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ACTA NÚM. 06/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2021.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 06/2021
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 27 de juliol de 2021
Hora d’inici de la sessió: 20,07
Hora d’acabament de la sessió: 20,42
Lloc: Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:
Sr. Sebastià Moya i Arenas;
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell;
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany;
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany;
Sr. Lluís Ortega i Rey.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM:
Sr. Josep Maria Sala i Santacana;
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Sra. Joana Faura i Bonell.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 78 a la núm. 117 del 2021).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021, elaborat per l’òrgan
interventor.
5. Proposta d’aprovació de les xifres de població del municipi de Font-rubí a 1 de gener de
2021.
6. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any
2022.
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7. Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació continuada d’assistència
tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria.
8. Proposta d’aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
de Font-rubí.
9. Proposta d’aprovació del desnonament administratiu de la finca adjudicada p2 de la Unitat
d’Actuació núm. 19 Can Manou, exp. 3/2019.
10. Proposta d’adjudicació del contracte d’obra Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús
social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, exp. 73/2021.
11. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió
per youtube. 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 L’ACTA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 25 de maig de 2021.
L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun aclariment o alguna
esmena al contingut de l’acta.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 (dos)
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM. 78
A LA NÚM. 117 DEL 2021).
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 78 a la número 117 de l’any 2021, de les
quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
78/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 11 de maig
de 2021.
79/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 06/2021.
80/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, maig de 2021.
81/2021 D’incoació de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2020.
82/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 09/2021.
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83/2021 D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí
corresponent a l’exercici 2020.
84/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al barri de Semisó i La Font núm.7, anomenat
“Cal Joanet Costes”, del municipi de Font-rubí.
85/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del
25 de maig del 2021.
86/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 25 de maig
de 2021.
87/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 10/2021.
88/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de maig de 2021 i de la liquidació de la
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
89/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 07/2021.
90/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 11/2021.
91/2021 D’aprovació de l’increment del servei de recollida de les fraccions de paper i
cartró i envasos i de les quotes de la Mancomunitat Penedès-Garraf a partir
del 14 de juny de 2021.
92/2021 Del tràmit d’informació pública i d’audiència als interessats de la sol·licitud de
declaració de BCIL dels refugis antiaeris de l’antic aeròdrom republicà de
Sabanell, exp. 87/2021.
93/2021 D’aprovació de la despesa que comporta les liquidacions efectuades per dos
Departaments de la Generalitat de Catalunya.
94/2021 D’establiment del preu de neteja de parcel·les no edificades.
95/2021 De requeriment de neteja de parcel·les no edificades de la Urbanització Can
Castellví.
96/2021 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús provisional
d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina al carrer de
l’Era núm. 7 del nucli de les Casetes d’En Raspall del municipi de Font-rubí.
97/2021 De canvi de nom del titular dels contractes de subministrament d’aigua dels
comptadors de l’habitatge situat al barri de l’Avellà núm. 35, anomenat “Cal
Pipes”, del municipi de Font-rubí.
98/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’immoble situat al barri de Mas Moió núm.1 del municipi de Fontrubí.
99/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8 de juny
de 2021.
100/2021 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic a
l’habitatge ubicat al C/ de la Cerdanya núm. 2 del barri de Can Castellví del
municipi de Font-rubí.
101/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al c/ de Les Garrigues núm. 1 del barri de Can
Castellví, del municipi de Font-rubí.
102/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al barri de Les Cases Noves núm. 31,
anomenat “Cal Rus”, del municipi de Font-rubí.
103/2021 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic a
l’habitatge ubicat al barri de Sabanell núm. 36, anomenat “Cal Vicenç Xic”, del
municipi de Font-rubí.
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104/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Comissió Especial de Comptes de data 29
de juny de 2021.
105/2021 D’aprovació de la despesa de dues liquidacions de taxes del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
106/2021 D’aprovació de la despesa d’una liquidació de la taxa per inserció d’anunci en
el DOGC.
107/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, juny de 2021.
108/2021 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària del mes de juny de 2021.
109/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 12/2021.
110/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 08/2021.
111/2021 D’incoació d’expedient sancionador d'infracció administrativa en matèria de
prevenció ambiental.
112/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 22 de juny
de 2021.
113/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al c/ Parellada núm. 21 del municipi de Fontrubí.
114/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, matrícula curs 2021-22.
115/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de juny de 2021 i de la liquidació de la
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
116/2021 D’aprovació del padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, exercici
2021.
117/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 09/2021.
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:
- Acta de la JGL de data 11 i 25 de maig de 2021;
- Actes de la JGL de data 8 i 22 de juny de 2021.
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.
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PUNT QUART.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE
L’EXERCICI 2021, ELABORAT PER L’ÒRGAN INTERVENTOR.
L’informe que es sotmet a coneixement del plenari és el següent:
“Atès el que estableix l’article 31.3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, sobre la planificació del
control financer i que el Pla anual de control financer s’ha remetre al Ple a efectes informatius,
