitzar 
el pagament a SOLID BUILDING, S.L. 
 
QUART.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar 
les anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
CINQUÈ.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atès que es tracta d’una actuació subvencionada per al Programa General d’Inversions de 
la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (codi 21/X/297328). 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
L’Alcalde directament explica que és una certificació més de l’obra de construcció de l’edifici 
d’habitatges, que cada més s’expedeix una, que hi consten tots els informes tècnics 
necessaris i que procedeix la seva aprovació. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM 
RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ: REVOCACIÓ DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DE CERTS CÀRRECS I NOVA ASSIGNACIÓ PER ASSISTÈNCIA, EXP. 
183/2022. 
 
La proposta que es sotmet a consideració del ple és la que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, de conformitat amb el que disposen l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per a 
l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva i quan els desenvolupin en règim de dedicació parcial per realitzar funcions de 
presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats que així 
ho requereixin. 
 
Constatat que, per altra banda, els membres de la corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per l’assistència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia determinada pel ple 
i que, per últim, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 89/2019, de 20 de juny, per la que es va determinar els 
regidors que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial o exclusiva. 
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Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 71/2022, de 31 de març, de modificació del règim de 
dedicació parcial del regidor i Primer Tinent d’Alcalde i de baixa de la Seguretat Social. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 85/2022, de 21 d’abril, es modifica el règim de dedicació 
parcial de la regidora i Segona Tinent d’Alcalde i del regidor Sr. Tutusaus. 
 
Vist els límits fixats en els articles 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, introduïts per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, i en la DA 26a. de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, 
de Pressupostos Generals per a l’any 2022. 
 
Atès l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’article 52.2 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 de la Corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 71/2022, de data 31 de març i del 
Decret de l’Alcaldia núm. 85/2022, de data 21 d’abril, i revocar el règim de dedicació parcial, 
així com tots els drets econòmics que d'aquesta es deriven, per petició pròpia dels regidors 
afectats, dels següents càrrecs: 
 

- Regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Comunicació, Transparència i Polítiques 
Digitals, Primer Tinent d’Alcalde Sr. Sebastià Moya i Arenas; 

- Regidora d’Ensenyament i Patrimoni, Segona Tinent d’Alcalde Sra. Sònia Guimerà 
i Vilardell; 

- Regidor de Promoció de l’esport, Promoció Econòmica i Turisme, Sr. Fèlix Tutusaus 
i Galimany. 

 
SEGON.- Ratificar que els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim 
de dedicació parcial o exclusiva, percebran les retribucions que tot seguit es relacionen, que 
s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva: 
 

 Nom i càrrec Temps de dedicació efectiva  Retribucions 
Xavier Lluch i Llopart,  
Alcalde-president 

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

Regidors amb delegació de facultats de 
l’Alcaldia: 
- Ma. del Carme Sibil i Galimany, 
- Lluís Ortega i Rey 

Dedicació parcial: 7 hores setmanals, 
que suposa una dedicació del 18,66% 

6.200,00 euros bruts anuals (12 
pagues) 

 
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació, però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 
 
TERCER.- Aprovar la següent assignació per assistències: 

 
D) A les Juntes de Govern Local: 260,00 euros per regidor i sessió, a liquidar 
mensualment. 

 
QUART.- L’acord anterior s’aplicarà amb caràcter retroactiu des del dia 1 d’abril de 2022. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el 
tauler d’edictes de la Corporació.” 
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La secretària accidental llegeix els acords i l’Alcalde dona explicacions sobre el contingut de 
la proposta de modificació del règim de dedicació de tres regidors i del règim retributiu, i 
especialment destaca que el règim de dedicació parcial perjudicava greument a un regidor i 
això ha provocat els canvis. 
El Sr. Sala pregunta si l’import fixat que percebran els regidors per assistència a les Juntes 
de Govern també inclou els plens o és apart. 
L’Alcalde explica que cobraran per assistència a les Juntes de Govern i als plens, que són 
dos conceptes diferents. 
El Sr. Sala manifesta que el seu grup va ser informat d’aquest assumpte. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data 
i lloc a dalt consignats, quan són les 20,18 hores. 
 


