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de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 24 DE SETEMBRE DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 07/2019
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 24 de setembre de 2019
Hora d’inici de la sessió: 20,09
Hora d’acabament de la sessió: 21,26
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. 45 a la núm. 122 del
2019).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
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4. Proposta d’aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2019.
5. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici 2018.
6. Proposta d’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Font-rubí, relatiu a les obres del Projecte constructiu
d’eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk 0+000,
TTMM de Font-rubí, Torrelavit i el Pla del Penedès.
7. Proposta d’acord d’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal
de Font-rubí amb el municipi de Torrelavit.
8. Proposta d’aprovació de l’increment complementari de les retribucions del
personal de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2019.
9. Moció en defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del
territori.
10. Moció en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi.
11. Moció del Grup municipal d’ERC a favor d’establir comissions informatives
periòdiques.
12. Moció per demanar la retirada del Pla Director Urbanístic de l’activitat
econòmica Sant Marçal – Cal Vies.
13. Moció del Grup Municipal d’ERC a Font-rubí en relació a l’acció social per la
Pobresa Energètica i l’establiment de polítiques que afavoreixin la lluita contra
el canvi climàtic i la sobirania energètica de Font-rubí, mitjançant l’estimulació
de producció d’energia local sostenible.
14. 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 15
de juny de 2019 i la de data 10 de juliol 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.
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
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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. 45 A LA NÚM. 122 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 45 a la número 122 de
l’any 2019, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el
següent:
45/2019
46/2019
47/2019
48/2019
49/2019
50/2019
51/2019
52/2019
53/2019
54/2019
55/2019
56/2019
57/2019
58/2019
59/2019
60/2019
61/2019
62/2019
63/2019
64/2019
65/2019
66/2019

De reserva de llocs per a pancartes, cartells i banderoles i locals públics per a la
campanya electoral a les Eleccions Locals i al parlament Europeu 2019.
De distribució del fons per a prestacions socials de l’Ajuntament de Font-rubí per a
l’exercici 2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 06/2019.
D’incoació de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament
de Font-rubí corresponent a l’exercici 2018.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de
2019.
D’incoació de l’expedient de contractació del servei d’assessorament en matèria
pressupostària, econòmica i financera.
D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí
corresponent a l’exercici 2018.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
de Cal Vidrier, ubicat al barri els Pujols núm. 6 del municipi de Font-rubí.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
de La Ginesta, habitatge ubicat al barri de Grabuac núm. 50 del municipi de Fontrubí.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
de la granja Pons, ubicada al barri de Grabuac núm. 56 del municipi de Font-rubí.
De canvi d’ús del subministrament de l’habitatge situat al barri de Grabuac i La
Fanga núm. 49 del municipi de Font-rubí.
D’aprovació de la relació de factures núm. 05/2019.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
de Cal Joanet Costes, ubicat al barri Semisó i la Font núm. 7 del municipi de Fontrubí.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 30
d’abril de 2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de
2019.
D’aprovació de les nòmines del mes d’abril de 2019 i de la liquidació de la seguretat
social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
D’aprovació de la relació de factures núm. 06/2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 07/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de
2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 07/2019.
De requeriment de neteja de parcel·les no edificades de la Urbanització Can
Castellví.
D’establiment del preu de neteja de parcel·les no edificades.
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67/2019
68/2019
69/2019
70/2019
71/2019
72/2019
73/2019
74/2019
75/2019
76/2019
77/2019
78/2019
79/2019
80/2019
81/2019
82/2019
83/2019
84/2019
85/2019
86/2019
87/2019
88/2019
89/2019
90/2019
91/2019
92/2019
93/2019
94/2019
95/2019
96/2019

De convocatòria i ordre del dia de la Comissió Especial de Comptes de data 11 de
juny de 2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 08/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de
2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 08/2019.
De baixa del contracte de subministrament d’aigua i retirada del comptador, de
l’immoble situat al C/ de la Noguera núm. 1 del municipi de Font-rubí.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús d’obres de Villa
Josefa Formosa, edifici ubicat a l’Avellà núm. 4 del municipi de Font-rubí.
D’aprovació de la relació de factures núm. 09/2019.
D’aprovació de les nòmines del mes de maig de 2019 i de la liquidació de la
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
D’atorgament de la conformitat a la revocació anticipada de la comissió de serveis
concedida a la Sra. Gobartt per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrach.
D’atorgament de la conformitat a la comissió de serveis de la Sra. Gobartt per
ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de
2019.
De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 12 de juny de
2019.
De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària de la Junta de Govern
Local en funcions de data 12 de juny de 2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 09/2019.
D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària del mes de juny de 2019.
De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació
de data 15 de juny de 2019.
De baixa dels contractes de subministrament d’aigua i retirada dels comptadors, dels
immobles situats al barri de l’Avellà núm. 9, núm. 11 i núm. 13 del municipi de Fontrubí.
De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge situat al carrer Rieux
Volvestre núm. 15 del barri de Can Rovireta del municipi de Font-rubí.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 10/2019.
De nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de
funcions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
De nomenament dels tinents d’Alcalde de la Corporació
De delegació de l’Alcaldia de les facultats de direcció i gestió de les àrees i serveis
municipals en determinats regidors.
De designació dels regidors de la Corporació que exerciran les seves funcions en
règim de dedicació parcial o exclusiva.
D’aprovació de la relació de factures núm. 10/2019.
D’aprovació de les despeses derivades de l’assistència de regidors a òrgans
col·legiats, primer semestre de 2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de
2019.
D’aprovació de les nòmines del mes de juny de 2019 i de la liquidació de la seguretat
social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de
2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 11/2019.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
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97/2019
98/2019
99/2019
100/2019
101/2019
102/2019
103/2019
104/2019
105/2019
106/2019
107/2019
108/2019
109/2019
110/2019
111/2019
112/2019
113/2019
114/2019
115/2019
116/2019
117/2019
118/2019
119/2019
120/2019
121/2019
122/2019

del domicili ubicat al C/ de les Garrigues núm. 27, al barri de Can Castellví del
municipi de Font-rubí.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 11/2019.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 8
de juliol del 2019.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador
del domicili ubicat al C/ Grabuac i La Fanga núm. 44 del municipi de Font-rubí.
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per inscripció indeguda, del
Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 12/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de
2019.
De nomenament dels representants de l’Ajuntament de Font-rubí en la
Mancomunitat Penedès-Garraf.
D’aprovació de la relació de factures núm. 12/2019.
De designa de abogado y procurador del Ayuntamiento de Font-rubí en el recurso de
casación núm. RCA/0002805/2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 13/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de
2019.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de l’habitatge
Casa Fontanals de Sabanell, ubicat al barri de Sabanell.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús d’obres (llicència
11/2019) de la Masia del Romeu, ubicada al barri de Montjuïc núm. 28-30 del
municipi de Font-rubí.