es transcriu a continuació el Pla anual de control financer 2021, elaborat per aquesta
intervenció municipal en data 20 de juliol de 2021:
“PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, DE RÈGIM
DE CONTROL GENERAL, PER A L’EXERCICI 2021.
En compliment del que s'estableix en l'article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, i de
conformitat amb les funcions encomanades pel Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, es formula el següent Pla anual de control financer per a l’exercici 2021.
1. INTRODUCCIÓ
L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’activitat
economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
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 (TRLRHL).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza
la funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de
l’activitat econòmica financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als
principis generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu
aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i
procedimental.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària 31 de juliol de 2018 es va configurar el
model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventor, en els termes que
preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb efectes igualment
des de l’1 de juliol de 2018.
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió de data 20 de novembre de 2018,
va donar-se per assabentat de l’informe emès per la interventora municipal en data 11 de
novembre de 2018, en relació a l’adopció del règim simplificat de control de l’Ajuntament, va
aprovar que l’Ajuntament s’aculli al regim simplificat de control que estableix el títol cinquè del
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RDL 424/2017 de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del RD
424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer
(PACF) que recollirà totes les actuacions planificades de control permanent i d’auditoria
pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les actuacions que derivin d’una
obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter previ a l’adopció dels corresponents
acords.
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació.
D’aquesta manera, l’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es
realitzaran les actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que
s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions consisteixen en:
a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el Sector Públic (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada
de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap
de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst
a l’article 12.2 de la LRCF.
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si s’escau, sobre
les entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes concedides que es trobin
finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla que determina el marc
de les actuacions de control financer a realitzar durant l’exercici 2021, sobre l’activitat
econòmica del 2020.
2. ACTUACIONS A REALIZAR
2.1. En matèria de control permanent
2.1.1. Actuacions a realitzar panificables i de caràcter obligatori
D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exercirà sobre l’Ajuntament
de Font-rubí.
Les actuacions a realitzar de caràcter obligatori que es realitzaren amb caràcter posterior, son
les següents:
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a) L’auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de factures.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària.
2.1.2. Actuacions a realitzar seleccionades
Procedir durant el darrer trimestre de cada exercici a la comprovació d’aquells treballs i/o
subministraments contractats i dels quals encara no es disposa de la factura corresponent, a
fi i efecte de que puguin ser incorporades dins de l’exercici corrent i no hagin de ser
autoritzades com a reconeixement extrajudicial de crèdits dins de l’exercici següent (compte
413).
Donat que els esmentats controls es faran en base a una obligació legal, no seria necessari
incloure un anàlisis de riscos, donat que la seva inclusió en el pla anual deriva de l’esmentada
obligació legal.
Els comptes anuals han de subministrar informació útil per a la presa de decisions
econòmiques i constituir un mitjà per a la rendició de comptes de l’entitat pels recursos que li
han estat confiats. Per a això, s’han de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial, i de l’execució del
pressupost de l’entitat comptable.
2.2. En matèria d’auditoria pública
En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
2.3. Control financer de les subvencions i ajuts concedits
2.3.1. Actuacions a realitzar
Control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides,
d’acord a l’establert en la LGS (art. 3.5. del RCI).
Complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a terme sobre els
comptes justificatius que rendeixen els beneficiaris de subvencions, es durà a terme un control
financer sobre una mostra dels mateixos, en els termes i procediments establerts a l’article 44
i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’abast d’aquests treballs inclourà:
Verificar l'adequada i correcta obtenció, justificació, gestió i aplicació de les subvencions per
part de les persones o entitats beneficiàries quant a les
activitats o operacions
subvencionades.
3. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER
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L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan
interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RD
424/2017 i les normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE.
4. MITJANS DISPONIBLES
Tot i que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no
són suficients per afrontar la realització de totes les actuacions previstes en el present Pla i el
control financer de les subvencions, previstes en aquest Pla es duran a terme directament per
la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració externa que resulti necessària, mitjançant
contracte de serveis de suport a la intervenció municipal, que es va licitar i adjudicar a
l’empresa FORNELL CONSULTORS, SLP en la sessió plenària celebrada el dia 2 de març
de 2021.
En tot cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció.
5. MODIFICACIÓ DEL PLA
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de controls,
en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les entitats objecte de
control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades.
6. INFORMACIÓ AL PLE
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de
la corporació.
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la Intervenció i es
tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes tècniques de control financer i
auditoria dictades per la IGAE.
D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 424/2017, els informes
definitius que resultin de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les
al·legacions efectuades, seran enviats, a través de l’alcaldia, al ple de la corporació per al seu
coneixement.
7. PUBLICITAT DEL PLA
Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que estableixen
els articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
ANNEX I
ACTUACIONS DE CARÀCTER
PERMANENT OBLIGATÒRIES
Auditoria de sistemes per
verificar els registres comptables
de factures

