Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 26 DE NOVEMBRE DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10/2019
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 26 de novembre de 2019
Hora d’inici de la sessió: 20,10
Hora d’acabament de la sessió: 22,23
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 les actes de la sessions plenàries
anteriors.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 123 a la núm. 160 del
2019).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
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4. Proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 161/2019, de 13 de
novembre.
5. Proposta de desdoblament de l’Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural.
6. Proposta d’aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al
finançament de l’Escola de Música per al curs 2019-2020.
7. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’execució de l’operació
PR15-012842 “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”,
cofinançat amb fons europeu de desenvolupament regional (programa
operatiu Feder 2014-2020).
8. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
04/2019 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.
9. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí per a
l’exercici 2020.
10. Moció d’ERC Font-rubí per la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis
públics de Font-rubí, per tal d’afavorir l’autogeneració sostenible i reducció de
la despesa elèctrica.
11. Moció d’ERC Font-rubí per adequar camins entre barris.
12. Moció d’ERC Font-rubí per la creació d’un ajut a la compra dels llibres de text
per a alumnes de secundària de Font-rubí.
13. Moció d’ERC Font-rubí per la construcció d’una àrea d’autocaravanes.
14. Moció d’ERC Font-rubí per la reinstauració del transport escolar a l’escola
Font-rúbia.
15. 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:
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES
DE LA SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són la de data 24
de setembre, i les de data 15 i 21 d’octubre de 2019. 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.
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Subjectes les actes a votació, el resultat de les mateixes 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, les actes
s’aproven per unanimitat.
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA
NÚM. 123 A LA NÚM. 160 DEL 2019).
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 123 a la número 160 de
l’any 2019, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el
següent:
123/2019
124/2019
125/2019
126/2019
127/2019
128/2019
129/2019
130/2019
131/2019
132/2019
133/2019
134/2019
135/2019
136/2019
137/2019
138/2019
139/2019
140/2019
141/2019
142/2019
143/2019
144/2019
145/2019

De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge ubicat a Casetes de Nadal
núm. 9 del municipi de Torrelavit.
D’aprovació de la despesa de dues taxes del Departament de Salut.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 16/2019.
De concessió d’una bestreta de nòmina a una treballadora municipal.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 17 de setembre
de 2019.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
del domicili ubicat al C/ Carrerada núm. 3, del municipi de Font-rubí.
De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge situat a Cal Giró del barri de
Santa Maria, del municipi de Font-rubí.
De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge situat al Camí de Llitrà,
núm. 11 del barri de Grabuac, del municipi de Font-rubí.
D’aprovació de la relació de factures núm. 15/2019.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 24 de
setembre del 2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 17/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de
2019.
De reserva de llocs per a pancartes, cartells i banderoles i locals públics per a la
campanya electoral a les Eleccions a Corts Generals del 10 de novembre de 2019.
D’aprovació de les nòmines del mes de setembre de 2019 i de la liquidació de la
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
De baixa del contracte de subministrament d’aigua i retirada del comptador, de
l’immoble situat al C/ Segarra núm.25 de Can Castellví, del municipi de Font-rubí.
De declaració d’encàrrec al Consell Comarcal de l’Alt Penedès la tramitació de la
sol·licitud del Programa Treball i Formació.
De proposta a la Direcció General d’Administració Local de nomenament de
secretària interventora accidental en cas d’absència de la titular.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 18/2019.
D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una persona del
padró municipal d’habitants.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de
2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 16/2019.
De compareixença davant l’Administració General de l’Estat i designa de lletrats de
la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent del
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org

Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

146/2019
147/2019
148/2019
149/2019
150/2019
151/2019
152/2019
153/2019
154/2019
155/2019
156/2019
157/2019
158/2019
159/2019
160/2019

Ple de data 15 d’octubre del 2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 19/2019.
De suspensió de la convocatòria de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre
de 2019.
D’autorització per a realitzar el correfoc el diumenge 20 d’octubre de 2019.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 21
d’octubre del 2019.
D’inici de l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte de
construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de
2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 17/2019.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
del domicili ubicat al C/ Les Garrigues núm. 17 del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de Junta de
Govern Local de data 29 d’octubre de 2019.
D’aprovació de les nòmines del mes d’octubre de 2019 i de la liquidació de la
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 20/2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 18/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre
de 2019.
D’aprovació de la liquidació d’ingressos procedents de la festa major 2019.
D’aprovació inicial del projecte d’urbanització del Pla Especial Can Suriol del Castell
de Grabuac.

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 3 i 17 de setembre de 2019;
- Actes de la JGL de data 1, 22 i 29 d’octubre de 2019;
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 DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDIA NÚM. 161/2019, DE 13 DE NOVEMBRE.
La proposta presentada és la següent:
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“Atès que en data 13 de novembre de 2019 es va dictar la Resolució de l’Alcaldia
núm. 161/2019, d’aprovació de la sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Fontrubí del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024, el text de la
qual es transcriu literalment a continuació:
“Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre convocatòria
única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; modificada per la
Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s’amplia el termini de
presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria.
Vist que la finalitat del PUOSC 2020-2024 és assolir que els ens locals de Catalunya
puguin realitzar obres i serveis de competència municipal,
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de novembre de 2019, va
aprovar la sol·licitud de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) 2020-2024 al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya,
per les actuacions que es detallen a continuació:
• Arranjament de la piscina municipal i dels lavabos del Centre Recreatiu “La
Cooperativa”, per a la línia d’inversions.
• Construcció d’un habitatge d’ús social per a la gent gran, per la línia de
subvencions a municipis petits.
Atès que es considera més adient modificar la sol·licitud d’actuacions aprovada en
data 5 de novembre de 2019, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima subvenció
possible, i que les actuacions definitives que es volen sol·licitar són les següents:
• Construcció d’un edifici d’habitatges per a ús social per a gent gran i reforma
dels lavabos del Centre Recreatiu “La Cooperativa”, per a la línia d’inversions.
• Millora del sistema de sanejament del barri de Santa Maria de Bellver, per a la
línia de subvencions a municipis petits.
Examinada la documentació que ho acompanya i de conformitat amb el que
estableix l'article 21.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i l’article 53.1.d) 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; però d’acord
amb el que preveu l’article 22.2.e) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i l’article 52.2.f), n) i o) 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,
HE RESOLT:
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Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 per a les següents actuacions:
• Construcció d’un edifici d’habitatges per a ús social per a gent gran (prioritat 1) i
reforma dels lavabos del Centre Recreatiu “La Cooperativa” (prioritat 2), per a
la línia d’inversions.
• Millora del sistema de sanejament del barri de Santa Maria de Bellver, per a la
línia de subvencions a municipis petits.
Segon.- Trametre la referida sol·licitud, junt amb tota la documentació requerida en
la normativa d’aplicació, per eacat.
Tercer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de
data 5 de novembre de 2019, respecte a les actuacions a incloure en la sol·licitud de
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024.
Quart.- Ratificar la present resolució pel Ple de la Corporació.”
Vist l’article 22.2.e) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 52.2.f), n) i o) 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 del següent acord:
Únic.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 161/2019, de 13 de novembre,
d’aprovació de la sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Font-rubí del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024.”
L’Alcalde explica la sol·licitud de subvenció efectuada pel PUOSC, concretant que
s’ha demanat ajuts per l’habitatge d’ús social, pels lavabos del centre recreatiu i pel
sanejament del Barri de Santa Maria; matisa que primer s’havia aprovat la
presentació d’una altra actuació, però s’ha modificat perquè es considera que amb
aquestes últimes actuacions s’aconseguiran més subvenció, d’acord amb els criteris
de valoració que té el PUOSC.
El Sr. Sala explica que justament el que volia era aclarir els motius del canvis
efectuats en les actuacions que es sol·licitaven perquè siguin subvencionades pel
PUOSC.
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.
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PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA DE DESDOBLAMENT DE L’ÀREA BÀSICA DE
SALUT PENEDÈS RURAL.
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es
transcriu:
“L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Penedès Rural pertany al Sector Sanitari de l’Alt
Penedès-Garraf, de la Regió Sanitària de Barcelona.
La delimitació territorial de l’ABS Penedès Rural, segons DOGC núm. 3359 de
30.03.2001, comprèn l’àmbit territorial dels municipis d’Avinyonet del Penedès, Les
Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, La Granada, Olèrdola, Olesa de
Bonesvalls, Pacs del Penedès, El Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat
Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els
Monjos, Subirats (excepte nuclis de Can Batista, el Rebato, la Torre-ramona i la
Urbanització Casablanca), Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès; i l’àmbit territorial
dels nuclis de Sant Marçal, les Masuques i Torrelletes, pertanyents al municipi de
Castellet i la Gornal, i de Bonany i Valldossera, pertanyents al municipi de Querol.
Atès que els canvis demogràfics que s’han experimentat, sobretot d’increment de la
població durant la passada dècada, posen de manifest la necessitat de canvis
organitzatius per poder donar una atenció sanitària adaptada a les necessitats de la
població.
Atès que per raons tècniques i de planificació, el Servei Català de la Salut presenta
una proposta per convertir la delimitació de l’actual ABS Penedès Rural en
dues noves ABS, que seria la següent:
• L’ABS Penedès Rural Est quedaria formada per l’àmbit territorial dels
municipis d’Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Font-rubí, La Granada,
Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, El Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant
Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Subirats (excepte els nuclis de
Can Batista, el Rebato, Torre-ramona i la Urbanització de Casablanca) i
Vilobí del Penedès.
• L’ABS Penedès Rural Oest quedaria formada per l’àmbit territorial dels
municipis de Castellví de la Marca, Olèrdola, Pontons, Sant Martí Sarroca,
Santa Margarida i els Monjos, Torrelles de Foix; i l’àmbit territorial dels nuclis
de Torrelletes, Sant Marçal i Les Masuques, pertanyents al municipi de
Castellet i la Gornal, i de Bonany i Valldossera, pertanyents al municipi de
Querol.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar la proposta, feta pel Servei Català de la Salut, de desdoblament de l’actual
ABS Penedès Rural amb la creació de les dues noves ABS: ABS Penedès Rural Est
i ABS Penedès Rural Oest. En conseqüència, l’àmbit territorial del municipi de FontPlaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
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rubí quedarà adscrit a la nova ABS Penedès Rural Est en el moment en què es faci
efectiva la nova delimitació.”
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica breument que es
tracta de desdoblar l’ABS existent en dues, que a Font-rubí li correspondrà anar a
l’ABS Penedès Rural Est que tindrà com a capçalera el CAP de Vilafranca, que
comportarà disposar de més professionals i millors serveis; i que caldrà encara fer
més tràmits fins que pugui entrar en funcionament el desdoblament, potser cap a
finals de l’any 2020.
El Sr. Sala manifesta que es tracta d’una divisió curiosa, pel tema de la comunicació,
però que si suposa una millora per als serveis del ciutadans és positiu.
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 DE L’ADDENDA ECONÒMICA AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL FINANÇAMENT DE
L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL CURS 2019-2020.
La proposta que es presenta davant del plenari és del següent tenor literal:
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí van
subscriure l’any 2015 el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Escola de
Música de l’Alt Penedès.
Atès que les fonts de finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès són les
quotes dels alumnes a partir dels preus públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o
Consell Comarcal.
Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de data 7 de
novembre de 2019, va aprovar l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de
Música de l’Alt Penedès per al curs 2019-2020 als convenis de col·laboració entre el
Consell Comarcal i els ajuntaments adherits al servei de l’escola de música.
Vista la proposta d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Educació del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu:
“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PEL
CURS 2019-2020
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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 ús de les facultats delegades per la Junta de Govern en
sessió de 7 de novembre de 2019.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de
L’AJUNTAMENT DE FONT RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament) en ús de les facultats de
representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig Pérez,
secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I- Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament van subscriure l’any 2015 el conveni de col·laboració per a
l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.
II- Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes de l’alumnat a partir dels preus públics, les
aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal.
III- Que fet el càlcul del cost de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per aquest curs 2019-2020 cal
establir la distribució de les aportacions dels ajuntaments que sostenen les aules de música segons
l’alumnat matriculat.
IV- Que en aquest càlcul es preveu que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya faci l’aportació pel finançament parcial de les Escoles de Música pel curs 2019-2020.
V- Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris per a
l’adequat compliment del servei.
VI- Que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2019 va aprovar l’addenda
econòmica pel finançament de l’Escola de Música pel curs 2019-2020 als convenis de col·laboració
entre el Consell Comarcal i els ajuntaments adherits al servei de l’Escola de Música.
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat ambdues parts convenen en els següents
PACTES
Primer.- És objecte de la present Addenda econòmica al conveni de col·laboració subscrit l’any 2015,
per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, fixar el finançament que pel curs 20192020 ha d’assumir l’Ajuntament per al sosteniment de l’aula de música, en funció de l’alumnat
matriculat del seu municipi que assisteix a les aules de música homologades pel Departament
d’Ensenyament d’altres municipis de la comarca.
Segon.- La finalitat és distribuir la part del cost total de l’aula de música que ascendeix a 12.593,95 €.
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Tercer.- El finançament total es reparteix, pel present curs escolar, en els percentatges següents:




Les famílies aporten el 61,89% del cost total
L’ajuntament assumeix un 86,5% del dèficit.
El Consell Comarcal assumeix el 13,5% del dèficit.