D’aprovació de les nòmines del mes de juliol de 2019 i de la liquidació de la
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 14/2019.
De nomenament de secretària interventora accidental.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de
2019.
D’autorització per realitzar el correfoc al dissabte 10 d’agost de 2019.
D’aprovació de la relació de factures núm. 13/2019.
D’aprovació de la transferència d’uns ingressos a l’ORGT de la Diputació de
Barcelona en concepte de Taxa pel servei de gestió de residus comercials del
Centre Oriol Badia de la Generalitat de Catalunya.
D’autorització per realitzar el cercavila amb foc el dimecres 14 d’agost i la mostra de
balls el dijous 15 d’agost de 2019.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 15/2019.
De baixa d’ofici definitiva del Sr. Walid El Halimi, per inscripció indeguda, del Padró
Municipal d’Habitants de Font-rubí.
D’aprovació de les nòmines del mes d’agost de 2019 i de la liquidació de la seguretat
social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
D’aprovació de la relació de factures núm. 14/2019.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre
de 2019.

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.
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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 2, 16 i 30 d’abril de 2019;
- Actes de la JGL de data 14 i 28 de maig de 2019;
- Actes de la JGL de data 11 i 12 de juny de 2019;
- Actes de la JGL de data 1, 2, 16 i 30 de juliol de 2019;
- Acta de la JGL de data 13 d’agost 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 D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1
DE GENER DE 2019 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“De conformitat amb el que disposa l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals, els Ajuntaments aprovaran anualment la revisió dels seus padrons
municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant així, les
actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior.
Vist que s’ha donat compliment a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la
Sotssecretaria, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, per la qual
es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 9 de setembre de 2019.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró
Municipal a 1 de gener de 2019, amb un total de 1.327 habitants.
Segon.- Que es remetin els resultats numèrics de la revisió anual a l’Institut Nacional
d’Estadística.”
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La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde intervé per explicar que es
tracta d’aprovar el resum numèric anual, que dels 1.327 habitants, 639 són dones i
688 són homes.
El Sr. Sala intervé per dir que, respecte a l’any anterior, hi ha hagut quasi trenta
habitants menys, i que aquest número no només s’explica per les defuncions, i
demana que l’equip de govern adopti mesures reals per evitar que els habitants del
municipi continuïn disminuint.
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 CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es
transcriu:
“Atès el compte general de l’exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació
annexa a aquest, segons la legislació vigent.
Atès que la titular de la Intervenció municipal de fons va procedir a la formació del
compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic 2018,
juntament amb tota la seva documentació annexa.
Atès que finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció municipal va procedir a emetre en data 20 de maig de 2019 l’informe
corresponent en relació amb l’aprovació del compte general.
Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Fontrubí, en sessió celebrada en data 11 de juny de 2019 va emetre l’informe preceptiu
corresponent en relació amb el compte general d’aquesta corporació relatiu a
l’exercici 2018.
Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 20 de juny de 2019 el compte general –juntament amb l’informe de dita
comissió- van ser objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies,
durant els quals, i vuit dies més, els interessats van poder presentar reclamacions,
objeccions o observacions.
Atès que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretàriainterventora, de data 1 d’agost de 2019, durant el termini d’exposició al públic del
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compte esmentat, i vuit dies més, no s’han presentat cap al·legació ni reclamació
contra el mateix.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208
a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2018, comprès pel compte general
del mateix Ajuntament.
Segon.- Remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (que la
remetrà al Tribunal de Cuentas), tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la resta de normativa
concordant, al Ministeri d’hisenda i administracions públiques.”
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor
d’Hisenda.
El Sr. Moya explica breument que es tracta de l’últim tràmit municipal per a
l’aprovació dels comptes de l’exercici 2018 abans de la seva tramesa a la
Sindicatura de Comptes.
El Sr. Càlix manifesta que el seu grup votarà a favor, tot i que vol destacar, com ja
van fer en la reunió de la Comissió Especial de Comptes, que hi ha partides
pressupostàries que no es van executar en la seva totalitat.
L’Alcalde explica que el pressupost és una eina viva, una previsió i que dels
exemples esmentats pel Sr. Càlix, ell opina que es tracten d’una bona gestió del
regidor i que no cal esgotar el crèdit de totes les partides, que hi ha partides que no
s’executen totalment i d’altres que calen incrementar el seu crèdit.
La Sra. Faura explica que l’argument que es pretén defensar és que si hi ha una
cosa pressupostada es pugui executar.
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 SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, RELATIU A LES OBRES
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE CORBES DE
LA CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100, TTMM DE FONT-RUBÍ,
TORRELAVIT I EL PLA DEL PENEDÈS.
La proposta que es presenta davant del plenari és del següent tenor literal:
“Atès que, La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels
objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
Atès que, actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i
l’accés principal al nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior
a 5,5 m a una gran part del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi
gran, a excepció de la corba situada davant del cementiri del Pla del Penedès, amb
un radi aproximat de 25 metres. Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10
vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al tram i en conseqüència
dona lloc a problemes de seguretat viària.
Donat que, en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de
la Diputació de Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram,
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada
Gerència de Serveis de la Diputació va redactar el projecte constructiu de
l’”Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100.
TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”, el qual té per finalitat realitzar
l’eixamplament i millora de les corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al
1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-15 fins a uns 120 metres
passada la intersecció amb el Pla del Penedès. La actuació també reordenarà els
accessos i adequarà el drenatge de la carretera.
Atès que, la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció
de les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, i que els
ajuntaments referits consideren que les obres esmentades són d’interès comú per a
tots ells.
Vista la proposta de conveni elaborada pel Servei Jurídic-administratiu de la
Diputació de Barcelona, el text del qual és el següent:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, RELATIU
A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE CORBES DE
LA CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100. TTMM FONT-RUBÍ, TORRELAVIT, EL PLA
DEL PENEDÈS
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr.
Pere Pons Vendrell, facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5. d) del decret
número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es
d’àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019,
i modificat parcialment pel decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de
data 26 de juliol, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació
de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Xavier
Lluch Llopart, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Eva Puig Pérez.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius principals de la Diputació de
Barcelona consisteix en la millora de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés principal al nucli
del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 m a una gran part del
recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi gran, a excepció de la corba situada
davant del cementiri del Pla del Penedès, amb un radi aproximat de 25 metres. Aquesta
corba, amb un radi de l’ordre de 10 vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al
tram i en conseqüència dona lloc a problemes de seguretat viària.
3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la carretera
BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-15 fins a uns
120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. La actuació també reordenarà els
accessos i adequarà el drenatge de la carretera.