PLA ANUAL CONTROL FINANCER
Data
Data de
Objectiu
d’inici
finalització
01/09/2021 29/10/2021 Verificar que el registre
comptable
de
factures
compleix amb les condicions
de funcionament previstes

Responsable
Òrgan interventor
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Informe
d’avaluació
del
compliment de la normativa en
matèria de morositat
Verificació
de
l’existència
d’obligacions
derivades
de
despeses realitzades o béns
realitzats o béns i serveis rebuts
sense imputació pressupostària
CONTROL FINANCER DE
SUBVENCIONS
Control de les subvencions
superiors a 1.000,00 euros

01/09/2021

30/11/2021

01/08/2021

30/09/2021

01/08/2021

30/09/2021

en la llei 25/2013 i la seva
normativa
de
desenvolupament
Verificar el compliment de la
normativa en matèria de
morositat
Verificar
el
correcte
funcionament del principi
comptable de meritament a
l’hora de registrar les
despeses
Verificar el compliment dels
requisits de la Llei 38/2003 i
normativa
de
desenvolupament

Òrgan interventor
Òrgan interventor

Òrgan interventor

En conseqüència, vist el Pla anual de control financer 2021 i la normativa aplicable, aquesta
intervenció eleva al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer 2021 emès per la Intervenció
municipal, d’acord Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local.”
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents grups
polítics sobre el Pla anual de control financer elaborat per la interventora.
El Ple municipal es dona per assabentat.
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ DEL
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ A DATA 1 DE GENER DE 2021.
La proposta que es sotmet a coneixement del ple és la que es transcriu a continuació:
“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 2 de juliol de 2021.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró municipal
d’habitants de Font-rubí a 1 de gener de 2021, amb un total de 1.440 habitants.
Segon.- Que es remetin els resultats numèrics de la revisió anual a l’Institut Nacional
d’Estadística, si s’escau.”
La secretària interventora llegeix els acords, i l’Alcalde explica de forma breu el tràmit. La
secretària concreta el número de dones (688) i d’homes (752) del total d’habitants.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY 2022.
La proposta que es presenta és la següent:
“L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals dues
seran locals i per Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 dels Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, sobre la regulació de
jornades i descansos i normativa de demés aplicació, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan
competent per proposar les dues festes locals.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials aprovats
per l’Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, del Departament d’Empresa i Treball, per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022.
Per aquests motius, i vist allò que disposa l’article 52 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
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya les
següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any 2022:
•
•