Quart.- Establir que, segons les dades que consten en el servei d’ensenyament del Consell Comarcal,
a l’Ajuntament li correspon el finançament següent:
AJUNTAMENT
Font Rubí

ALUMNAT CURS 2019-2020
15

APORTACIÓ CURS 2019-2020
1.947,81 €

Cinquè.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu:
PRIMER TERMINI (GENER)
973,91 €

SEGON TERMINI (JUNY)
973,90 €

Sisè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2019-20.
Setè.- Protecció dades personals
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb motiu de la
celebració del conveni, segons la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per executar
les prestacions derivades del compliment de l’objecte del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès,
tractarà la documentació, suports i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest conveni, i no comunicarà les dades a terceres
administracions, entitats i persones, tret dels supòsits legalment admissibles.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i
organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic
o natural. En tot cas, ha implantat mecanismes per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, restaurar la disponibilitat i l'accés a les
dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, verificar, avaluar i valorar, de forma
regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament i seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
De conformitat amb la Llei, les mesures de seguretat exigibles es classifiquen en tres nivells: bàsic,
mitjà i alt, i el nivell s’establirà atenen a la naturalesa de la informació i la categoria especial o no de
les dades de caràcter personals tractades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la informació
relativa als tractaments de dades que es duran a terme.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un mitjà
senzill i gratuït per a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat de dades i ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici
dels drets.
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar dades
personals s’han compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar
estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés en virtut d’aquest conveni, i que tenen
la formació necessària en matèria de protecció de dades personals.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories d’activitats
de tractament efectuades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà facilitar les dades personals a terceres administracions,
entitats i persones per el compliment estricte de les obligacions legals a les que el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès està subjecte per raó de la seva activitat. Igualment, podrà facilitar les dades
personals a tercers, si hi ha una Llei, reglament o normativa que l’obligui.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les dades a
l’autoritat de control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores
després de que hagi tingut constància d’ella, a menys que sigui improbable que la violació de la
seguretat constitueixi un risc per els drets i llibertats de les persones físiques. Si la notificació a
l’autoritat de control no té lloc en el termini de 72 hores, tindrà d’anar acompanyada de la indicació
dels motius de la dilació.
D’acord amb el que estableixen els articles de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el responsable del tractament de dades personals es compromet a realitzar una auditoria de
les mesures organitzatives i tècniques adoptades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot
comunicar a la següent adreça carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel.
938 900 000 dpd@ccapenedes.cat
El responsable del tractament, ha fet una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals
de les operacions de tractament de l’àmbit de serveis d’aquest conveni.
Vuitè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest annex al
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.”

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 334.46500 per front a la
despesa que comporta l’aprovació de la present addenda.
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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 econòmica al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al finançament de l’Escola
de Música per al curs 2019-2020.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 1.947,81 euros, amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 334.46500.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Sisè.- 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 l’Escola de
música de l’Alt Penedès funciona molt bé, que és una sort que un municipi de les
nostres característiques pugui disposar d’aquest servei i que aquest curs s’ha
incrementat el nombre d’alumnes de Font-rubí, la qual cosa és una bona notícia.
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 SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ PR15-012842 “PENEDÈS,
MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT”, COFINANÇAT AMB
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA
OPERATIU FEDER 2014-2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que en data 06/07/2018 es va publicar al DOGC (núm. 7658) l’Ordre
PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aprovaven les bases reguladores (en
endavant, les BASES) per seleccionar operacions de les entitats locals (diputacions,
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

consells comarcals i ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000
habitants de Catalunya) susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i en data 03/09/2018 es va publicar al DOGC (núm.
7698) la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la que s'obria la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds.
Atesa la voluntat del CONSELL COMARCAL de participar en dita convocatòria, va
procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició d’ens beneficiari,
per via telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a l’efecte
(SIFECAT1420), d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la Direcció
General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de la
documentació complementària preceptiva, de conformitat amb les bases
reguladores, havent estat notificada en data 7 de juny de 2019 la resolució
PRE/1527/2019, de 4 juny, del Departament de la Presidència per la qual es
comunica l’atorgament d’1.238.230,16€.
Atès que l’ajuntament de Font-rubí va mostrar la seva voluntat de participar en la
convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions (segons consten
relacionades a l’ANNEX I del present Conveni), havent presentat en el moment de la
sol·licitud (desembre del 2018) tots els certificats exigibles, declaracions i documents
tècnics per a procedir a la sol·licitud de les actuacions del municipi contingudes en
l’operació.
Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que
tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXECUCIÓ DE l’OPERACIÓ PR15-012842
“PENEDÈS, MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT”, COFINANÇAT
AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
(PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020)
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 ús de les facultats delegades per la Junta de Govern en
sessió de 7 de novembre de 2019.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier LLUCH i LLOPART el qual actua en nom i representació de
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant, l’AJUNTAMENT) en ús de les
facultats de representació conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i de l’article 53.1 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, 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
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del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
EXPOSEN
I.- En data 06/07/2018 es va publicar al DOGC (núm. 7658) l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per
la qual s'aprovaven les bases reguladores (en endavant, les BASES) per seleccionar operacions de
les entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments de municipis amb una població de
més de 20.000 habitants de Catalunya) susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i en data 03/09/2018 es va publicar al DOGC (núm. 7698) la
Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la que s'obria la convocatòria per a la presentació de
sol·licituds.
II.- Que, el CONSELL COMARCAL, atesa la seva voluntat de participar en dita convocatòria, va
procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició d’ens beneficiari, per via
telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a l’efecte (SIFECAT1420), d’acord amb la
Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la Direcció General de Política i Promoció Econòmica del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de
la documentació complementària preceptiva, de conformitat amb les bases reguladores, havent estat
notificada en data 7 de juny de 2019 la resolució PRE/1527/2019, de 4 juny, del Departament de la
Presidència per la qual es comunica l’atorgament d’1.238.230,16€.
III.- Que, per la seva part, l’AJUNTAMENT va mostrar la seva voluntat de participar en la convocatòria
FEDER per tal d’incloure les seves actuacions (segons consten relacionades a l’ANNEX I del present
Conveni), havent presentat en el moment de la sol·licitud (desembre del 2018) tots els certificats
exigibles, declaracions i documents tècnics per a procedir a la sol·licitud de les actuacions del
municipi contingudes en l’operació.
IV.- Essent voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució del Projecte cofinançat, i la
seva gestió de forma efectiva i compromesa, han acordat l’atorgament del present Conveni per tal de
regular tots aquells aspectes rellevants per a la seva bona consecució, tant de l’execució de les
actuacions com de l’obtenció del cofinançament, per la qual cosa, reconeixent-se mútuament la
capacitat legal necessària per atorgar el present document, ambdues parts convenen els següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del Conveni
És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració entre el CONSELL
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la gestió i execució de l’operació Penedès, municipis
compromesos amb la sostenibilitat, i en concret de la/les actuació/ons relacionada/es a l’ANNEX I
compreses en el seu terme municipal, així com les actuacions comuns, cofinançades pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per
la qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC núm. 7658, de 06/07/2018) i la resolució
PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOGC
núm. 7892, de 07/06/2019).
El CONSELL COMARCAL prestarà la col·laboració tècnica i suport jurídic necessaris a
l’AJUNTAMENT durant tota la vigència del Projecte.
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L’objecte específic, que regula el punt 1 de les bases de la convocatòria, i en atenció a cada prioritat
d’inversió (PI), és:
 Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
• PI 4.3: El suport de l’eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l’energia i l’ús d’energies
renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges.


Objectiu específic 4.3.1: Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en
l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