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de
carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que no
compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, és a dir,
les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi Pla Zonal
com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests trams es proposen
l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics
disponibles per a portar-les a terme en els propers anys.
5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de
Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de la
carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”.
6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de carretera BV-2153
entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la plataforma, millora de corbes i
actuacions de drenatge, ,mitjançant l’execució de les obres de “Eixamplament i millora de
corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla
del Penedès”.
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7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Font-rubí, considerant que les obres esmentades
són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de
col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present
conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data ........
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona (Àrea l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals), i
l’Ajuntament de Font-rubí, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en els termes municipals de
Font-rubí, Torrelavit, i El Pla del Penedès, de les obres del projecte constructiu de l“Eixamplament i
millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla
del Penedès”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació en 707.328,15 €, IVA inclòs, amb càrrec a la Diputació de
Barcelona.
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es
refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
- l’execució de les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millora de corbes de la
carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”,
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import
total de 707.328,15 €, IVA inclòs, els quals corresponen íntegrament al cost de l’actuació
inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no
urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en
el projecte constructiu.
- la contractació d’aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics de la
Diputació o amb contractes externs de serveis.
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i
manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical
fixa.
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Font-rubí
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Un cop executades les obres l’Ajuntament de Font-rubí assumirà la titularitat de tots aquells elements
construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la carretera BV-2153 i que estiguin
dins el seu terme municipal.
L’Ajuntament de Font-Rubí, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els elements
d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera, independentment
de la seva titularitat. Es detalla a continuació una relació d’ aquests elements:
− Camins de servei que entronquen amb la carretera
Aquest compromís haurà d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració corresponent a
aquestes obres, que haurà de ser signat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
L’expropiació dels terrenys no urbans seran expropiats per la Diputació de Barcelona i seran cedits
als seus titulars en acabar les obres, si és el cas.
Quart.- Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència,
es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal
funcionament d’aquells elements de les obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la
conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part
dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna
de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o
actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la
conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents
segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat
patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les
administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es considerin adients
en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions
interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva
resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de les altres
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parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de
les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte
desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la vigilància i control de
l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o
que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les altres parts. La
desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala.”

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:
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Primer.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fontrubí, relatiu a les obres del Projecte Constructiu d’eixamplament i millora de corbes
de la carretera BV-2153 del PK. 0+000 al 1+100, TTMM de Font-rubí, Torrelavit i El
Pla del Penedès
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, així com trametre-li una còpia del conveni
signat.
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que el conveni fa
referència a l’actuació que es vol dur a terme a la carretera que va cap al Pla, per
eliminar una corba perillosa i que representa també una millora per al municipi de
Font-rubí.
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’ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ AMB EL MUNICIPI DE
TORRELAVIT.
La proposta presentada és la següent:
“Vist el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu article 28 que el Govern de
la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.
Vist que, per resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 7 de maig de
2019, s’inicia l’expedient de delimitació, entre d’altres, del municipi de Font-rubí amb
el municipi de Torrelavit d’acord amb allò establert en l’art. 28.1 del Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
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Atès que cal procedir al nomenament dels membres de la Comissió de delimitació
del terme municipal de Font-rubí per a l’expedient de delimitació amb el terme
municipal de Torrelavit.
Vist que, en data 16 de juliol de 2019 i NRE 1003, s’ha rebut un escrit de la Direcció
General d’Administració Local on comunica que s’ha assenyalat l’inici de les
operacions de delimitació per al proper dia 23 d’octubre de 2019, a les 10:00 hores,
a la seu de l’Ajuntament de Font-rubí, i que cal que aquesta Corporació notifiqui
aquesta data als propietaris de les finques afectades.
Vist l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i l’article 22.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Fontrubí amb la part que confronta amb el terme del municipi de Torrelavit.
Segon.- Designar a les següents persones com a membres de la Comissió de
delimitació del terme municipal de Font-rubí, en representació d’aquest Ajuntament:
- El Sr. Xavier Lluch i Llopart, Alcalde, o regidor en qui delegui;
- El Sr. Sebastià Moya i Arenas, Regidor; o regidor en qui delegui;
- El Sr. Josep Ma. Sala i Santacana, Regidor; o regidor en qui delegui;
La Sra. Ma. Isabel Rabal i Lluch, arquitecta municipal;
La Sra. Eva Puig Pérez, secretària – interventora de la Corporació.
Tercer.- Notificar als propietaris de les finques afectades per aquest expedient de
delimitació de terme de la data d’inici de les operacions de delimitació.
Quart.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Torrelavit.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries
per fer efectius aquests acords.”
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’un nou
expedient de delimitació, en aquest cas amb el municipi de Torrelavit, que s’ha fet la
proposta dels membres de la comissió municipal, però que si el grup d’ERC vol fer
algun canvi en la designació efectuada no hi ha cap inconvenient.
El Sr. Sala manifesta que el seu grup hi està d’acord i que ell podrà assistir a la
reunió d’inici de les operacions de delimitació.
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Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya
Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta
s’aprova per unanimitat.
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT COMPLEMENTARI
DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
PER A L’EXERCICI 2019.
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es
transcriu:
“D’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel
que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al
2,25% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a
la seva antiguitat.
I en el segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25% addicional, a partir del juliol
de 2019, condicionat a l’increment del PIB superior al 2,5%; per a un creixement
inferior al 2,5 %, l’increment disminuirà proporcionalment de la següent manera:
o
o
o
o

PIB igual a 2,1: 2,30%.
PIB igual a 2,2: 2,35%.
PIB igual a 2,3: 2,40%.
PIB igual a 2,4: 2,45%.

El Consell de Ministres, en sessió de data 21 de juny de 2019, ha aprovat l’increment
del 0,25% addicional a partir del mes de juliol, atès que el creixement del PIB
espanyol ha estat del 2,58%.
Tanmateix, en el darrer paràgraf del mateix article 3.Dos, s’incorpora la possibilitat
de què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,25% de la massa salarial,
destinat entre d’altres, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres.
L’increment pot ser de fins el 0,3% en cas de superàvit. L’Ajuntament de Font-rubí ja
va aprovar l’increment del 0,25% en el Ple de data de 29 de gener de 2019, però
com que la liquidació de l’exercici 2018 ha estat aprovada en situació de superàvit,
es pot incrementar les retribucions en un 0,05% per aquest concepte.
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Atès que l’Ajuntament de Font-rubí no disposa de representant dels treballadors,
però vist que des de la Regidoria de Recursos Humans s’ha presentat treballadors
municipals la proposta d’increment de retribucions.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les
atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés normativa
concordant i d’aplicació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR , amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un increment del 0,25%
de les retribucions bàsiques i de tots els complements (destí, específic, productivitat i
específic de tresoreria) del personal funcionari de l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord
amb el que preveu el Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i
l’acord del Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019.