24 de gener de 2022
16 d’agost de 2022

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya.”
La secretària llegeix els acords, i l’alcalde explica que es tracta de fixar com a locals les dues
festes que tradicionalment s’han triat, per Sant Vicenç, que cau en dilluns, i per la festa major,
que serà un dimarts i hi haurà un cap de setmana llarg.
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Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ CONTINUADA D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS EN MATÈRIA
D’ENGINYERIA.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu:
“Atès que molts ajuntaments de l’Alt Penedès vàrem comunicar al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès la necessitat de poder disposar de professionals de diferents especialitats, que
formessin part de l’Administració, i poder prestar serveis a temps parcials als municipis.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha posat en pràctica prestar aquest servei als
municipis petits per tal de donar assistència tècnica presencial, continuada en el temps i amb
un compromís a mig i llarg termini, regulada mitjançant conveni.
Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2020,
va aprovar el conveni de col·laboració per a la prestació continuada d’assistència tècnica per
part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria, amb una prestació
setmanal de 4 hores.
Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de
2021,va aprovar la pròrroga d’aquest conveni amb vigència de l’1 de gener de 2021 i fins el
31 de desembre de 2023.
Donat que actualment, per raons d’ampliació i disponibilitat de professionals en aquesta
matèria, es disposa de la possibilitat de poder ampliar la prestació del servei fins a cobrir 7
h/setmanals.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en l’ampliació del servei d’aquestes 3 hores
setmanals.
Vista la proposta de l’addenda al conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès
pel suport en matèria d’enginyeria, que tot seguit es transcriu:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ CONTINUADA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS EN MATÈRIA D’ENGINYERIA
REUNITS
D’una banda, el vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les facultats de representació
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, en sessió de 16 de juliol de 2020.
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 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 Perez, secretària de
l’Ajuntament de Font-rubí, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista
a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article
3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni interadministratiu de col·laboració i
MANIFESTEN
I.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Font-rubí, per a la prestació continuada d’assistència tècnica
per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria, amb una prestació setmanal de 4
hores (exp. G7013-000082/2020).

II.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de desembre de 2020, va aprovar
la pròrroga del conveni de col·laboració (exp. G7013-000172/2020) amb vigència de l’1 de gener de 2021 i
fins el 31 de desembre de 2023.

III.

Mantingudes converses amb l’ajuntament, en data actual per raons d’ampliació i disponibilitat de professionals
en aquesta matèria es disposa de la possibilitat de poder ampliar la prestació del servi fins a cobrir 7
h/setmanals.