SEGON.- Durada
El present Conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent durant tot el període
d’execució, finalització i operativitat de les operacions objecte de cofinançament.
D’acord amb l’article 5 de les BASES, “les operacions han d'estar executades i pagades el 31 de
desembre de 2021”. Tanmateix, afegeix: “Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada,
sempre abans del 30 de novembre de 2021, i només per part de les entitats locals que hagin executat
i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'han
d'aprovar mitjançant una resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i
pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.”.
El Conveni regirà també per a regular les relacions entre els dos ens (vinculades al seu objecte), amb
posterioritat a la data indicada, si s’escau, i durant tot el termini necessari per a la justificació de
l’aplicació de la subvenció.
Així, segons l’article 20 (“Justificació”) de les BASES de la convocatòria:
“20.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el que
estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la
normativa aplicable a l'execució del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts en el
Programa operatiu.(...)”.
20.2 L'entitat beneficiària ha de certificar semestralment les despeses a través de l'aplicació
SIFECAT1420 disponible a la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). Les despeses es poden
justificar en qualsevol moment dins el període establert, de manera telemàtica a través d'aquesta
aplicació, i, a mesura que s'executin les operacions, l'entitat beneficiària ha d'informar dels indicadors
requerits. També facilitarà les informacions i les comprovacions relatives a l'operació objecte de la
subvenció que li requereixi l'òrgan competent.
La impossibilitat tècnica, o d'altra índole, de trametre telemàticament la documentació justificativa no
eximeix, en cap cas, l'entitat beneficiària de l'obligació de trametre-la dins del termini establert en la
convocatòria. (...).
20.3 D'acord amb l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, un cop transcorregut el
termini màxim establert per a la justificació (31 de gener de 2022 i, en cas de pròrroga, 31 de gener
de 2024, sens perjudici de la seva ampliació), sense que s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu
competent, s'ha de requerir l'entitat beneficiària perquè, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils,
la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquesta base comporta
l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions.
La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix
l'entitat beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions i el
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.”
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Igualment, el Conveni, regirà també per a regular les relacions entre els dos ens vinculades al seu
objecte, si s’escau, fins a la l’acreditació del total compliment de les obligacions establertes en els
següents pactes.
TERCER.- Obligacions del CONSELL COMARCAL
D’acord amb allò previst a l’article 21 de les BASES de la convocatòria (“Obligacions de les entitats
beneficiàries”), correspon al CONSELL COMARCAL:
1) Obligacions de control, seguiment i compliment (article 21.1 de les BASES):
a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte de cofinançament.
El CONSELL COMARCAL, en la seva condició d’ens executor, haurà d’assumir, en concret, les
següents tasques, que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es relacionen:
• Coordinació de tota l’operació (des del tràmit de sol·licitud fins al tancament i justificació de
l’Operació).
• Aprovació dels projectes executius.
• Preparació de l’expedient de licitació de les actuacions, incloent la redacció i aprovació dels plecs
de clàusules, i tota la documentació preceptiva.
• Adjudicació dels contractes, amb les corresponents meses de contractació, publicacions i demés
deures legals derivats del procediment de contractació pública.
• Inclusió de les actuacions de l’operació en el pressupost de l’entitat i pagament de les actuacions
en els termes establerts en el present Conveni.
• Justificació de les actuacions; presentació, si s’escau, de recursos i/o al·legacions i/o altres escrits
de resposta a requeriments i de tràmit, així com la generació de tota la documentació inherent al
procediment de concessió de la subvenció FEDER.
b) No patir, abans de transcórrer cinc (5) anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi
un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius
o les condicions d'execució de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE)
1303/2013.
En cas d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de béns
inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, l'entitat beneficiària ha de fer
constar en l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc
anys, així com l'import de la subvenció.
c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les
transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, d'acord amb el que estableix l'article
125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El sistema emprat ha de permetre distingir de manera clara i
inequívoca quina despesa concreta és objecte de finançament FEDER i quines altres fonts de
finançament aliè l'afecten. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan competent per resoldre
la convocatòria podrà revocar la subvenció assignada.
d) Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades i les auditories
corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, els quals han d'estar a disposició de les
persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per l'autoritat de gestió, de
certificació o d'auditoria, organisme intermedi o funcionaris autoritzats de la Comissió i del Tribunal de
Comptes Europeu) per ser inspeccionats, si així ho sol·liciten durant dos anys a partir del 31 de
desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguin incloses les despeses
definitives de l'operació conclosa, segons el que indiqui l'organisme intermedi al beneficiari en el
moment de l'inici del període esmentat, d'acord amb el que estableix l'article 140.1 del Reglament
(UE) 1303/2013. Alhora, cal conservar els originals dels documents o les còpies certificades conforme
als originals en els suports generalment acceptats.
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e) Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya, com a organisme
intermedi, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris, que comprovaran que s'ha realitzat
l'objecte de l'operació cofinançada, que s'ha efectuat realment la despesa declarada i que compleix
amb la legislació aplicable, les condicions del Programa operatiu i les condicions per al suport a
l'operació, en compliment de l'article 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013.
f) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat amb el Tractat de
funcionament de la Unió Europea, en coherència amb els articles 7 i 8 del Reglament (UE)
1303/2013.
g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat i de la Unió
Europea.
h) Complir el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE) 1303/2013 i el
Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions, circulars específiques i altres, així
com amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya
2014-2020 per a la gestió de fons FEDER que dictin les autoritats designades en el marc del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020.
i) Complir totes les altres obligacions que estableixen les BASES i de subvencionabilitat de la
despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal i comunitària, així com la normativa
europea aplicable. Les entitats beneficiàries han de signar la declaració responsable d'acord amb
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que
assumeixen.
k) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
2) Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits (article 21.2 de les BASES):
Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria d'informació i
comunicació regulades en l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i en l'annex XII, apartat 2.2,
que regula les responsabilitats de les entitats beneficiàries en relació amb les mesures d'informació i
comunicació destinades al públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen l'obligació d'incorporar
l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat
de l'actuació objecte de subvenció.
Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a les entitats
beneficiàries l'aprovació del cofinançament.
Aquestes mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que es
generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models, formats i logotips
estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web municat.gencat.cat.
Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- Obligacions de l’AJUNTAMENT
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració, són obligacions generals de
l’AJUNTAMENT:
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a) Executar l’Operació conjuntament amb el CONSELL COMARCAL i els altres ens participants
mitjançant la realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de
la subvenció.
b) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni.
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el
correcte desenvolupament de l’Operació.
d) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb
la realització de l’Operació.
e) Rescabalar al CONSELL COMARCAL de totes les quantitats de les quals aquest hagi de fer front
com a conseqüència de canvis no comunicats per l’AJUNTAMENT.
f) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
g) Comunicar al CONSELL COMARCAL la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a l’atorgament
de la subvenció FEDER.
h) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació
que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui necessària per a la
justificació de la subvenció.
i) Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un
període no inferior als sis (6) anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de
les justificacions.
j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la DGAL (per si
mateixa o a través d’auditories externes), i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l'exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida.
k) Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de les obligacions
que l’AJUNTAMENT assumeix en aquest conveni durant l’exercici de les funcions de control i
verificació del CONSELL COMARCAL o de qualsevol altre que correspongui.
l) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular:
a. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
b. Comunicar al CONSELL COMARCAL les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin directament o indirecta a la
subvenció atorgada i puguin posar en risc l’interès públic.
c. Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal.
m) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.
n) Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a
l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar,
d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la subvenció, i d’altra, l’adequació
entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la
realització d’aquestes activitats.
o) Assumir la gestió dels bens sobre els que actua l’operació i que es troben en el seu terme
municipal.
p) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
CINQUÈ.- Obligació específica d’execució. Responsabilitat de l’AJUNTAMENT
En tant que l’Operació objecte del present Conveni, s’incardina en una operació global, integrada per
un conjunt de diferents actuacions i subvencionat pel FEDER 2014 – 2020, amb la consegüent
afectació de qualsevol incidència a la totalitat del projecte, l’AJUNTAMENT s’obliga expressament a
procedir a l’execució, sense excepció, de totes i cadascuna de les actuacions previstes en l’ANNEX I
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punt 1 d’aquest Conveni, i en els termes en el mateix definit i d’acord amb les formes i procediments
definits en les Bases de la convocatòria.
Qualsevol incompliment d’aquesta obligació comportarà l’assumpció per part de l’AJUNTAMENT de
totes les conseqüències legals i responsabilitats inherents a l’obligació adquirida, en front, tant del
CONSELL COMARCAL, com de qualsevol dels ens que integren l’operació.
SISÈ.- Obligacions de les parts derivades del règim econòmic
En virtut dels acords continguts en el present conveni de col·laboració, correspondrà a cadascuna de
les parts, segons s’exposa:
1r.- Dotació pressupostària
Serà obligació de l’AJUNTAMENT la dotació de la partida pressupostària corresponent a cadascuna
de les actuacions contingudes en l’operació en les que participa, i per a l’anualitat prevista en el
mateix.
2n.- Assumpció del pagament de despeses inherents a l’execució del Projecte
L’AJUNTAMENT s’obliga al pagament al CONSELL COMARCAL de totes aquelles despeses
vinculades a cadascuna de les actuacions, en la forma i amb les condicions que a continuació
s’exposen.
Les despeses, a aquests efectes, es classifiquen en 3 grups, a saber:
1) Despeses per actuacions imputables a un únic municipi: Aquelles despeses atribuïbles
íntegrament a un únic Ajuntament, relatives a les actuacions que portaran a terme, i dins de cada
actuació, atribuïbles a cadascun dels contractes administratius que s’hi comprenen. Es descriuen
a l’ANNEX I punt 1.
2) Despeses de contractes i actuacions imputables a diversos municipis: Aquelles despeses
derivades de contractes de caràcter general que beneficien a més d’un Ajuntament. En aquest
cas, cal establir un criteri de repartiment de la despesa entre aquells municipis afectats, segons
s’exposarà, basat en el principi de proporcionalitat o afectació. Es descriuen a l’ANNEX I punt 2.
3) Despeses de gestió: Aquelles despeses també de caràcter general, derivades de la contractació
de la gestió de l’Operació, i que afecten a tots els municipis participants de l’Operació. Cal també
establir un criteri de repartiment, que estarà basat, en aquest cas, en l’aplicació d’un percentatge
calculat sobre el cost fix d’aquest servei. Es descriuen a l’ANNEX I punt 2.
Igualment, per al primer grup de despeses, especialment (despeses per actuació) i per tal de
determinar la forma i condicions dels pagaments, caldrà delimitar cadascuna de les fases de la
contractació, és a dir:
- Fase anterior a la licitació
- Fase d’adjudicació del contracte
- Fase d’execució
- Fase posterior a l’execució i recepció de l’actuació - liquidació
En funció doncs, dels paràmetres indicats, les despeses assumides per l’AJUNTAMENT i les
obligacions de pagament són les següents:
1) Despeses per actuació:
1.a) Fase prèvia a la licitació
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L’AJUNTAMENT s’obliga a efectuar el pagament al CONSELL COMARCAL de l’import
corresponent al total preu de licitació més el seu IVA al tipus vigent, amb anterioritat a
l’aprovació de la licitació per part de l’òrgan corresponent del CONSELL COMARCAL, i a
requeriment seu, respecte d’aquelles actuacions el cost de les quals és atribuïble íntegrament al
municipi. Per tant, l’obligació implica el pagament del preu total de licitació (IVA inclòs),
independentment de l’import corresponent al pressupost inicial previst en la memòria de sol·licitud (el
qual, això sí, determinarà el càlcul inicial de l’import de la subvenció que correspongui a cadascuna de
les actuacions).
Aquest pagament, s’entendrà, dins l’àmbit de cada actuació, per a cadascun dels contractes objecte
de procediment de contractació, i en la seva fase, com s’expressava, prèvia a l’aprovació de la
licitació.
1.b) Fase d’adjudicació del contracte
En cas que el preu d’adjudicació (per a cadascun dels contractes) resulti inferior al preu de licitació
(per raó de les baixes proposades pels licitadors), no es procedirà al retorn de la diferència entre els
imports pagats inicialment per l’AJUNTAMENT (preu de licitació + IVA) i l’import corresponent al preu
d’adjudicació, fins a la fase posterior a l’acta de recepció, un cop determinat el cost final executat i
determinat el càlcul de la liquidació. Per tant, es retornarà la diferència entre el preu de licitació i el
preu finalment executat.
1.c) Fase d’execució del contracte
Durant la fase d’execució del contracte correspon al CONSELL COMARCAL el pagament a l’empresa
adjudicatària, en els termes i condicions establertes en els Plecs i en el propi contracte signat, dels
imports resultants de cadascuna de les certificacions, amb el seu IVA corresponent, amb càrrec al
total import abonat inicialment per l’AJUNTAMENT en la fase prèvia a la licitació, segons s’ha exposat
en els punts anteriors.
Qualsevol modificació de l’import i les condicions d’execució, ja sigui per diferències d’amidaments o
qualsevol altra circumstància, serà valorada conjuntament pels serveis tècnics de l’Ajuntament i del
Consell Comarcal.
En qualsevol cas, s’estarà al resultat de la liquidació (fase posterior a la recepció de l’actuació).
En cas que, en qualsevol moment d’aquesta fase, es produís un excés d’execució que comporti un