Segon.- APROVAR, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un increment del 0,25% de
les retribucions bàsiques i de tots els complements (millora voluntària absor.,
antiguitat, productivitat,...) del personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí, excepte
el personal laboral no estructural contractat dins de plans d’ocupació, que es
regeixen per altres condicions ja fixades.
Tercer.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2019, un increment addicional
del 0,05% de la massa salarial per a destinar-lo a implantar plans o projectes de
millora de la productivitat o l’eficiència, d’acord amb l’annex de productivitat que
consta a l’expedient.
Quart.- MANTENIR les quanties de les assignacions i règim econòmic dels membres
electes de la Corporació.
Cinquè.- FACULTAR al regidor de Recursos Humans per a la realització de les
gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució del present acord.
Sisè.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de
l’exercici 2019.
Setè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació
per al seu compliment.”
La secretària interventora llegeix els acords de la proposta i l’Alcalde li cedeix la
paraula al regidor d’hisenda i recursos humans.
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El Sr. Moya explica que aquests increments complementaris són conseqüència de la
normativa i del tancament en situació de superàvit de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018.
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.
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’Alcalde sotmet a votació la inclusió
d’un nou punt a l’ordre del dia, que substituirà a les dues mocions que correspon
debatre seguidament, relatives ambdues al sector de la vinya i presentades la
primera pel Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i la segona pel Grup
Municipal d’ERC-AM: Proposa que decaiguin les dues mocions i aprovar-ne una de
nova, consensuada i aprovada per tots els partits del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Seguidament l’Alcalde llegeix la nova moció i sotmet a votació la urgència d’inclourela a l’ordre del dia, argumentant que es tracta d’un sector molt important del municipi
i que és important que hi hagi unanimitat. Per unanimitat dels regidors assistents,
s’aprova incloure aquest punt, que es debatrà i votarà a continuació.
PUNT NOVÈ.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA VINYA COM
ELEMENT DINAMITZADOR DEL TERRITORI.
La moció que es presenta pel grup municipal Junts per Catalunya Font-rubí és la
següent:
“Aquestes setmanes ha sorgit la notícia sobre la polèmica dels preus del raïm que
pagaran les empreses majoristes del sector del cava. Aquesta és una molt mala
notícia per la nostra comarca i la seva gent.
El Penedès és una vegueria molt sensible a aquestes qüestions. El sector de la
vinya és un sector transversal, que ens permet desenvolupar diferents estratègies
territorials:
La posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d’un paisatge natural
i al mateix temps cultural que està a la base de la nostra identitat territorial, i també
treballar polítiques turístiques en el conjunt de projectes de l’Enoturisme Penedès.
La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors per a
poder mantenir el Penedès que tots i totes volem. La viticultura es, dons es una
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activitat clau per aprofitar les nostres potencialitats a fi de gestionar les pressions
territorials que rep el Penedès per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el
projecte paneuropeu del Corredor del Mediterrani.
Es per això, que amb aquesta moció volem defensar les seves funcions socials,
territorials i de futur que tant el sector de la vinya com la figura del pagès representen
pel Penedès i demanem;
1) La constitució d’una taula de treball on la Conselleria d’Agricultura, la
Conselleria d’empresa, la Delegació del Govern del Penedès, els presidents
comarcals de les 4 comarques de la Vegueria Penedès i el sector de la vinya
(presidents de la DO Penedès i DO Cava) així com membres d’Unió de
Pagesos, JARC i l’Associació de Viticultors del Penedès puguin debatre sobre
el preu del raïm i el futur del model de la vinya al Penedès.
2) A la Conselleria de Territori l’acceleració del desenvolupament del Pla
Territorial del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra
vegueria.
3) Constituir una Taula del Penedès amb representants de les Conselleries
d’Agricultura i de la Conselleria d’Empresa per tal de definir unes estratègies
conjuntes en clau Penedès que posin en valor la funció del pagès i el sector
de la vinya i la promoció del territori i del turisme sostenible.
4) A la Conselleria d’agricultura que d’una manera immediata faci de mitjancera
entre els sindicats agraris i les grans empreses del sector perquè es posi un
preu just del raïm i que tingui en compte el seu cost de conreu.
5) Que s’enviï aquesta moció a tots els Ajuntaments de la Vegueria del Penedès,
a les Conselleries d’Agricultura, Territori i Empresa de la Generalitat de
Catalunya per tal d’impulsar el més aviat possibles les mesures adients per
defensar el sector de la vinya, el pagès i el territori del Penedès.”
L’Alcalde explica que decau la moció presentada pel seu grup, perquè es debatrà i
votarà la nova moció presentada.
PUNT DESÈ.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA PAGESIA I PER UN PREU DIGNE
DEL RAÏM I EL VI.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és la següent:
“Històricament i especialment des de fa anys hi ha una situació d’abús per part de
les empreses que dominen el sector del Cava vers la pagesia, carregant la seva
política de baix cost sobre el preu del raïm i el vi base, i sense tenir en compte les
diferents qualitats de verema. El preu que es paga a Catalunya i al Penedès està
molt per sota del que es paga en altres regions vinícoles d’Europa i enguany hi ha
hagut una forta baixada respecte l’any passat, malgrat s’espera un collita de bona
qualitat. Aquest comportament empresarial té un impacte directe sobre la pagesia,
empobrint sobretot les empreses familiars i afavorint l’explotació del treball al camp.
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Aquest comportament va totalment en contra de l’esforç i inversió de molts
productors per millorar la qualitat. També és negatiu pel territori, portant un major
abandonament d’explotacions menys productives però amb valor agrícola, enològic,
ecològic i paisatgístic.
El sector de la vinya és un sector transversal i que ens permet desenvolupar
diferents estratègies territorials. Des de la posada en valor dels sector primari en el
seu conjunt, gaudir d’un paisatge natural i al mateix temps cultural que està a la base
de la nostra identitat territorial, i també treballar polítiques turístiques en el conjunt
del projecte de l’Enoturisme Penedès.
La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors de poder
mantenir un Penedès com una comarca agrària. La vinya i la pagesia es
converteixen en aspectes claus per tal de gestionar les pressions territorials que rep
el Penedès per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el projecte paneuropeu
del Corredor del Mediterrani, que es tradueix en la implantació de grans superfícies
dedicades a la logística, un sector que ocupa grans superfícies de terreny, genera
contaminació, poca mà d’obra i de baixa qualificació.
Per la importància de la pagesia i del treball del camp, per les seves funcions socials
i territorials, i pel futur de la pagesia, de la vinya i de la comarca, el Ple de
l’Ajuntament de Font-rubí demana l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Denunciem les empreses majoristes del cava per imposar un preu injust
abusant de la seva situació de domini.