IV.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de __ de___ de 2021, va aprovar l’addenda al conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Font-rubí, per l’increment d’hores en la prestació continuada
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria (exp. G7013000121/2021).
En conseqüència, acorden subscriure aquest conveni, que es regeix pels següents
PACTES
Primer.- Objecte
Aquesta Addenda té per objecte la modificació dels pactes segon i quart del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació continuada d’assistència tècnica
en matèria enginyeria, aprovat per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de 6 de febrer de
2020.
Segon. Modificar, parcialment, el Pacte Segon d’obligacions del Consell Comarcal del conveni de la manera
següent:
...
2. El CONSELL COMARCAL a través dels/les professional/s adscrits/es a aquesta col·laboració es
compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb personal que disposi de la titulació
professional adient i a dedicar al seu desenvolupament les hores següents:
- 7 hores setmanals en l’especialitat d’enginyeria (amb efectes de l’1 juliol de 2021).
....
Tercer. Modificar el Pacte Quart de règim econòmic del conveni de la manera següent:
....
La col·laboració econòmica en la prestació del servei d’assistència tècnica continuada objecte del present conveni
consistirà per part de l’Ajuntament en el pagament del cost del servei que efectivament es presta, fonamentat en
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funció de les hores de dedicació del personal tècnic contractat, en base a un preu/hora que integra els costos
salarials, quotes patronals, risc de baixes, risc d’acomiadaments i desplaçaments, i que tot seguit s’expressa:
a. El cost del servei, resultat de l’estudi econòmic efectuat conjuntament pel Servei de Recursos Humans i per
l’àrea de SSTT del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, és de:
-

32 euros hora per Enginyeria.

b. L’AJUNTAMENT abonarà mensualment al CONSELL COMARCAL la quantitat de 896,00 euros (amb efectes
de l’1 de juliol de 2021).
c. El preu/hora es revisarà a la pròrroga o renovació del conveni en funció de l’increment dels costos salarials i
altres elements indicats en el primer paràgraf del CONSELL COMARCAL.
....
Quart.- La resta de clàusules del conveni, subscrit entre les parts l’any 2020 (exp. G7013-000172/2020) i la seva
pròrroga (exp. G7013-000167/2020) es mantenen vigents.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.”
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels corresponents
convenis interadministratius.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament
de Font-rubí per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en
matèria d’enginyeria.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’addenda al Conveni.
Tercer.- Establir que les hores de dedicació en matèria d’enginyeria passaran de 4 a 7 hores/setmanals.
Quart.- Autoritzar i disposar de l’increment de la despesa per import de 2.304,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 151-25011 del pressupost municipal per a l’exercici 2021. Donat el caràcter plurianual de la mateixa,
aprovar l’increment de les despeses econòmiques dels exercicis successius de vigència de la contractació amb els
següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària:
ANUALITAT
2022
2023

APLICACIÓ
151-25011
151-25011

IMPORT INCREMENTAT
4.608,00 €
4.608,00 €

L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada de l’addenda al conveni queda condicionada a l’existència de crèdit
pressupostari en l’exercici corresponent.
Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a l’increment de la despesa aprovada de l’aplicació indicada
del vigent pressupost i del pressupost del 2022 i 2023, i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Sisè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la documentació que sigui
necessària per a la correcta execució d’aquesta addenda.
Setè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
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Vuitè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, així
com trametre-li una còpia de l’addenda signada, de conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”

La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de l’ampliació de
l’horari de l’enginyer que ve del Consell Comarcal, perquè es requereix més hores de servei
a l’Ajuntament.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que
estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles
situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la
integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.
Degut a que Font-rubí és una població afectada per diferents riscos definits com riscos
territorials: emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc, onades de calor/fred, concentració de persones i, riscos especials: incendis forestals,
inundacions, nevades, sismes i vents, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i
d’acord amb la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, l’ajuntament resta obligat a
elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base.
Atès que l’any 2019, mitjançant el catàleg del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar el recurs tècnic de la redacció del DUPROCIM del
municipi a la Diputació de Barcelona.
Donat que, en data 8 de juliol de 2021, la Diputació de Barcelona ha fet entrega a aquesta
Corporació del document final redactat per l’empresa T & Associats Consultors.
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i
homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que
es descriu a continuació:
• Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de
Catalunya (PROCICAT).
• ACORD GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del
PROCICAT per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT
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•
•
•
•
•

per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc.
ACORD GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
ACORD GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
ACORD GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
ACORD GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla
especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències
per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).