increment per sobre del preu d’adjudicació, l’AJUNTAMENT s’obliga a abonar dit increment en el
moment en què li sigui requerit pel CONSELL COMARCAL.
1.d) Fase posterior a l’execució i recepció de l’actuació - liquidació
Un cop recepcionada l’actuació i efectuat el càlcul de la liquidació, el possible excedent o diferència
positiva restant entre l’import pagat inicialment (PL) i el preu resultant de dita liquidació serà retornada
a l’AJUNTAMENT en aquesta fase.
2) Despeses de contractes i actuacions imputables a diversos municipis
En quant a aquelles despeses imputables a diversos municipis, el cost de les quals s’hagi de
repercutir en funció d’un criteri de proporcionalitat o afectació, l’AJUNTAMENT s’obliga a efectuar el
pagament de la part corresponent d’acord amb les quotes i previsions i terminis de pagament que es
detallen en l’ANNEX I punt 2 del present Conveni.
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Dintre d’aquestes despeses també s’hi inclouen les corresponents a la contractació del personal
tècnic, segons les especificacions i detall de quotes contingudes en l’esmentat ANNEX I punt 2,
assignades igualment d’acord amb un criteri de proporcionalitat respecte les actuacions del punt 1
(ANNEX I punt 1).
3) Despeses de gestió
Les despeses també de caràcter general, derivades específicament de la contractació de la gestió de
l’Operació, i que afecten a tots els municipis participants en la mateixa, seran pagades per
l’AJUNTAMENT, en el percentatge que correspongui i d’acord amb les fraccions i terminis establerts.
El percentatge de participació en aquestes despeses tindrà caràcter proporcional i es calcularà en
relació al cost del pressupost inicial del Projecte de l’AJUNTAMENT respecte del pressupost total de
l’Operació subvencionada pel FEDER.
El percentatge i terminis de pagament d’aquestes despeses, es recullen igualment en l’ANNEX I punt
2 del present Conveni.
3r.- Redacció del Projecte i Direcció facultativa. Imputació de despeses
En cas que de l’actuació se’n derivés una despesa en treballs tècnics addicionals (en concepte de
redacció d’algun document tècnic addicional i o direcció d’obra o instal·lacions), aquesta s’imputaria al
municipi en la proporció que li pertoqués.
En cas que de l’execució d’una actuació se’n derivés una direcció d’obra que pot ser assumida pels
serveis tècnics del municipi, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès nomenaria l’equip director d’obra
proposat per l’Ajuntament, que realitzarien la seva tasca sense càrrec al Consell Comarcal ni a
l’operació de FEDER.
4t.- Cobrament / pagament de la subvenció
Un cop es produeixi el cobrament per part del CONSELL COMARCAL dels imports de la subvenció
del FEDER 2014-2020 relatius a cada contracte i finestra de justificació procedirà a pagar l’import
corresponent a l’AJUNTAMENT (ANNEX II).
Aquest import equival al 50% de l’import final subvencionable (IVA exclòs), en funció del pressupost
inicial que consta a la sol·licitud, menys els imports resultants de possibles penalitzacions o de la
determinació de conceptes no subvencionables.
En cas de resultar excedents derivats de la certificació d’import superiors fins al límit permès
(previsiblement màxim un 10% sobre el pressupost inicial previst a la Memòria de sol·licitud), no seran
abonats a l’Ajuntament, en cas que finalment hagin estat total o parcialment subvencionats, fins al
moment del tancament total del Projecte, un cop determinat si la subvenció total cobreix dits possibles
excedents per a tots els contractes i municipis on s’hagin pogut produir. En cas que no sigui així (-la
subvenció de FEDER no cobreix els esmentats excedents-), s’aplicarà en el repartiment de la
subvenció un criteri de proporcionalitat en relació al percentatge que suposa l’excedent respecte de
cada actuació (-computant només aquelles que han tingut algun excés-), percentatge que s’aplicarà
sobre l’excedent total acumulat per tal de calcular la quantitat d’excedent (=subvenció) que correspon
a cada municipi.
SETÈ.- Acreditació de l’obtenció de permisos i/o autoritzacions
A efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte FEDER 14-20, l’AJUNTAMENT
s’obliga, específicament i de forma expressa mitjançant la signatura del present Conveni, a acreditar
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al CONSELL COMARCAL, amb caràcter previ a l’aprovació de la licitació del subministrament
referent a cadascuna de les actuacions, l’atorgament per part dels organismes competents de totes
aquelles autoritzacions administratives o permisos que resultin preceptius.
L’acreditació es farà mitjançant l’aportació de còpia de la/les resolució/ons d’atorgament, adjunta/es al
certificat emès pel Secretari/a de l’AJUNTAMENT on es faci constar la relació i dades rellevants de
cadascun dels permisos necessaris per a l’execució de cada actuació.
Igualment, caldrà que l’AJUNTAMENT aporti (en cas que no hagi estat acreditat en la fase prèvia de
sol·licitud), el corresponent certificat conforme cadascuna de les actuacions no tenen afectació a la
Xarxa Natura ni requereixen de declaració d’impacte ambiental, o bé, en el seu cas, aportin les
autoritzacions o declaracions preceptives, en la forma expressada en el paràgraf anterior.
L’obligació d’acreditació dels permisos o autoritzacions recau en qualsevol cas en l’AJUNTAMENT,
independentment que sigui o no aquest qui hagi procedit a la redacció del Projecte executiu.
En qualsevol cas, l’aprovació de la licitació quedarà supeditada a l’estricte compliment d’allò
expressat en el present Pacte.
VUITÈ.- Altres obligacions
Altrament, les parts s’obliguen:
• A mantenir l’objecte de les actuacions finançades per FEDER fins a un mínim de 5 anys posteriors
a la data de tancament de l’operació. A aportar totes les dades, informació i documentació que
siguin preceptives, així com al compliment dels terminis previstos per a l’execució, atenent en
temps i forma, en qualsevol cas, les comunicacions i requeriments que poguessin esdevenir al
llarg del procés.
• L’AJUNTAMENT procedirà a validar els plecs amb caràcter previ a la publicació de la licitació.
NOVÈ.- Reintegrament de la subvenció
Quan, per incompliment de la normativa sobre contractació en el sector públic o per qualsevol
circumstància per causa no imputable al CONSELL COMARCAL, es renunciés a la subvenció
atorgada, o bé esdevingués sense efectes o resultés invalidada, nul·la, anul·lada, revocada, revisada,
modificada, o bé en cas que s’hagués de procedir al reintegrament de quantitats subvencionades,
l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar i els
interessos que corresponguin en relació amb el seu percentatge de participació, abonant al CONSELL
COMARCAL l’import que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de
qualsevol tipus de responsabilitat.
DESÈ.- Concurrència amb altres ajuts o subvencions
10.1. No són compatibles amb la subvenció FEDER objecte del present Conveni, aquells altres ajuts o
subvencions que també provinguin, directa o indirectament, de fons europeus.
Per altra banda, cal tenir en compte que en cap cas es pot produir un sobre-finançament de
l’Operació, és a dir, l’import total dels ajuts o subvencions concedides no pot superar el cost total de la
despesa pública subvencionada, en compliment de l'article 54 del Reglament (CE) 1083/2006 i l'article
19 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
En cas de concurrència amb altres ajuts o subvencions públics (independentment que el beneficiari
sigui el CONSELL COMARCAL o l’AJUNTAMENT), cal tenir en compte que aquests no es tindran en
compte per a la determinació de l’import inicial que paga l’Ajuntament, sobre el preu de licitació, tal
com s’indica en el Pacte Sisè del present Conveni, tret que el Consell Comarcal decidís el contrari, tal
i com s’explica en el punt 10.3 d’aquest mateix pacte.
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10.2. En cas d’ajuts o subvencions sol·licitats per l’AJUNTAMENT: Només podran anar destinats a
sufragar despeses concretes d’aquest ajuntament. Dits ajuts o subvencions han de permetre en les
seves bases que, tot i essent beneficiari el propi ajuntament, l’ens executor de l’actuació municipal
objecte de la prestació pugui ser el CONSELL COMARCAL. S’exceptuen d’aquesta obligació aquells
ajuts concedits amb anterioritat a la resolució definitiva d’atorgament de l’operació de FEDER, per
tant, els ajuts concedits per actuacions de forma prèvia al 7 juny del 2019.
En aquest supòsit (ajuts o subvencions públics, sol·licitats per l’AJUNTAMENT en condició de
beneficiari), estarà obligat en tot cas l’AJUNTAMENT a comunicar al CONSELL COMARCAL totes i
cadascuna de les fases de tramitació de dit ajut o subvenció, des de la sol·licitud inicial fins a la
resolució final de concessió, incloses les fases de cobrament, a fi i efecte que el CONSELL
COMARCAL pugui tenir coneixement de les possibles situacions de concurrència i determinar si
aquestes poden derivar en sobre-finançament, amb la consegüent afectació a la subvenció FEDER
14-20 (recordar que la suma del total import dels ajuts o subvencions no pot superar el cost total de la
despesa subvencionada, (=cost de l’actuació, IVA inclòs), tal com ja ha quedat expressat).
Per altra banda, serà el propi AJUNTAMENT sol·licitant qui es responsabilitzi, tant de la pròpia gestió
de la sol·licitud, com de la posterior tramitació en totes les seves fases, justificació i cobrament.
Altrament, el CONSELL COMARCAL, facilitarà a l’AJUNTAMENT tota aquella documentació que li
hagi estat requerida a efectes de justificació de l’expedient i per tal d’obtenir el cobrament dels ajuts o
subvencions indicats.
10.3 El CONSELL COMARCAL podrà sol·licitar també altres ajuts o subvencions, amb l’objectiu de
cercar cofinançament per algunes actuacions de l’Operació. En cas que es resolgués positivament
sobre la seva concessió, serà decisió del CONSELL COMARCAL establir si l’import de la subvenció
es descompta de l’aportació que hauria de fer el municipi, o bé si el municipi aporta igualment tot
l’import inicialment i, un cop ingressada la subvenció, es distribueix entre tots els municipis afectats
d’acord amb el criteri de proporcionalitat corresponent.
S’incardina en aquest apartat el possible ajut addicional del 25% de la Diputació de Barcelona, que
motiva el pacte següent.
ONZÈ.- Possible ajut de la Diputació de Barcelona
Aquest pacte només és vàlid davant del supòsit que la Diputació de Barcelona realitzi convocatòria
per a la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa
Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i
competitivitat territorial, com s’ha portat a terme en les convocatòries realitzades el 2016 i que
suposen un 25% de subvenció addicional.
En cas que es portés a terme l’esmentada convocatòria i l’ajut fos concedit, i en cas que les bases
recollissin el mateix mecanisme de distribució, pagament i justificació de l’esmentat ajut, aquests ajuts
es distribuirien entre els ajuntaments segons les següents condicions (ANNEX II):
• Una vegada finalitzada i recepcionada l’actuació corresponent al municipi o a la part del municipi
(actuacions del punts 1 de l’annex 1 de conveni), i en el moment de retornar l’import excedent –
diferencial entre import d’adjudicació i import avançat per l’ajuntament – en cas que n’hi hagi
hagut, es calcularà l’import teòric de l’ajut de la Diputació de Barcelona. Aquest càlcul es farà tenint
en compte l’import elegible màxim determinat per la sol·licitud del FEDER i l’import realment
executat de l’actuació. Aquest import teòric serà del 25% IVA exclòs de l’import de l’actuació quan tot l’import sigui teòricament elegible - i inferior a aquest percentatge (en la mateixa proporció
entre l’import elegible i l’import total IVA exclòs) quan no totalment elegible l’import executat.
• Aquest import s’ingressarà a l’Ajuntament conjuntament amb l’excedent de l’adjudicació - si n’hi
hagués hagut - una vegada realitzada l’acta de recepció de l’actuació, i sempre i quan hi hagi
disponibilitat de tresoreria, en base a les bestretes de l’ajut lliurades per la Diputació de Barcelona.
En cas que no hi hagi disponibilitat de tresoreria, la distribució d’aquest ajut de la Diputació es farà
efectiu així que s’hagi ingressat la següent bestreta.
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• En cas que posteriorment a haver ingressat aquest import a l’Ajuntament, s’hagués de retornar
alguna part d’aquest ajut al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es procedirà a compensar l’import
de la devolució amb els futurs pagaments del Consell Comarcal de l’Alt Penedès al municipi, per
tant en càrrec a altres ingressos futurs del mateix l’ajut de la Diputació de Barcelona – per a
d’altres actuacions de l’operació – o en càrrec a la subvenció de FEDER rebuda per a la mateixa
actuació o altres actuacions però amb destinació al mateix municipi.
DOTZÈ.- Composició de les Meses de contractació
Les Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes compresos en cadascuna de les
actuacions, estarà composada pels membres que exigeix la LCSP, preveient una representació del/s
municipi a què fa referència l’actuació.
TRETZÈ.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment per tal de vetllar pel compliment de l’objecte del present Conveni.
La Comissió realitzarà el seguiment de l’execució de les actuacions i es reunirà, a aquests efectes,
sempre que ho consideri necessari, exercint també, si s’escau, funcions d’assessorament al Ple de la
corporació.
Les decisions de la Comissió s’adoptaran per consens i tindran caràcter executiu.
La composició de la Comissió, serà la següent:
- El/la President/a del CONSELL COMARCAL (presidència)
- El/la Gerent del CONSELL COMARCAL (vocal)
- El/la Conseller/a comarcal de l’Àrea d’adscripció del Projecte (vocal)
- El/la Secretari/ària del CONSELL COMARCAL (vocal)
- L’/la Interventor/a del CONSELL COMARCAL (vocal)
- L’assessor/a tècnic/a designat/ada pel CONSELL COMARCAL (vocal)
- Un secretari o secretària, designat/ada entre els vocals o bé exercit per una persona al servei del
CONSELL COMARCAL (en aquest darrer cas, assisteix amb veu i sense vot).
CATORZÈ.- Protecció de dades de caràcter personal
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.
QUINZÈ.- Gestió dels bens una vegada realitzada l’actuació i transferència dels mateixos a
l’Ajuntament
La base 21.1 de les bases de la convocatòria, delimiten en el seu apartat b, el següent:
“21.1 Obligacions de control, seguiment i compliment
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(...)
b) No patir, abans de transcórrer cinc anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un
canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o
les condicions d'execució de l'operació, d'acord amb l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En
cas d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de béns
inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, l'entitat beneficiària ha de fer
constar en l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc
anys, així com l'import de la subvenció.”
Es deriva d’aquesta obligació que l’entitat beneficiària és titular de la inversió portada a terme en el
marc de l’Operació objecte del conveni, i que aquesta titularitat s’ha de mantenir fins a 5 anys després
de finalitzar l’operació, és a dir, fins a 5 anys després de la data en què l’entitat beneficiària hagi
ingressat el darrer cobrament de l’Ajut FEDER de l’operació.
Una vegada executada aquella actuació no comuna, que només afecta a l’Ajuntament (actuacions del
punts 1 de l’annex 1 de conveni), i un cop realitzada l’acta de recepció o document equivalent, i en
virtut d’aquest conveni, la gestió i explotació integral del bé o bens executats en el marc del FEDER
passarà automàticament a l’Ajuntament. Això vol dir el manteniment de les mateixes, l’assumpció dels
costos que es derivin de la gestió i explotació, la reposició de materials i consumibles, i qualsevol altra
despesa que sigui inherent a la gestió i explotació del bé o bens.
Per altra banda, el Consell Comarcal inscriurà les inversions portades a terme en el marc de
l’Operació de FEDER en el seu inventari una vegada finalitzada l’actuació, i retornarà la titularitat dels
bens a l’Ajuntament una vegada transcorreguts els cinc anys després de finalitzar l’execució de
l’operació.
SETZÈ.- Causes de resolució. Extinció del Conveni
Seran causes de resolució del present conveni:
a) La complerta realització, un cop justificada o acreditada, del seu objecte i/o el compliment del
seu període de vigència, d’acord amb el contingut del Pacte SEGON.
b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n deriven.
c) La renúncia formal a la subvenció.
d) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per qualsevol de les
parts atorgants.
e) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries.
DISSETÈ.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del present conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’acord, aquestes es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.”
ANNEX I – RELACIÓ D’ACTUACIONS DELS MUNICIPIS
1- Relació d’actuacions exclusivament imputables i atribuïbles a cadascun dels municipis
participants incloses dins l’operació de FEDER eix 4, període 2014-2020:

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

IMPORT TOTAL
(Amb IVA)

ACTUACIONS DE L'OPERACIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Millora eficiència de l’enllumenat públic a AVINYONET DEL PENEDÈS
Millora eficiència de l’enllumenat públic a CASTELLVÍ DE LA MARCA
Millora eficiència de l’enllumenat públic a FONT-RUBÍ
Millora eficiència de l’enllumenat públic a GELIDA
Millora eficiència de l’enllumenat públic a OLESA DE BONESVALLS
Millora eficiència de l’enllumenat públic a PACS DEL PENEDÈS
Millora eficiència de l’enllumenat públic a PLA DEL PENEDÈS
Millora eficiència de l’enllumenat públic a PUIGDÀLBER
Millora eficiència de l’enllumenat públic a SANT CUGAT SESGARRIGUES
Millora eficiència de l’enllumenat públic a SANT LLORENÇ D'HORTONS
Millora eficiència de l’enllumenat públic a SANT MARTÍ SARROCA
Millora eficiència de l’enllumenat públic a SANT PERE DE RIUDEBITLLES
Millora eficiència de l’enllumenat públic a SANT SADURNÍ D'ANOIA
Millora eficiència de l’enllumenat públic a SUBIRATS
Millora eficiència de l’enllumenat públic a TORRELAVIT
Xarxa de calor alimentada amb biomassa a TORRELAVIT
Millora eficiència de l’enllumenat públic a TORRELLES DE FOIX
Millora eficiència de l’enllumenat a CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS
Instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10,92kW CONSELL COMARCAL
TOTALS

175.605,34 €
287.766,62 €
100.994,87 €
97.746,85 €
148.565,69 €
107.186,76 €
56.274,03 €
144.623,73 €
72.440,73 €
390.113,33 €
140.993,67 €
116.042,84 €
312.562,30 €
184.055,29 €
250.854,08 €
198.503,55 €
122.402,60 €
19.641,95 €
15.316,22 €
2.941.690,45 €

Aquests són els imports previstos en la sol·licitud del FEDER, però els ajuntaments hauran d’avançar
els imports previstos per a la licitació, és a dir, els imports que es determinin a efectes de la possible
licitació, projectes executius...etc. Per altra banda, tal i com se cita a l’article sisè, i només si s’escau,
cada ajuntament hauria d’assumir la part que es podés derivar de despeses com a conseqüència de
treballs tècnics addicionals lligats a la seva actuació, en la proporció que se’n derivés.
2- Relació d’actuacions i despeses comuns de l’operació atribuïbles a diversos municipis i
despeses de gestió i justificació de l’operació
Així mateix, i tal i com consta en el pacte SISÈ.2n.2) i SISÈ.2n.3) del conveni, el municipi també
participarà en les actuacions comarcals imputables a tots els municipis participants de l’operació, així
com en les despeses de gestió (no elegibles i subvencionables a efectes de FEDER). El següent
quadre, que reprodueix el del punt 1 però contempla també les despeses comarcals, així com la
proporció i els imports totals a imputar a cada municipi, són els següents (els imports són totals i
inclouen l’IVA):
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Les despeses de:
• Personal de nova contractació imputat a l’operació (actuació 20)
• Pla de comunicació (actuació 21)
• Despeses d’assessorament, gestió i justificació amb contractació externa
Es reparteixen sobre la proporció inicial (projecte seleccionat per la DGAL) de cada actuació i municipi
del punt 1. La despesa tipus B és la despesa prevista de les actuacions comunes (20 i 21), mentre
que la despesa tipus C és la de gestió i assessorament extern. A la taula hi ha descrita la quota per
municipi en base a les seves actuacions del punt 1, i el cost anual i semestral que representa repartit
en 3 anys.
Les despeses indirectes no es traslladen als municipis, atès que es tracta d’una despesa proporcional
al cost del personal de nova contractació.
Les quotes previstes, tindran la següent distribució:
1a Quota:
2a Quota:
3a Quota:
4a Quota:
5a Quota:
6a Quota:

Febrer del 2020
Setembre del 2020
Febrer del 2021
Setembre del 2021
Febrer del 2022
Setembre del 2022
ANNEX II – SUBVENCIÓ PREVISTA PER MUNICIPI
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Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i
l’aprovació dels corresponents convenis interadministratius.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’execució de l’operació PR15-012842 “
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançat amb fons
europeu de desenvolupament regional (programa operatiu Feder 2014-2020).
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa inicial que comporta l’aprovació d’aquest conveni que
ascendeix a un import de 461,74 euros (IVA inclòs) el primer semestre, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 165-62904 del present pressupost, condicionat a
l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2019.
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Quart .- Iniciar un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici
2020, per a incloure la resta de la despesa que comportarà el conveni, d’acord amb
el pacte sisè del conveni.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Sisè.- 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 d’un
conveni per a dur a terme una actuació en l’enllumenat públic que serà
subvencionada al 50% pel FEDER, que segurament també es rebrà una subvenció
de la Diputació de Barcelona del 25% (encara es troba pendent de confirmació), i
que el cost final restant serà assumit per l’Ajuntament; que aquesta actuació servirà
per reduir el consum energètic del municipi, objectiu pel qual treballa l’equip de
govern.
El Sr. Sala pregunta si està previst on es durà a terme aquesta actuació.
L’Alcalde li explica que està previst fer aquesta actuació a l’enllumenat públic del
barri de Can Castellví, del de l’Avellà, del de Font-rubí i del de Santa Maria.
El Sr. Sala pregunta quins elements de l’enllumenat es canviaran.
L’Alcalde li respon que d’entrada només les làmpades.
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 INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 04/2019 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS.
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es
transcriu:
“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.
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Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 19 de novembre de 2019 i vist
l’informe de Secretaria-intervenció de data 19 de novembre de 2019.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2019, l'aprovació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per mitjà 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 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
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. 04/2019
del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2019, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, per import de 2.700,00 euros, finançats
amb romanent de tresoreria no afectat per la Llei Orgànica 2/2012, d’acord amb el
següent detall:
Partida habilitada

Descripció

161-20300

Renting vehicle pick up servei municipal
d’aigua

Proposta d’alta

165-62904

Instal·lació de noves lluminàries al municipi

500,00 €
500,00 €

TOTALS
Partida
suplementada

Descripció

Consignació
inicial

Modificació

Consignació
definitiva

336-21209

Manteniment patrimoni històric – pica baptismal

3.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

341-48015

Transferència al Club Esportiu Font-rubí

2.250,00 €

700,00 €

2.950,00 €

5.250,00 €

1.700,00 €

6.950,00 €

TOTALS

•

1.000,00 €

FINANÇAMENT:
Partida
87000

Descripció

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

2.700,00 €

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

2.700,00 €

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
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les dependències de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin
convenients i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació
pressupostària es considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els
terminis esmentats, de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Si es presentessin reclamacions s’hauran de resoldre en el termini
d’un mes.
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.”
La secretària interventora llegeix els acords de la proposta i l’Alcalde li cedeix la
paraula al regidor d’hisenda.
El Sr. Moya explica breument en què consisteix la reduïda proposta de modificació
pressupostària.
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 NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Fontrubí han format el Pressupost per a l’exercici 2020, així com així com les bases
d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord
amb el que disposen els articles 168 i 169 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
l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol 1 del títol 6é. de la Llei 39/1988.
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als
articles 164, 165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
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Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de
conformitat amb l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals i article 18.4 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
títol sisè del capítol primer de la Llei 19/1988.
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de
conformitat amb l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; article 52.2 lletra f)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; article 50.11 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre; article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril,
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2020, el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
9

Euros

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

690.555,71 €
964.082,61 €
500,00 €
59.425,00 €
467.900,00 €
7.500,00 €

TOTAL DESPESES

2.189.963,32 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítols
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
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TOTAL INGRESSOS