Segon.- Manifestem el nostre suport a l’aturada del dia 5 de setembre i a les accions
que porti a terme la pagesia a través dels sindicats i assemblees per aconseguir un
preu digne del raïm i del vi.
Tercer.- Demanar d’una manera immediata a la Conselleria d’Agricultura i la
Conselleria d’Empresa que faci de mitjancera entre els sindicats agraris i les grans
empreses del sector perquè no es posi un preu del raïm per sota del seu cost de
conreu.
Quart.- Participar i promoure debats i accions estratègiques a nivell de vegueria i a
nivell del país encaminades a enfortir la pagesia i dignificar el treball del camp com a
sector clau i estratègic de present i futur.
Cinquè.- Sol·licitar a la Conselleria de Territori l’acceleració del desenvolupament
del Pla Territorial del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra
vegueria.
Sisè.- Constituir una Taula del Penedès amb representants de la Conselleria
d’Agricultura i la Conselleria d’Empresa per tal de definir unes estratègies conjuntes
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en clau Penedès que posin en valor la funció del pagès i el sector de la vinya i la
promoció del territori i del turisme sostenible.
Setè.-Donar trasllat d’aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a les
Conselleries d’Agricultura, Territori i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la
Unió de pagesos, al JARC, a l’Associació de viticultors del Penedès, al Consell
Regulador del Cava i a la DO Penedès.”
L’Alcalde explica que decau la moció presentada pel grup d’ERC-AM, perquè es
debatrà i votarà la nova moció presentada del mateix assumpte.
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC FONT-RUBÍ A FAVOR
D’ESTABLIR COMISSIONS INFORMATIVES PERIÒDIQUES.
La moció presentada és del següent tenor literal:
“Amb la voluntat de millorar el consens i la comunicació entre l’equip de govern i el
nostre grup, amb ànims de debatre els punts que siguin necessaris en el dia a dia
del Consistori, així com d’obtenir un estudi previ de les diverses mocions i propostes
que puguin sorgir abans dels Plens i com a complement a una política de
transparència i participació:
Proposem:
Des de el nostre grup proposem establir la realització periòdica de Comissions
Informatives . Creiem que la periodicitat hauria de ser mensual però restem a
estudiar altres propostes.”
La Sra. Joana Faura llegeix la moció presentada pel seu grup municipal. Explica que
es tracta d’una moció que ja l’havien presentat abans, però què el seu grup
considera adient reiterar en aquest assumpte de les comissions informatives. Que el
que ha passat avui amb les dues mocions del sector de la vinya presentat pels dos
grups municipals és un clar exemple del que es podria haver evitat si existís la
comissió informativa. També és un altre exemple les reunions per a tractar dels
pressupostos, que han de ser participatius.
L’Alcalde exposa que les comissions informatives són òrgans d’estudi, dictamen i
consulta, que la llei preveu per als municipis de més de 5.000 habitants; i que
considera més transparent que al ple hi hagi debat que no a una comissió que no és
pública. Continua explicant que les reunions dels pressupostos no cal protocol·litzarles, que ja n’hi ha hagut, i que no cal omplir més de burocràcia a l’Ajuntament.
Afegeix que per tot això el seu grup no està d’acord amb la moció.
La Sra. Faura manifesta que li sorprèn l’argument que fa servir l’Alcalde; que el fet
de crear comissions informatives no té res a veure al fet de debatre al ple. Reconeix
que no hi ha hagut negativa per part del govern a mantenir reunions, però que la
comissió és un moment de treball.
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El Sr. Càlix afegeix que el cas de les dues mocions es pot parlar al Ple, però també
prèviament es podria haver treballat en comissió, i fins i tot es podria fer amb tècnics
del seu partit.
El Sr. Sala parla sobre els conceptes de comunicació i transparència, i que el
moviment es manifesta caminant.
El Sr. Moya reitera la seva disponibilitat a reunir-se amb el grup d’ERC sempre que
es vulgui.
La Sra. Faura matisa que la llei permet crear comissions informatives a municipis
com a Font-rubí.
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 PER DEMANAR LA RETIRADA DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA SANT MARÇAL-CAL VIES.
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és la que tot seguit es transcriu:
“Aquest mes de juny, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, ha
publicat l’avanç del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal
Vies, una nou polígon logístic al territori, de 110ha, a la plana agrícola penedesenca,
vinculat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès.
Atès que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110ha, al
mig de la plana penedesenca agrícola d’un elevat valor paisatgístic i amb presència
d’una vitivinicultura rica i activa, en un indret on els terrenys estan qualificats de
“Valor productiu agronòmic” inclosos en la unitat de paisatge “UP3.Plana del
Penedès”, que ve regulada al catàleg de paisatge de la regió metropolitana de
Barcelona, aprovat definitivament el 11/12/2014.
Atès que a partir del 2008 i en plena crisi sistèmica que ha capgirat substancialment
els valors conceptuals del territori –sostenibilitat, producció alimentaria de proximitat,
relació camp-ciutat, paisatge i turisme, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels
residus.. – fins el punt de convertir en obsolets els mecanismes de planejament,
sorprèn que avui en dia, encara es puguin tirar endavant, amb càrrec a la despesa
pública, plans que no encaixen en la realitat territorial i que res tenen a veure amb
l’interès públic.
Atès que a la vista de les dades dels municipis de la Regió Penedès, tenim uns
POUMs excessivament dimensionats, fruit encara de les excessives previsions de
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creixement que els plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la
baixa per adaptar-los a les noves necessitats.
Atès que hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territori del
Penedès que, donada la situació de canvi, cal valorar, amb criteris objectius més
generals i aparcar els “detalls” de plans menors que, de posar-se en pràctica,
dificultarien la possibilitat d’optar a un model d’ordenació territorial més sostenible,
harmònic i coherent amb la realitat actual.
Atès que iniciar Plans Directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedès, destinats a
magatzems logístics, no és ni èticament acceptable, ja que pressuposa un model
territorial en contra del criteri de gran part de la població penedesenca, ni lògicament
viable, donat que actualment, s’està duent a terme la redacció del Pla Parcial
Territorial i el Catàleg del Paisatge de la Vegueria Penedès, amb gran interès i
participació de la societat civil. Si esmercem les energies en casos puntuals
alterarem el que resulta substancial, el concepte general del territori, encara per
definir. El model territorial que, entre tots, caldrà consensuar.
Atès que s’han de tenir en compte determinats valors territorials no
contemplats fins ara, com:
a. L’arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria.
b. L’estructura agrària dels seus assentaments urbans.
c. La proximitat amb les dues Àrees Metropolitanes veïnes de Barcelona i
Tarragona.
d. La comprovada resiliència de l’economia agrària davant les crisis econòmiques
e. La tendència mundial a fomentar l’agricultura de proximitat i ecològica
f. La presencia del paisatge agrícola i natural que complementa i proporciona oci,
lleure i cultura a les grans ciutats.