Atès que l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, estableix que els plans de
protecció civil municipals han de ser aprovats pel Ple dels ajuntaments amb la informació
pública i l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, mitjançant el
Document únic de protecció civil municipal que, en tramitació conjunta, s’ha de sotmetre al
plenari; posteriorment a l’aprovació s’ha de trametre el DUPROCIM
a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui
contenir, d’acord amb el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i el Decret
en qüestió.
Per aquests motius, i vist allò que disposa l’article 52.2.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de
Font-rubí, redactat per l’empresa T & Associats Consultors.
Segon.- Sotmetre el document a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de
l’endemà al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Tercer.- El document es considerarà aprovat definitivament si, transcorregut el període
d’exposició pública, no s’hagués presentat cap reclamació i/o al·legació.
Quart.- Un cop s’hagi aprovat definitivament el DUPROCIM, trametre’l a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per a l’homologació dels plans que conté, d’acord amb el que
estableixen la legislació en matèria de protecció civil i el Decret 155/2014.”
La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’un document
que cal tenir actualitzat per tal de conèixer les actuacions a realitzar davant de qualsevol
incidència climàtica. Aprofita per felicitar el personal laboral de l’ajuntament perquè el
document en qüestió ha estat redactat per la Diputació amb un cost zero per l’ajuntament.
El Sr. Sala esmenta, a títol d’observació, que es tracta d’un document extens i que agrairien
haver pogut disposar d’ell amb antelació.
L’Alcalde aclareix que les convocatòries de Ple funcionen segons una legalitat i que ja el tenen
a la seva disposició per a revisar-lo.
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Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL DESNONAMENT ADMINISTRATIU DE LA
FINCA ADJUDICADA P2 DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 19 CAN MANOU, exp.
3/2019.
La proposta presentada davant del plenari és la següent:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2015, va aprovar per
unanimitat, el Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección,
S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., mitjançant el qual aquesta Corporació reconeixia a
Tècnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. el dret a seguir ocupant a precari la finca
adjudicada P2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, fins que l’esmentada empresa
traslladi part de la seva activitat a un altre immoble i que quan cessi l’ocupació no tindrà dret
a cap indemnització, de conformitat amb l’article 75 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de desembre de 2016, va aprovar la
pròrroga del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección,
S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., aprovat en sessió plenària de data 24 de novembre de
2015, ampliant el termini estimat d’ocupació fins al mes de desembre de 2018, i mantenint la
resta de pactes previstos en el conveni esmentat.
Atès que el termini estimat de finalització de l’ocupació a precari per part de TIPSA de la finca
adjudicada P-2 va finalitzar el mes de desembre de 2018, i que l’Ajuntament de Font-rubí vol
recuperar la possessió de l’esmentada finca ocupada i que es finalitzin les obres d’urbanització
de la Unitat d’Actuació núm. 9 “Can Manou”, en data 3 de gener de 2019 l’Ajuntament va
enviar una comunicació de la finalització del referit conveni a Técnicas e Ingeniería de
Protección, S.A.U. i a Manufacturas Fontrubí, S.A.
Vists els escrits presentats per Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. en data 13/03/2019
(NRE 401) i en data 5/11/2019 (NRE 1403), on en primera instància demanava prorrogar el
conveni d’ocupació de la parcel·la municipal on està situada una carpa amb material de
l’empresa fins que obtinguessin la llicència ambiental de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en
un immoble per a l’emmagatzematge de mànegues i dels seus derivats com alternativa; i en
última instància comunicava un projecte de construcció d’una nova carpa dins de la parcel·la
P4 de la UA núm. 19 Can Manou, i que llavors traslladarien el producte emmagatzemat en
l’actual carpa que ocupa la parcel·la P2 propietat d’aquesta Corporació.
Vist que, en data 25 de febrer de 2020 i NRE 249, el Sr. P. G. F., en nom i representació de
TIPSA, va presentar una sol·licitud de llicència d’obres per a la instal·lació de nova carpa,