2.189.963,32 €

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a
l’exercici 2020.
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Fontrubí per a l’exercici 2020.
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat
període sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà
definitivament aprovat, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004.
Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”
La secretària interventora llegeix els acords de la proposta i l’Alcalde li cedeix la
paraula al regidor d’hisenda.
El Sr. Moya realitza una explicació del que s’ha previst en cada capítol, tant de
despeses com d’ingressos, i també destaca les novetats incorporades i els canvis
proposats a certes aplicacions pressupostàries.
Intervé pel grup municipal d’ERC-AM el regidor Martí Càlix i procedeix a preguntar
sobre diverses partides del pressupost, essent contestat tant pel regidor d’hisenda
com per la secretària interventora en qüestions més tècniques.
El Sr. Sala manifesta que no hi hagut un treball previ del pressupost entre ambdós
grups municipals, i que el pressupost inicial varia força del pressupost realment
executat.
L’Alcalde recorda que el pressupost és una eina viva i que aquest tot just és el quart
expedient de modificació de crèdits.
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: 6 (sis)
vots a favor del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres)
abstencions del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per
majoria absoluta.
PUNT DESÈ.- MOCIÓ D'ERC FONT-RUBÍ PER LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES ALS EDIFICIS PÚBLICS DE FONT-RUBÍ, PER TAL
D’AFAVORIR L’AUTOGENERACIÓ SOSTENIBLE I REDUCCIÓ DE LA DESPESA
ELÈCTRICA.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és la següent:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa l'emergència climàtica declarada per la Generalitat.
Atès que el pressupost 2019 hi consten, entre d'altres, les següents partides de
consum elèctric:
Partida Consum elèctric Escola
12.000 €
Partida Consum elèctric Llar d’infants
2.000 €
Partida consum elèctric Ajuntament
6.000 €
Partida Consum elèctric La Barraca
1.600 €
Partida Consum elèctric Centre La Cooperativa
3.500 €
Partida Consum elèctric Pistes esportives
5.000 €
Total Pressupostat 2019:
29.600 €
Atès que el consums d’alguns d’aquests equipaments és majoritàriament de dia.
Atès que existeix una línia de ajuts que promou la Diputació per a instal·lacions de
eficiència energètica per edificis públics.
Atès que la inversió es prou rentable, i pot donar estalvis de fins al 40% en el import
de la despesa elèctrica.
Atès que la instal·lació més eficient actualment és la autoconsum sense instal·lació
de bateries de acumulació.
Atès que per consum global i per corba de consum diària les instal·lacions on la
instal·lació d'autoconsum serien més eficients són:
Escola
Ajuntament
Atès que amb aquesta inversió, es podrà reduir l’import de la factura elèctrica un
total de 6.900 euros anuals, sense considerar possibles fluctuacions (usualment a
l’alça) del preu de la electricitat amb al següent distribució:
Escola - 40% = - 4.800 €
Ajuntament - 35% = - 2.100 €
Estalvi total = 6.900 € anual
Atès que la inversió aproximada per les instal·lacions és de 46.000€ i per tant el
període de retorn de la inversió seria de 6,25 anys.
Escola 20 KW
Pressupost estimat de 30.000 € (64 plaques)
Ajuntament 10KW Pressupost estimat de 16.000 € (32 plaques)
Atès que aquest període podria disminuir en cas que s’apliqués la nova llei
espanyola de compensació de consum amb excedent de producció a xarxa.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Destinar una partida al pressupost d’inversions del 2020 per realitzar
instal·lacions d'autoconsum energètic a l'escola i a l'ajuntament.
Segon. Que els serveis tècnics estudiïn el cost aproximat de la inversió per tal de
poder dotar la partida pressupostaria amb el crèdit necessari.
Tercer. Liderar des del consistori la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de la
generació de CO2.”
El regidor d’ERC-AM llegeix la moció presentada pel seu grup i la defensa.
L’Alcalde explica que el seu grup està d’acord amb bona part de la moció, però que
ja ha explicat que s’ha obert una partida en el pressupost de l’any 2020 per a
plaques solars per si hi ha alguna subvenció per a dur a terme aquest tipus
d’actuació, a més de què es resta a l’espera de saber si mitjançant el Consell
Comarcal es pot dur a terme una actuació d’instal·lació de plaques solars a
l’Ajuntament. Per això, si s’esmena la moció anul·lant l’acord primer de la moció, el
seu grup hi votarà a favor.
Els membres del grup municipal d’ERC-AM manifesten el seu acord en esmenar la
moció, que resta de la següent manera:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa l'emergència climàtica declarada per la Generalitat.
Atès que el pressupost 2019 hi consten, entre d'altres, les següents partides de
consum elèctric:
Partida Consum elèctric Escola
12.000 €
Partida Consum elèctric Llar d’infants
2.000 €
Partida consum elèctric Ajuntament
6.000 €
Partida Consum elèctric La Barraca
1.600 €
Partida Consum elèctric Centre La Cooperativa
3.500 €
Partida Consum elèctric Pistes esportives
5.000 €
Total Pressupostat 2019:
29.600 €
Atès que el consums d’alguns d’aquests equipaments és majoritàriament de dia.
Atès que existeix una línia de ajuts que promou la Diputació per a instal·lacions de
eficiència energètica per edificis públics.
Atès que la inversió es prou rentable, i pot donar estalvis de fins al 40% en el import
de la despesa elèctrica.
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Atès que la instal·lació més eficient actualment és la autoconsum sense instal·lació
de bateries de acumulació.
Atès que per consum global i per corba de consum diària les instal·lacions on la
instal·lació d'autoconsum serien més eficients són:
Escola
Ajuntament
Atès que amb aquesta inversió, es podrà reduir l’import de la factura elèctrica un
total de 6.900 euros anuals, sense considerar possibles fluctuacions (usualment a
l’alça) del preu de la electricitat amb al següent distribució:
Escola - 40% = - 4.800 €
Ajuntament - 35% = - 2.100 €
Estalvi total = 6.900 € anual
Atès que la inversió aproximada per les instal·lacions és de 46.000€ i per tant el
període de retorn de la inversió seria de 6,25 anys.
Escola 20 KW
Pressupost estimat de 30.000 € (64 plaques)
Ajuntament 10KW Pressupost estimat de 16.000 € (32 plaques)
Atès que aquest període podria disminuir en cas que s’apliqués la nova llei
espanyola de compensació de consum amb excedent de producció a xarxa.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Que els serveis tècnics estudiïn el cost aproximat de la inversió per tal de
poder dotar la partida pressupostaria amb el crèdit necessari.
Segon. Liderar des del consistori la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de la
generació de CO2.”
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a
votació.
Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat de la mateixa és el següent:
9 (nou) vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per
Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la
moció s’aprova per unanimitat.
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ D'ERC FONT-RUBÍ PER ADEQUAR CAMINS ENTRE
BARRIS.
La moció presentada és del següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que actualment disposem de camins que podrien unir barris com a alternativa a
la carretera, facilitant l’ús de la bicicleta o caminant, amb suficient seguretat per als
seus usuaris.
Atès que perquè aquest fet sigui possible, cal adequar certs trams per tal que siguin
aptes per totes les edats, usos i vehicles.
Atès la dispersió geogràfica de Font-rubí que penalitza la mobilitat i obliga al
transport privat.
Atès que aquest Ajuntament vol fer una aposta decidida per la sostenibilitat i la
reducció de la nostra petjada al planeta.
Atès que es inviable a nivell pressupostaria adequar tots els camins que connecten
barris en un mateix any.
Atès que el nucli de Guardiola, l'Alzinar i Can Rovireta son, respectivament, el
primer, tercer i quart barri en número d'habitatges. (Annex 1)
Concretament en aquesta moció, com a primera proposta, volem que aquesta
partida sigui destinada a la adequació del tram entre l’Alzinar i Guardiola, passant pel
Can Rovireta, unint així 2 dels nuclis més poblats de Font-rubí amb el centre de
Guardiola, aprofitant en bona part el traçat de Carrerada.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Adequar el tram de camí entre l'Alzinar i Guardiola majoritàriament per l'antic
traçat de la Carrerada. A l'annex 2 s'especifica el traçat exacte.
Segon. Adequar el trams actuals especialment els marcats en vermell a l'annex 2 ja
que superen el 3% de pendent per facilitar el seu ús principal en bicicleta o a peu
(actual marge d’inclinació recomanable en aquests tipus de recorreguts d’utilització
diària) ja que una petita part del traçat es supera el 6% .
Tercer. Senyalitzar aquests camins per a la seva utilització prioritària en bicicleta o a
peu.
Quart. Afegir una partida als pressupostos de la Corporació de l'exercici 2020 de
l'import que els serveis tècnic considerin adient per tal de que el projecte tingui crèdit
suficient per ser executat. “
ANNEX 1: Número d'habitatges per barri
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Barri
Guardiola
Can Castellví
L’Alzinar
Can Rovireta
Grabuac i la Fanga
Les Casetes d’en Raspall
Santa Maria i Cal Cintet
Montjuic i la Rubiola
L’Avellà
Font-rubí
Sabanell
Les Cases Noves
La Massana
El Mas Moió
Els Pujols
Cal Semisó
TOTAL

Habitatges
120
97
62
61
53
37
35
30
28
25
20
18
17
14
14
9
640

Font: Idescat

ANNEX 2: Traçat proposat

Tram asfaltat
Tram camí rural
Tram camí rural amb pendent superior al 3% i en mal estat
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El regidor Martí Càlix llegeix la moció i l’explica.
L’Alcalde manifesta que la connexió entre barris del municipis amb camins ja hi és i
que és no conèixer la realitat física del municipi dir que cal que els trams dels camins
no superin el 3% de pendent, atès que no és viable perquè comportaria fer uns
talussos impressionants, que a més farien impossible l’accés als camps i vinyes per
part dels pagesos.
Intervé el Josep Ma. Sala matisant que en algun punt concret dels camins es podria
deixar una altra pendent.
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: 3 (tres)
vots a favor del Grups Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció resta no
aprovada.
PUNT DOTZÈ.- MOCIÓ D'ERC FONT-RUBÍ PER LA CREACIÓ D’UN AJUT A LA
COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA DE
FONT-RUBÍ.
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és la que tot seguit es transcriu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’educació secundaria és obligatòria fins als 16 anys.
Atès que els alumnes de secundaria de Font-rubí, van majoritàriament al centre
públic Institut Alt Foix, però hi han molts d’altres centres de la comarca on poden
cursar aquests estudis.
Atès que els diversos centres tenen diverses polítiques educacionals respecte als
llibres o d’altres materials educatius necessaris (programes de recuperació de llibres
usats IDINK, programes sense llibres de text com a tals, programes on-line, o
educació per projectes).
Atès que durant l'escolarització primària des del Consell Comarcal i l’AMPA sí
s’apliquen aquestes ajudes a l’escola municipal Font-rúbia.
Atès que aquest Ajuntament considerà que cal garantir el dret a l'escolarització en
igualtat d'oportunitats independentment de la renta o situació patrimonial de l'alumne
i la seva família.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Crear un ajut destinat a la compra de llibres de text destinats a
l'escolarització de secundaria (fins a 16 anys o fins a finalitzar l'educació secundaria
en cas de repetidors).
Segon. Que aquest ajut sigui per alumne empadronat al municipi de Font-rubí amb
la següent quantia:
- 200 € per alumne resident al municipi previ informe dels Serveis Socials de la
necessitat d'aquest ajut.
- 150 € per aquells alumnes empadronats al municipi, que tot i no tenir un informe
dels Serveis Social, demostrin a través de la declaració de la renta o assimilat de la
seva unitat familiar que no superen els següents nivells de renta:
Membres de la
unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8