Atès que aquests valors donen pautes suficients per optar a un model territorial
basat en la formulació d’una Regió Agroalimentària del Penedès complementària de
les àrees metropolitanes que l’envolten.
Atès que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del
Logis Penedès o Cal Vies - St. Marçal, basats en la simple projecció de sòl industrial
i logístic, sense demanda real, i desemmarcat del model que el PTPVP (Pla
Territorial Parcial de la Vegueria Penedès) està desenvolupant, a criteri del
sotasignat, és una pura especulació que cal evitar.
Per aquests motius es proposa que l’Ajuntament de Font-rubí adopti els
següents acords:
1. Manifestar el rebuig d’aquest ajuntament al Pla Director Urbanístic de l’activitat
econòmica Sant Marçal-Cal Vies i demanar a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat, la retirada del projecte.
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2. Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans i
projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la
ciutadania del territori sobre el Pla Territorial.
3. Proporcionar els mitjans necessaris per a que la societat civil sense excepcions
pugui participar directament en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la
vegueria Penedès.
4. Introduir i treballar sobre els criteris d’un model territorial centrat en la gestió
d’una Regió Agroalimentària del Penedès en el marc del Pla Territorial.
5. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori Sostenibilitat, a la
Conselleria d’Agricultura, al Consell Comarcal de l’Alt i del Baix Penedès, als
ajuntaments de Castellví de la Marca, Castellet i al Gornal i l’Arboç, als
sindicats agraris i a les entitats ambientalistes del territori.”
El Sr. Sala llegeix els acords de la moció i explica que aquesta és la posició del seu
grup com a ERC.
L’Alcalde explica que el seu grup no està d’acord amb el punt primer de l’acord,
especialment perquè considera que l’Ajuntament de Font-rubí no és ningú per
demanar el rebuig d’un Pla Director sol·licitat per d’altres municipis, per respecte als
ajuntaments directament afectats.
A continuació els dos grups consensuen un nou text, esmentant la moció
presentada, que resta definitivament de la següent manera:
“Aquest mes de juny, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, ha
publicat l’avanç del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies,
una nou polígon logístic al territori, de 110ha, a la plana agrícola penedesenca, vinculat a la
futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès.
Atès que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110ha, al mig de
la plana penedesenca agrícola d’un elevat valor paisatgístic i amb presència d’una
vitivinicultura rica i activa, en un indret on els terrenys estan qualificats de “Valor productiu
agronòmic” inclosos en la unitat de paisatge “UP3.Plana del Penedès”, que ve regulada al
catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament el
11/12/2014.
Atès que a partir del 2008 i en plena crisi sistèmica que ha capgirat substancialment els
valors conceptuals del territori –sostenibilitat, producció alimentaria de proximitat, relació
camp-ciutat, paisatge i turisme, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels residus.. – fins
el punt de convertir en obsolets els mecanismes de planejament, sorprèn que avui en dia,
encara es puguin tirar endavant, amb càrrec a la despesa pública, plans que no encaixen en
la realitat territorial i que res tenen a veure amb l’interès públic.
Atès que a la vista de les dades dels municipis de la Regió Penedès, tenim uns POUMs
excessivament dimensionats, fruit encara de les excessives previsions de creixement que
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els plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la baixa per adaptar-los a les
noves necessitats.
Atès que hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territori del Penedès
que, donada la situació de canvi, cal valorar, amb criteris objectius més generals i aparcar
els “detalls” de plans menors que, de posar-se en pràctica, dificultarien la possibilitat d’optar
a un model d’ordenació territorial més sostenible, harmònic i coherent amb la realitat actual.
Atès que iniciar Plans Directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedès, destinats a
magatzems logístics, no és ni èticament acceptable, ja que pressuposa un model territorial
en contra del criteri de gran part de la població penedesenca, ni lògicament viable, donat
que actualment, s’està duent a terme la redacció del Pla Parcial Territorial i el Catàleg del
Paisatge de la Vegueria Penedès, amb gran interès i participació de la societat civil. Si
esmercem les energies en casos puntuals alterarem el que resulta substancial, el concepte
general del territori, encara per definir. El model territorial que, entre tots, caldrà consensuar.
Atès que s’han de tenir en compte determinats valors territorials no contemplats fins
ara, com:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria.
L’estructura agrària dels seus assentaments urbans.
La proximitat amb les dues Àrees Metropolitanes veïnes de Barcelona i Tarragona.
La comprovada resiliència de l’economia agrària davant les crisis econòmiques
La tendència mundial a fomentar l’agricultura de proximitat i ecològica
La presencia del paisatge agrícola i natural que complementa i proporciona oci, lleure i
cultura a les grans ciutats.

Atès que aquests valors donen pautes suficients per optar a un model territorial basat en la
formulació d’una Regió Agroalimentària del Penedès complementària de les àrees
metropolitanes que l’envolten.
Atès que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del Logis
Penedès o Cal Vies - St. Marçal, basats en la simple projecció de sòl industrial i logístic,
sense demanda real, i desemmarcat del model que el PTPVP (Pla Territorial Parcial de la
Vegueria Penedès) està desenvolupant, a criteri del sotasignat, és una pura especulació que
cal evitar.
Per aquests motius es proposa que l’Ajuntament de Font-rubí adopti els següents
acords:
1. Demanar, pel bé de l’estructura urbanística de la comarca, que el Pla Director
Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies resti en suspens fins
l’aprovació definitiva del Pla Territorial Parcial de la Vegueria Penedès, el qual
l’ha d’incloure.
2. Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans i
projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la
ciutadania del territori sobre el Pla Territorial.
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3. Proporcionar els mitjans necessaris per a que la societat civil sense excepcions pugui
participar directament en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la vegueria
Penedès.
4. Introduir i treballar sobre els criteris d’un model territorial centrat en la gestió d’una
Regió Agroalimentària del Penedès en el marc del Pla Territorial.
5. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori Sostenibilitat, a la Conselleria
d’Agricultura, al Consell Comarcal de l’Alt i del Baix Penedès, als ajuntaments de
Castellví de la Marca, Castellet i al Gornal i l’Arboç, als sindicats agraris i a les
entitats ambientalistes del territori.”

Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció 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 TRETZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC A FONT-RUBÍ EN
RELACIÓ A L’ACCIÓ SOCIAL PER LA POBRESA ENERGÈTICA I
L’ESTABLIMENT DE POLÍTIQUES QUE AFAVOREIXIN LA LLUITA CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC I LA SOBIRANIA ENERGÈTICA DE FONT-RUBÍ, MITJANÇANT
L’ESTIMULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA LOCAL SOSTENIBLE.