desmuntatge de la carpa existent i adequació de tanca perimetral al nou límit de la seva
propietat, i es va iniciar l’exp. núm. 76/2020.
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Vist que l’arquitecta municipal va emetre informe sobre la documentació presentada, en data
17 de juny de 2020, i que aquest Ajuntament va enviar a TIPSA, en data 30 de juny de 2020 i
NRS 72, un requeriment d’esmena de deficiències.
Vist que, en data 21 d’octubre de 2020 i NRS 163, aquesta Corporació va notificar a TIPSA
un segon requeriment d’esmena de deficiències, atès que el primer requeriment efectuat no
havia rebut cap resposta.
Vist que, en data 13 de novembre de 2020 i NRE 1497, el Sr. P. G. F., en nom i representació
de TIPSA, va presentar un escrit sol·licitant que s’aturés el tràmit de la llicència presentada
degut a que, un cop estudiada la viabilitat financera de l’actuació i atesa la situació
extraordinària a nivell mundial amb la situació de pandèmia a causa del covid-19, l’empresa
es veu obligada a ajornar la decisió del camí a seguir, fins que pugui fer unes previsions a
més llarg termini, i que per això no han aportat la documentació requerida.
Vist que ha finalitzat tots els terminis de vigència de l’esmentat conveni, i que es considera
que s’ha concedit a l’empresa TIPSA temps suficient per buscar una alternativa a
l’emmagatzematge existent en la carpa i que es continua ocupant a precari la finca P-2 de la
Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, referència cadastral 9932205 CF8893S 0000 YE, de
propietat municipal.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 15 de març de 2021, en relació al
procediment i la legislació aplicable per a dur a terme un desnonament administratiu.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de març de 2021, va aprovar l’inici del
procediment per procedir al desnonament del bé immoble finca P-2 de la Unitat d’Actuació
núm. 19 Can Manou, referència cadastral 9932205 CF8893S 0000 YE, de propietat de
l’Ajuntament de Font-rubí.
Vist que, en data 9 d’abril de 2021, es va iniciar el tràmit d’audiència als interessats, per un
termini de quinze dies, i durant aquest tràmit d’audiència, en data 4/05/2021 i NRE 700,
l’empresa Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. va presentar un escrit d’al·legacions.
d’acord amb el certificat de secretaria de data 1 de juny de 2021, sobre el resultat del tràmit
d’audiència.
Vist que, en data 9 de juliol de 2021, el tècnic d’administració general emet informe jurídic
sobre les al·legacions presentades per Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U.
L’esmentat informe conclou que les al·legacions presentades per TIPSA no són jurídiques,
sinó de tipus econòmiques, que haurà de ser l’òrgan competent municipal qui les valori i
resolgui, per bé que tant si s’estimen, per raons d’interès general atesa la situació econòmica
global i l’afectació per als treballadors de l’empresa que viuen al municipi i a la seva comarca,
com si es desestimen, per no haver-se esgrimit raons ni fonaments estrictament jurídics que
puguin motivar la paralització del procediment de desnonament administratiu, el termini per a
desallotjar la finca municipal P-2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou serà, com a
màxim, i en tot cas, el 31/12/2021. Per tot això, finalitza que es pot estimar parcialment les
al·legacions presentades per l’empresa TIPSA pel que fa al termini sol·licitat de desocupació
de la finca municipal P2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, que és el 31/12/2021;
amb base a les raons econòmiques explicades a l’escrit d’al·legacions, però no paralitzar el
procediment de desnonament administratiu.
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Però tot i això, realitzada la tramitació legalment establerta, vist l’informe proposta de
secretaria, de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació, especialment la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i el Reglament de
Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, i d’acord amb
el que preveu l’article 22.2.j) 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.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Técnicas e Ingeniería de
Protección, S.A.U. en relació amb l'expedient de desnonament administratiu referit al bé
immoble finca P-2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, referència cadastral 9932205
CF8893S 0000 YE, de propietat de l’Ajuntament de Font-rubí, pels motius expressats en
l'Informe jurídic del TAG de la Corporació de data 9 de juliol de 2021, del qual es remetrà còpia
als interessats juntament amb la notificació del present acord i que es resumeixen en la part