Renta neta
màxima
24.089 €
32.697 €
38.831 €
43.402 €
46.853 €
50.267 €
53.665 €

A partir del 9 membre i successius s'afegiran 3.391€ per membre.
- 100 € per alumne empadronat al municipi que no complexin cap dels requisits
anteriors. +
Per beneficiar-se d'aquest ajut caldrà justificar amb factures, tiquets o assimilats el
mateix import o superior del qual es benefici l'interessat.
Tercer. Aquest ajut s'implementarà als pressupostos de la corporació a partir de
l'exercici 2020 i es podrà sol·licitar a partir del curs 2020-2021. Per aquest motiu
s'habilitarà una partida a tal efecte en el capítol que la intervenció de la corporació
consideri més adient.”
El Sr. Martí Càlix llegeix la moció, la defensa, i concreta que aquests ajuts podrien
suposar una despesa d’entre 6.000 € i 12.000 €.
Intervé la regidora d’Ensenyament per rectificar la dada que les ajudes a l’escola
Font-rúbia les dona l’Ajuntament de Font-rubí i no l’AMPA ni el Consell Comarcal.
Des de la Sra. Guimerà i la pròpia Alcaldia es defensa que des de l’Ajuntament es
pretén ajudar a l’escola de Font-rubí per potenciar-la i mantenir-la, intentant que hi
hagi el nombre màxim d’alumnes inscrits, per això es concedeixen ajudes als
alumnes d’aquest centre, encara que no siguin del municipi. Argumenten que no es
tracta de donar un xec directament a les famílies, que entenen que aquesta no és
una competència municipal. Finalitzen l’explicació de la seva posició dient que si hi
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ha alguna família amb dificultats econòmiques rebran el corresponent ajut via serveis
socials municipals.
La Sra. Joana Faura defensa que fer poble és tot, no només l’escola primària, i que
cal potenciar també els estudis de secundària; que es tracta d’un criteri d’adjudicació
el que s’ha descrit a la moció, tot i que n’hi ha d’altres.
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: 3 (tres)
vots a favor del Grups Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció resta no
aprovada.
PUNT TRETZÈ.- MOCIÓ D'ERC FONT-RUBÍ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
ÀREA D’AUTOCARAVANES.
La moció que presenta aquest grup municipal és la següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb l’objectiu de reforçar i complementar l’oferta de turisme a Font-rubí, en un
sector considerat de qualitat i amb la intenció de diversificar al màxim les opcions
dels visitants del nostre municipi.
Atès que disposem al municipi d’espais adequats per a la seva construcció.
Atès que el turisme d’autocaravanes es considerat arreu com a turisme sostenible.
Atès que aquest projecte es pot lligar amb la resta de projectes turístics de l’Alt
Penedès com el Miravinyes, rutes de camins, rutes a peu, a cavall, rutes vitivinícoles,
d’escalada, etc…
Atès que aquest tipus de turisme té un fort creixement arreu d’Europa, i té una
característica molt important: que no és temporal i no només es centra als mesos
típics d’estiu.
Atès que pot repercutir positivament en el desenvolupament del comerç local.
Atès que segons dades de l'European Caravan Federation, en el conjunt d'Europa hi
circulen 1.300.000 autocaravanes, de les quals anualment unes 400.000 creuen la
frontera de la Jonquera.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Construcció d’una àrea d’autocaravanes (de 5 a 6 places) al nostre municipi,
en un lloc de consens, on es prioritzi facilitar la connexió a les xarxes de
clavegueram, aigua, llum, etc.
Segon. Que les característiques principals de l’àrea d’autocaravanes siguin les
següents:
- Pernocta limitada a 48 / 72 hores.
- Recollida d’aigües grises.
- Sol·licitud prèvia de permís a l’ajuntament.
- Presa d’aigua potable (amb monedes).
- Presa de llum (amb monedes).
- Instal·lació de varis plafons informatius del municipi (Punts d’interès, caves,
cellers, restauració, equipaments, serveis, etc..)
Tercer. Afegir una partida als pressupostos de la Corporació de l'exercici 2020 de
l'import que els serveis tècnic considerin adient per tal de que el projecte tingui crèdit
suficient per ser executat.”
El Sr. Sala llegeix la moció i explica breument el seu contingut.
Intervé el Fèlix Galimany manifestant que Font-rubí es troba rodejat d’àrees
d’autocaravanes; que el seu grup ja ha manifestat en ocasions anteriors el seu
posicionament sobre aquest tema i que si més endavant es comprova que es tracta
d’un tipus de turisme que funciona i beneficia al municipi des d’un punt de vista
econòmic i turístic, es podria dur a terme alguna actuació d’aquest tipus més
endavant.
El Sr. Sala conclou els seus arguments afirmant que ja es va tard ara, i que si es fes
més endavant encara seria més complicat.
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: 3 (tres)
vots a favor del Grups Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció resta no
aprovada.
PUNT CATORZÈ.- MOCIÓ D'ERC FONT-RUBÍ PER LA REINSTAURACIÓ DEL
TRANSPORT ESCOLAR A L’ESCOLA FONT-RÚBIA
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM de Font-rubí és la que tot seguit
es transcriu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’educació primària és obligatòria des dels 5 fins als 12 anys.
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Atès que els alumnes de primària de Font-rubí, tenen l’escola Font-rúbia com a
referent en el municipi.
Atès que el servei d’autocar era d’ús general fins la implantació del copagament
degut a una reducció pressupostària.
Atès la dispersió geogràfica de Font-rubí que penalitza la mobilitat i obliga al
transport privat.
Atès que aquest Ajuntament vol fer una aposta decidida per la sostenibilitat i la
reducció de la nostra petjada al planeta.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció del següent ACORD:
Únic. Recuperar, a càrrec dels pressupostos de l’Ajuntament el servei de transport
per primària de la Escola Font-rúbia, completant l’ajuda amb possibles subvencions
de ens superiors.”
El Martí Càlix llegeix la moció i la defensa. Destaca que és el més important i el que
més els preocupa és la petjada que els repetits transports cap a l’escola acaben
provocant. Que seria interessant disposar d’un autocar, que caldria parlar de la seva
mida, i que fos gratuït, i fins i tot es podria parlar de muntar com un servei de taxi, a
demanda; en definitiva, muntar una alternativa al transport privat, sobre tot pel tema
contaminant.
Intervé la Sònia Guimerà dient que el transport escolar és inassumible
econòmicament per a l’ajuntament; que un alumne es podria passar una hora dins
de l’autocar per a arribar a l’escola.
La Sra. Faura diu que el debat ha d’estar centrat en si l’Ajuntament pot assumir o no
el cost d’aquest servei, no en la durada del trajecte, que ja funcionava d’aquesta
manera quan ho gestionava el Consell Comarcal, tot i afirmar que està d’acord en
què es tracta d’un trajecte molt llarg.
L’Alcalde intervé explicant l’evolució del transport escolar al municipi, que aquest
servei proposat als primers que en surten perjudicats són els alumnes, i que
juntament amb la regidoria d’ensenyament el que s’està parlant és d’una alternativa
que consisteix en fomentar el compartir cotxe. Que el cost mínim del transport
escolar seria de 30.000 euros. Que a final del servei de transport escolar gestionat
pel CCAP va finalitzar en que l’utilitzava quatre alumnes i un alumne, en situació de
copagament, la qual cosa significa que no hi ha necessitat.
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: 3 (tres)
vots a favor del Grups Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup
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Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció resta no
aprovada.
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article 91.4 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals, l’Alcalde sotmet a votació la inclusió d’un nou punt a
l’ordre del dia: la proposta d’aprovació del conveni amb el CCAP sobre plans
d’ocupació i formació 2019. Els motius de la urgència és que el Consell Comarcal ha
de començar a contractar abans de finals d’any i aquesta Corporació ja ha fet la seva
demanda. Per unanimitat dels regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que
es debatrà i votarà a continuació.
PUNT
QUINZÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE
SUPORT MUNICIPIS TREBALL I FORMACIÓ 2019.
La proposta que ha estat introduïda en l’ordre del dia d’aquest plenari per urgència
és la següent:
“Atès que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei en
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb
el que estableix l’article 28 del Decret 4/2003 de 4 de novembre.
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant Resolució TSF/2232/2019,
d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2019 en relació amb les
actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) (ref. BDNS
469710), el qual contempla realitzar accions formatives i experiència, dirigides a les
persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació
i preferentment més grans de 45 anys, persones en situació d’atur beneficiàries de la
renda garantida de ciutadania i dones en situació d’atur entre d’altres col·lectius
desfavorits.
Atès que les contractacions que faci el Consell Comarcal en el marc de la resolució
esmentada seran assignades als municipis sol·licitants i, es portaran a terme sempre
que els municipis ho hagin acordat mitjançant acord de Ple o de l’òrgan de govern de
l’entitat local aprovant la seva participació al projecte.
Vista la proposta de conveni elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el text
del qual és el següent:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT RUBÍ, PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE SUPORT MUNICIPIS
TREBALL I FORMACIÓ 2019
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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 ús de les facultats delegades per la Junta de Govern en
sessió de 21 de novembre de 2019.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de
L’AJUNTAMENT DE FONT RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament) en ús de les facultats de
representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig Pérez,
secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I. Que el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Organització Comarcal de Catalunya prescriu que la comarca exerceix les competències que li
atribueix el Parlament, les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats, les comunitats de municipis i
les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI 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.
II. Que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei en matèria de
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 28
del Decret 4/2003 de 4 de novembre.
III. Que l’Estratègia Europea d’Ocupació i les directrius i recomanacions del Consell de la Unió
Europea tenen com a finalitat, entre d’altres, assolir la plena ocupació, la millora de la qualitat i la
productivitat dels llocs de treball, i el reforç de la cohesió i la inclusió social.
IV. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i
Formació (SOC – Treball i Formació) (ref. BDNS 469710), el qual contempla realitzar accions
formatives i experiència, dirigides a les persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o
subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys, persones en situació d'atur
beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i dones en situació d’atur entre d’altres col·lectius
desfavorits.
V. Que les actuacions aprovades en el marc de la de la resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i
Formació (SOC – Treball i Formació) (ref. BDNS 469710) seran finançades a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya i dels ajuntaments participants.
VI. Que les contractacions que faci el Consell Comarcal en el marc de la resolució esmentada seran
assignades als municipis sol·licitants i, es portaran a terme sempre que el municipis ho hagin acordat
mitjançant acord de Ple o de l’òrgan de govern de l’entitat local aprovant la seva participació al
projecte.
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VII. Que segons l’article 25.1 apartat c) del Decret 4/2003, de 4 de novembre les delegacions o els
encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-los.
VIII. Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament articulen les seves relacions mútues sobre la base de les
tècniques de cooperació i col·laboració amb projectes comuns de llur interès segons assenyala
l’article 36.1 del Decret 4/2003, de 4 de novembre.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen
amb els següents,
PACTES
Compromisos de les parts
I.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Primer. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès contractarà els treballadors i treballadores que li
siguin assignats pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb la Resolució d’atorgament.
L’horari de treball coincidirà amb el de l’àrea o servei on el treballador presti els seus serveis i
sota l’empara del Conveni Col·lectiu d’aplicació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. La
contractació laboral dels participants serà per desenvolupar treballs d’interès públic i caràcter
social sempre que l’ens local hagi presentat el projecte aprovat pel seus òrgans de govern.
La contractació dels treballadors esta condicionada a que el Servei d’Ocupació de Catalunya
tingui els perfils en el municipi, la voluntat de les persones a les quals es proposa el lloc de
treball i el consentiment de l’ajuntament respecte la persona proposada per al seu municipi en
el moment de la selecció.
Segon. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès desenvoluparà d’una manera centralitzada les
accions formatives del treballadors del Programa Treball i Formació. Informarà als participants
de les accions adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora i
transversal amb caràcter obligatori i de les accions d’experiència laboral que es portaran a
terme durant el seu contracte laboral. La formació comptarà com a treball efectiu dins de la
jornada del contracte de treball. A efectes de la subvenció s’estableix una durada de 90 hores
formatives dins l’horari laboral.
Tercer. El Consell Comarcal portarà a terme la selecció del personal mitjançant oferta de
treball a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vilafranca del Penedès. La
selecció dels participants es farà d’entre els inscrits com desocupats que hagin exhaurit les
prestacions i/o subsidis i/o perceptors de la renda mínima d’inserció i d’acord amb aquesta
entitat. Igualment, el Consell Comarcal contractarà les persones treballadores i endegarà les
mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals adients.
Quart. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès contractarà una assegurança d’accidents i
responsabilitat civil per als participants del Programa Treball i Formació que abastarà tot el
període d’execució del projecte tant, durant la formació com en l’experiència laboral a més de
les incidències in itinere, i tots els riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses o
altres establiments.