La moció que presenta aquest grup municipal és la següent:
“1. Atès la declaració de Urgència Climàtica i Ambiental aprovada per la Generalitat
de Catalunya el 14 Maig 2019.
2. El Pla al Dret a l’habitatge a Catalunya (Decret 75/2014) que inclou mesures per a
l’eficiència energètica dels habitatges com a mesura de lluita contra la pobresa
energètica i estableix una línia d’ajuts al respecte.
3. Considerant la baixa implantació de les generació energèticament sostenibles a
Font-rubí (estimades en un 8% en article Montònec Agost 2019 i només gràcies a
instal·lacions privades fetes en la onada prèvia a la crisi).
4. Donada la llei aprovada a les corts espanyoles Real Decreto 244/2019 del 5 de
abril on es dona cobertura legal per les instal·lacions fotovoltaiques, en base a la
legislació e indicacions de la UE, i es dona seguretat i mecanismes per l’eficiència
econòmica de les mateixes.
5. Donat el canvi de circumstàncies econòmiques i en el cost de les instal·lacions
fotovoltaiques que actualment fan que el retorn de la inversió i rendibilitat econòmica
sigui més assequible.
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6. Atès que una de les prioritats d’aquest consistori és afavorir la qualitat de vida dels
font-rubinencs, i una forma evident de fer-ho és ampliar la seva renda disponible així
com preservar el medi ambient.
7. Tenint en compte les mesures aplicades per aquest Ajuntament en el enllumenat
públic dins del marc de la Acció del Consell Comarcal ‘Municipis compromesos amb
la Sostenibilitat’.
8. Com a implementació al municipi de Font-rubí del decret Contra la Pobresa
Energètica de la Generalitat de Catalunya 6/2013.
Atenent totes aquestes circumstàncies, el grup municipal ERC Font-rubí
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Que l’Ajuntament promourà un sistema de garantir l’erradicació de les
conseqüències de la Pobresa Energètica a Font-rubí, a partir dels casos detectats i
documentats per Serveis Socials del Municipi.
2. L’Ajuntament crearà una taula de pobresa energètica amb tots els elements
implicats per garantir la implicació i el seguiment de totes les mesures proposades,
com per exemple consultar a la institució competent a on van a parar els fons
recaptats per les companyies de distribució elèctrica als rebuts dels seus clients en
compensació dels rebuts impagats.
3. L’Ajuntament, junt amb la resta d’administracions públiques amb competència en
la matèria i a través de l’adopció dels acords i convenis necessaris, garantirà el dret
d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable i electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o en situació de
vulnerabilitat econòmica.
4. L’Ajuntament promourà un ús racional de l’energia i optimització dels serveis
contractats en el sentit d’aconseguir que totes les llars consumeixin l’energia que
necessitin i que els aparells de què disposin responguin a aquest ús/ despesa
racional, millorant també la transparència i accés a la informació per poder prendre
decisions informades en temes de preus, serveis contractats, etc…
5. Que el consistori estudiarà un paquet de mesures de bonificació econòmica per
ajudar a la inversió privada i difondre els beneficis de l’autogeneració d’energia
sostenible. Proposem un paquet combinat de reducció de:
- Impost Construccions, Instal·lacions i Obres: pot bonificar-se en un 95% per tal de
fomentar-ne la seva declaració i adequació a normes urbanístiques (actualment al
50% en les Ordenances Fiscals Font-rubí 2019).
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- Impost de Bens Immobles, que permet la llei (Real Decret Legislatiu 2/2004 5 de
març) fins a un 50%, de les instal·lacions privades que cobreixin un mínim del 50%
de la potencia contractada.
- Impost de Activitats Econòmiques, que la llei permet fins al 50%, per aquelles
activitats que cobreixin amb autoconsum fins al 50% de la potencia contractada.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que la llei permet reduir fins al 75% els
vehicles exclusius de generació elèctrica.
- Que el consistori estudiarà compensar l’impacte econòmic d’aquestes mesures i
bonificacions amb inversions que permetin tanmateix la generació elèctrica
sostenible en instal·lacions públiques i el benefici econòmic que això comporta com
a generadors.”
El Sr. Sala llegeix la moció i explica breument el seu contingut des de les eines
disponibles per actuar en dos fronts.
El Sr. Moya manifesta que es tracta d’una proposta àmplia, interessant, que toca
diversos aspectes que són objecte de debat; que és una moció complicada i que
caldria entrar al seu estudi en profunditat.
El Sr. Sala apunta que per això és necessari l’eina de les comissions informatives.
El Sr. Moya reitera que hi ha diferents matèries barrejades a la moció que
requereixen d’un estudi posterior i que el seu grup no pot aprovar la moció en els
termes en que es presenta en aquest moment.
El Sr. Càlix manifesta que no té clar el raonament de l’equip de govern, que no ha
rebut cap comunicació de cap membre del govern per tractar sobre la moció, la qual
ha estat molt treballada pel grup municipal d’ERC, que han buscat assessorament
per a la seva redacció, que el seu grup no la pensa retirar i finalitza la seva
intervenció preguntant per quina part de la moció no pot el grup municipal de Junts
per Catalunya votar a favor.
L’Alcalde li respon que, en primer lloc, perquè tracta de fer certes actuacions que ja
fa molts anys que l’Ajuntament de Font-rubí ja està fent, com ara el dret d’accés als
subministraments bàsics (aigua, llum,..). També destaca que quan el grup d’ERC
parla de reduir impostos, cal posar sobre la taula com es compensa aquesta
reducció dels ingressos municipals, si volen incrementar els ingressos per una altra
banda. Continua manifestant que Font-rubí és un dels municipis que tenen els
impostos més baixos de la comarca i que hi ha molta barreja de conceptes en la
moció que fa que no la puguin aprovar.
El Sr. Sala exposa que no veu quin problema suposa reiterar una cosa que ja s’està
duent a terme i que el punt últim de la moció ja preveu que caldrà estudiar com es
compensa l’impacte econòmic d’aquestes mesures.
El Sr. Càlix afirma que hi ha certes coses per les que cal fer un esforç econòmic, que
desgraciadament només afectarà a uns quants veïns que adoptaran les mesures i
que cal assumir que pertoca perdre un import indeterminat de diners en aquestes
mesures.
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L’Alcalde manifesta que en la millora del medi ambient es trobaran els dos grups
municipals i que en les ordenances fiscals es regula un mínim esforç impositiu als
veïns del municipi.
El regidor Martí Càlix insisteix en que cal incentivar l’adopció de mesures d’ús
racional de l’energia amb la baixada d’impostos i que és una pena que el govern no
aprovi la moció per uns punts concrets.
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 EN DEFENSA DE LA PAGESIA I PER UN PREU
DIGNE DEL RAÏM I EL VI.
La moció que ha estat introduïda en l’ordre del dia d’aquest plenari per urgència és
la següent:
“Aquestes setmanes ha sorgit la notícia sobre la polèmica dels preus del raïm que
pagaran les empreses majoristes del sector del cava. Aquesta és una molt mala
notícia per la nostra comarca i la seva gent.
El Penedès és una vegueria molt sensible a aquestes qüestions. El sector de la
vinya és un sector transversal, que ens permet desenvolupar diferents estratègies
territorials:
La posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d’un paisatge
natural i al mateix temps cultural que està a la base de la nostra identitat
territorial, i també treballar polítiques turístiques en el conjunt de projectes de
l’Enoturisme Penedès.
La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors de
poder mantenir un Penedès com una comarca agrària. La vinya i la pagesia es
converteixen en aspectes claus per tal de gestionar les pressions territorials que
rep el Penedès per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el projecte
paneuropeu del Corredor del Mediterrani, que es tradueix en la implantació de
grans superfícies dedicades a la logística, un sector que ocupa grans
superfícies de terreny, genera contaminació, poca mà d’obra i de baixa
qualificació.
Es per això, que amb aquesta moció volem defensar les seves funcions socials,
territorials i de futur que tant el sector de la vinya com la figura de la pagesia
representen pel Penedès i demanem:
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1. La constitució d’una taula de treball on el Departament d’Agricultura, el
Departament d’Empresa, la Delegació del Govern del Penedès, els presidents
comarcals de les 4 comarques de la Vegueria Penedès i el sector de la vinya
(presidents de la DO Penedès i DO Cava) així com membres d’Unió de
Pagesos, JARC i l’Associació de Viticultors del Penedès, puguin debatre
sobre el preu del raïm i el futur del model de la vinya al Penedès.
2. Al Departament de Territori, l’acceleració del desenvolupament del Pla
Territorial del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra
vegueria i promoure debats i accions estratègiques a nivell de vegueria i a
nivell del país encaminades a enfortir la pagesia i dignificar el treball del camp
com a sector clau i estratègic de present i futur.
3. Constituir una Taula del Penedès amb representants del Departament
d’Agricultura i el Departament d’Empresa per tal de definir unes estratègies
conjuntes en clau Penedès que posin en valor la funció de la pagesia i el
sector de la vinya i la promoció del territori i del turisme sostenible.
4. Al Departament d’Agricultura, que segueixi fent de mitjancera entre els
sindicats agraris i les grans empreses del sector perquè no es posi el preu del
raïm per sota del seu cost de conreu.
5. Manifestem el nostre suport a l’aturada del dia 5 de setembre i a les accions
que porti a terme la pagesia a través dels sindicats i assemblees per
aconseguir un preu digne del raïm i del vi.
6. Donar trasllat d’aquests acords als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès,
als Departaments d’Agricultura, Territori i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, a la Unió de Pagesos, a la JARC, a l’Associació de Viticultors del
Penedès, al Consell Regulador del Cava i a la DO Penedès.”
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció 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 QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM perquè formuli els
seus precs i/o preguntes.
1) La Sra. Faura comença amb un prec: cal buscar un altre espai per continuar
parlant de pressupostos participatius, concretar una segona trobada, i demana que
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el govern també porti les seves propostes, no només el grup d’ERC, per poder
consensuar les propostes més viables.
El Sr. Moya li contesta que de forma immediat es celebrarà una segona reunió de
treball, però puntualitza que per continuar parlant del pressupost cal venir a les
reunions.
La Sra. Faura li respon que ella no ha vingut a la reunió per un tema personal.
El regidor d’Hisenda li exposa que els seus companys no excusen la seva presència.
2) El Sr. Sala pregunta sobre la instància presentada en data 9 de juliol on es
demanava revisar el projecte del centre d’avis i el pla de turisme. Ja avança que
sobre el Pla de turisme ha parlat amb el regidor, però que sobre el nou edifici el seu
grup no té més informació que la que surt al programa electoral de Junts per
Catalunya Font-rubí.
L’Alcalde explica que sobre el projecte de casal d’avis pel que preguntava ERC no hi
ha cap projecte constructiu fet, només un projecte d’enderroc que ja se us va
ensenyar.
Intervé el regidor Tutusaus per comentar que hi haurà una reunió per parlar del Pla
de turisme on vol que assisteixi també la tècnica de turisme, però ja serà després del
Vinòleum.
El Sr. Sala insisteix en què hi havia un planell sobre l’edifici per a la gent gran.
L’Alcalde li contesta que com a grup polític tenen una proposta. Que encara no hi ha
ni arquitecte per fer el projecte. Finalitza dient que, per tant, ja se li ha donat resposta
a la instància presentada per ERC.
3) El Sr. Sala continua amb assumptes de turisme i reitera la qüestió sobre com està
la situació del planell orogràfic.
El Sr. Tutusaus li contesta que té tota la raó preguntant sobre el retard d’aquesta
actuació i que es troba encara pendent per un problema amb la informació turística
que ha d’aparèixer.
4) El Sr. Càlix planteja un prec i una pregunta a la vegada. És sobre les gravacions
dels plens, ja que no és capaç de trobar-les en la web municipal.
El Sr. Moya li contesta que no hi són penjades a la pàgina web per problemes
informàtics que s’estan intentant solucionar.
5) El Sr. Sala pregunta sobre la previsió que hi ha de passar d’una a dues persones
en el servei municipal d’aigües.
L’Alcalde contesta que està previst tant a la plantilla de personal com al pressupost,
que quan es pugui a nivell administratiu es tramitarà l’expedient de contractació d’un
peó per al servei, però que el servei no s’ha vist afectat perquè s’ha cobert els caps
de setmana entre el peó i els serveis d’una empresa.
6) El Sr. Càlix exposa que el seu grup municipal ha vist amb alegria els nous cartells
informatius, però comunica que han trobat en ells alguna falta d’ortografia: noms de
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barris mal escrits, com Montjuïc i la Massana, el primer sense dièresi i el segon amb
ç; Sant Joan sense t.
L’Alcalde explica que el tema de de la Massana no és una falta d’ortografia, és un
tema de debat, hi ha documents escrits antics que es troben amb ss o amb ç.
Respecte la resta, ja es revisaran els cartells i si es troba alguna errada, ja diran que
s’esmenin.
7) El Sr. Sala pregunta sobre la informació penjada a una cartellera municipal
situada a l’escola d’un curset de natació a una piscina d’Igualada; també a la
cartellera de dins de la llar d’infants.
L’Alcalde contesta que l’Ajuntament no ha penjat aquesta informació i que mirarà
d’esbrinar qui la penjada (AMPA, escola, llar, o qualsevol altre entitat qui hi tingui
accés).

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a
la data i lloc a dalt consignats, quan són les 21,26 hores.
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