Cinquè. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès executarà el Programa que fonamenta la
concessió de la subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de
Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el
gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions estipulades a la
resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 en
relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) (ref.
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BDNS 469710), així com les previstes a l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació (DOGC núm. 7713, de 26.9.2018), modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de
juny (DOGC núm. 7896, de 13.6.2019).
II. L’entitat local
Primer. L’Ajuntament incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar. Aquests treballs són de
competència de l’entitat local i, al finalitzar farà entrega d’una memòria descriptiva de l’obra i/o
servei. Igualment, tindrà l’obligació i la responsabilitat del compliment de les normes de
seguretat i salut laboral al llarg de tot el projecte. I es farà càrrec de l’import de l’assegurança
d’accidents i responsabilitat civil i el material necessari per portar a terme l’obra i/o servei, la
indumentària i proteccions individuals del/s treballador/s.
Segon. L’Ajuntament se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei d’Ocupació de
Catalunya consideri necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de
l’administració autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de
comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada.
Tercer. L’Ajuntament informarà el Consell Comarcal de totes les incidències relatives a les
actuacions subvencionades.
Quart. L’Ajuntament tindrà l’obligació i la responsabilitat del compliment de les normes de
seguretat i salut laboral al llarg de tot el projecte.
Cinquè. L’Ajuntament compensarà al Consell Comarcal les despeses de dietes i
desplaçament dels seus treballadors assignats al Programa, per tal d’assistir a les accions
formatives obligatòries i/o gestions relacionades amb el seu treball i, abonarà el quilometratge
del personal de gestió, quan, per motius justificats, s’hagin de desplaçar amb el vehicle propi.
Sisè. L’Ajuntament compensarà al Consell Comarcal les despeses derivades de les
indemnitzacions de fi de contracte dels treballadors que tingui assignat, així com les despeses
de formació en riscos laborals i/o revisió mèdica inicial i l’assegurança d’accidents i
responsabilitat civil per a les persones participants en aquest Programa i que abastarà tot el
període d’execució de la formació, experiència laboral a més de les incidències in itinere.
Setè. L’Ajuntament avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la seguretat
social amb l’antelació suficient per tal que el Consell Comarcal pugui abonar a la persona
treballadora la seva retribució i fer front a les despeses de la Seguretat Social, en el cas que el
Servei d’Ocupació de Catalunya no hagi abonat aquest import prèviament al Consell
Comarcal. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal rebi
l’import de la subvenció del Programa, compensarà a l’Ajuntament per l’import avançat.
Vuitè. L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa, o
que a conseqüència de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la finalització del
Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del
Consell Comarcal.
Novè. Aquest conveni es dotarà amb recursos dels pressupostos d’ambdues administracions,
sense perjudici de les actuacions finançades per altres administracions i/o amb la col·laboració
de la iniciativa social.
Desè. L’Ajuntament adoptarà les mesures de publicitat com entitat beneficiaria de la subvenció
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i que són les següents: Inclusió de la imatge institucional de l’entitat condecent i llegenda
relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos,
mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.
Igualment, farà constar la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Generalitat de
Catalunya, Servei d’Ocupació de Catalunya, Fons Social Europeu i Ministerio de Empleo y
Seguridad Social en totes les publicacions i altres actuacions que tinguin relació amb el
projecte.
Onzè. Protecció de dades
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb motiu
de la celebració del conveni, segons la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter
Personal LOPD-GDD 3/208 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per
executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, tractarà la
documentació, suports i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de la prestació dels serveis derivats d’aquest conveni, i cedirà les dades personals i
professionals a terceres administracions, en els supòsits legalment admissibles informant a les
persones interessades de que es donen per assabentats de la cessió de les seves dades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i
organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o
del medi físic o natural. En tot cas, ha implantat mecanismes per garantir la confidencialitat,
integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, restaurar
la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic,
verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives
implantades per garantir la seguretat del tractament i seudonimitzar i xifrar les dades
personals, si escau.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un
mitjà senzill i gratuït per a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, i
limitació del tractament, i ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici
dels drets.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar
dades personals s’han compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la
confidencialitat i guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés en
virtut d’aquest conveni, i que tenen la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories
d’activitats de tractament efectuades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les
dades a l’autoritat de control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar
72 hores després de que hagi tingut constància d’ella, a menys que sigui improbable que la
violació de la seguretat constitueixi un risc per els drets i llibertats de les persones físiques. Si
la notificació a la autoritat de control no té lloc en el termini de 72 hores, tindrà d’anar
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acompanyada de la indicació dels motius de la dilació.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui
es pot comunicar a la següent adreça Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del
Penedès Tel. 938 900 000 dpd@ccapenedes.cat
El responsable del tractament, ha fet una avaluació de l'impacte en la protecció de dades
personals de les operacions de tractament de l’àmbit de serveis d’aquest conveni.
L’Ajuntament es convertirà en responsable de tractament de les dades de les persones
interessades en quan rebi les dades que li siguin cedides pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, complirà amb les mateixes obligacions que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
que s’estableixen en la legislació vigent de protecció de dades personals LOPD-GDD 3/2018 i
Reglament (UE) 2016/679.
Dotzè - La durada de la relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni es fixa en el temps
que duri l’obra o servei d’acord amb la memòria presentada, si bé s’acorda la pròrroga tàcita
pel període de tancament del projecte segons subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya
(com a màxim sis mesos) llevat de denúncia fefaent d’alguna de les parts amb un mes
d’antelació de la data d’efectes.
Tretzè – Resolució
Són causes de resolució del present conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment dels acords per part de l’Ajuntament.
Catorzè- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de
10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts
signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les
econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.
Quinzè- Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i en cas de divergències entre les parts, no
solventables de mutu acord es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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.
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Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per portar a terme el Projecte suport municipis
Treball i Formació 2019 en el marc de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost.
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals.
Cinquè.- 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 el regidor de Recursos Humans explica
el conveni. Destaca que es tracta d’una col·laboració que ja es ve duent a terme fa
uns anys per poder accedir a subvencions del SOC, amb l’objectiu de facilitar l’accés
al treball de persones aturades, amb unes circumstàncies d’edat, situació
socioeconòmica,...
Intervé el Sr. Sala pregunta sobre el nombre de treballadors i en quines àrees està
previst destinar-los.
El Sr. Moya explica que normalment l’Ajuntament sol·licita suport tant per l’àrea de la
brigada com per als serveis administratius; que actualment el suport que s’està
rebent és d’una treballadora de recolzament de l’àrea administrativa i que potser el
següent ajut serà per la brigada.
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.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde planteja una pregunta a la resta dels regidors del
plenari. Es tracta d’una qüestió de l’expedient de delimitació entre els termes
municipals de Torrelavit i Font-rubí: la comissió de delimitació de Torrelavit demana
que la línia de delimitació, a l’alçada del pont de la Carretera de la C-15 tocant al Pla
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del Penedès, a l’altra costat de Sabanell, deixi un tram de terreny de mida triangle
per a Torrelavit, tot i que la línia proposada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya no
ho contempla: Seguidament l’Alcalde exposa que en aquest espai hi ha un refugi de
la Guerra Civil que sempre ha estat de Font-rubí, que ha estat perjudicat amb la
construcció de la carretera C-15 i que manca arranjar. L’Alcalde comunica que el dia
de la reunió, al no assistir-hi el representant municipal d’ERC, ell no va voler prendre
sol aquesta decisió, i es va comprometre amb l’Alcalde de Torrelavit que portaria
aquesta petició al plenari i li demanaria l’opinió sobre aquesta modificació. I a
continuació demana el parer del grup municipal d’ERC.
La Sra. Faura demana l’argumentació del municipi de Torrelavit per al canvi de la
línia establerta, i si només és justament per l’existència del refugi.
L’Alcalde diu que no hi va haver una justificació tècnica de la proposta per part de
l’altre municipi.
Per unanimitat es consensua la posició que l’Ajuntament de Font-rubí no pot
acceptar la cessió d’aquest tram del municipi, que sempre ha estat de Font-rubí i que
també té un interès històric i patrimonial per al municipi.
A continuació, l’Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM perquè formuli els seus
precs i/o preguntes.
1) El Sr. Sala pregunta si l’Ajuntament ha dut a terme algun acte amb motiu del dia
contra la violència masclista que va ser el 25 de novembre.
L’Alcalde respon que no es va celebrar cap acte al municipi, però sí que es va donar
suport al manifest a les xarxes socials.
2) La Sra. Faura pregunta sobre l’edifici de l’avinguda Catalunya destinat a
habitatges per a gent gran, en quina fase es troba un cop executat l’enderroc i com
es treballaran els criteris d’admissió, que segurament serà l’última part de tot el
projecte.
L’Alcalde explica que actualment s’està acabant l’enderroc, aguantant la façana; a
partir d’aquí avui finalitza el termini de presentació de les ofertes en l’expedient de
licitació per a la contractació dels serveis de redacció del projecte, després caldrà
valorar tècnicament, políticament i socialment la proposta que porti el despatx
d’arquitectes i intentar crear una petita comissió de seguiment de com serà aquest
nou edifici. Un cop fet això, caldrà anar per la construcció de l’edifici, i després
s’haurà de treballar en els criteris d’admissió. En la petita comissió que treballi
aquest assumpte hi haurà de formar-ne part gent del govern, gent de l’oposició, i
algun actor de l’àmbit social i sociosanitari que en sàpiguen, i elaborar uns criteris en
els que s’hi posin tots d’acord i que siguin els millors que es pugui aconseguir per un
edifici d’aquest tipus.
3) El Martí Càlix planteja un prec: la Resolució de l’Alcaldia núm. 144/2019 fa
referència a la sentència 460/2018 en el procediment d’acomiadament de
l’arquitecta, i no ha pogut trobar l’esmentada sentència. Demana si se li pot fer
arribar aquesta sentència.
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L’Alcalde dona la seva conformitat a la secretària interventora perquè trameti dita
sentència al regidor.
4) El Josep Ma. Sala comenta que en una resolució o en un acord de Govern, no
recorda, figura que l’Ajuntament de Font-rubí no té una relació de llocs de treball,
segons el Decret 214/1990; i pregunta si això és per algun motiu concret.
La Sra. Faura matisa que apareix en l’acord on es concedeix la direcció de la
Barraca a la Laura.
La secretària interventora explica que la normativa estableix que les administracions
haurien de disposar d’una relació de llocs de treball entre d’altres documents sobre
el seu personal, que descriu cada lloc de treball i la seva valoració econòmica; però
que molts municipis petits, segurament per motius de manca de recursos tècnics per
a la seva elaboració, només disposen d’un document que és una plantilla de
personal on hi apareix els llocs de treballs existents i si es troben o no ocupats.
La Sra. Faura pregunta que davant la inexistència de la relació de llocs de treball i,
per tant, no hi ha unes funcions assignades per cada un d’aquests llocs, pregunta en
funció de quins criteris es donen les retribucions.
La secretària explica que els funcionaris cobren en funció de les retribucions fixades
per la normativa i els laborals, atès que no es disposa tampoc de conveni col·lectiu,
s’aplica el criteri de per un mateix lloc de treball ha d’haver-hi la mateixa retribució, i
pot haver personal que rebi algun complement específic perquè realitza altres
tasques o funcions.
La Sra. Faura pregunta sobre les causes de la no existència de conveni col·lectiu
dels treballadors.
La secretària contesta que en un municipi com Font-rubí és voluntari, i que el motiu
és que els treballadors municipals fins ara no s’han reunit, pactat i demandat un
conveni col·lectiu; i que quan hi ha alguna petició o dubte d’algun treballador sobre
algun permís, dret,... , doncs l’Ajuntament es basa en una acord existent de
condicions per a empleats públics d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants, al
que l’Ajuntament es podria adherir formalment.

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 22,23 hores.
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