expositiva final del present informe.
SEGON.- Aprovar definitivament el desnonament administratiu del bé immoble finca P-2 de la
Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, referència cadastral 9932205 CF8893S 0000 YE, de
propietat de l’Ajuntament de Font-rubí, que actualment continua ocupat per una carpa amb
material emmagatzemat de Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U., atès que el termini
estimat de finalització de l’ocupació a precari per part de TIPSA de la finca adjudicada P-2 va
finalitzar el mes de desembre de 2018, i que l’Ajuntament de Font-rubí vol recuperar la
possessió de l’esmentada finca ocupada i que es finalitzin les obres d’urbanització de dita
Unitat d’Actuació núm. 9 “Can Manou”.
TERCER.- Notificar als interessats l'aprovació del desnonament administratiu, advertint a
Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. que disposa d’un termini de cinc mesos, a comptar
des de la notificació, per a desallotjar la finca.
QUART.- Facultar a l'Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris amb
vista a l'execució dels precedents acords.”
La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que l’empresa TIPSA té una
carpa d’emmagatzematge de manera provisional en una zona verda de propietat municipal.
Afegeix que s’estimen parcialment les al·legacions presentades per l’esmentada empresa
donades les complexes circumstàncies de l’any 2020, i tenint en compte que TIPSA
necessitava l’espai perquè volia disposar de matèria prima suficient per poder seguir en
funcionament i així no haver de fer cap ERTO.
El Sr. Càlix pregunta si l’empresa està pagant per continuar ocupant la parcel·la municipal.
L’Alcalde contesta que sí i la secretària aclareix que això ja es preveia al conveni i afegeix que
des de l’empresa ja han parlat amb els serveis tècnics municipals i estan estudiant l’opció de
recol·locar la carpa dins de la seva parcel·la i així complir amb els terminis
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA CONSTRUCCIÓ
D’UN EDIFICI D’HABITATGES D’ÚS SOCIAL PER A GENT GRAN, A L’AV. CATALUNYA
NÚM. 24 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, exp. 73/2021.
La proposta que es sotmet a consideració del Ple és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la Memòria de l’Alcaldia justificativa de la contractació de l’obra de construcció d’un
edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Fontrubí, de data 29 de març de 2021.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 29 de març de 2021, sobre la justificació
de la no divisió en lots de l’objecte del contracte; per a una òptima coordinació i planificació
global dels treballs a realitzar, les prestacions no poden ser executades de forma independent
sense menyscabar la correcta execució i l’assignació de recursos públics proporcionats a la
finalitat requerida.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la memòria de
justificació de la necessitat de contractació del servei, es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora, en data 30 de març de 2021, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de març de 2021, va aprovar l’inici
d’expedient per a la contractació de les obres per a la construcció d’un edifici habitatges d'ús
social per a gent gran, a l'Av. Catalunya 24, de Guardiola de Font-rubí.
Vist que es van incorporar a l’expedient, en data 17 de maig de 2021, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir la contractació per procediment obert simplificat
de les obres per a la construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran. Ja es
disposa del plec de prescripcions tècniques, que en el present cas és el “Projecte bàsic i
executiu de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social, Avinguda de Catalunya 24,
Guardiola de Font-rubí”, redactat per U.T.E. VILELLA GOMIS, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES.
Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora en data 17 de maig de 2021.
Atès que, en data 25 de maig de 2021, la Junta de Govern aprova l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert simplificat, de l’obra de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús
social per a gent gran a l'Av. Catalunya 24, de Guardiola de Font-rubí, convocant la seva
licitació.
Vist que, en data 26 de maig de 2021, es va publicar en la Plataforma de contractació pública
l’anunci de licitació del contracte.
Atès que les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es
relacionen a continuació:
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Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 29 de juny de 2021, de constitució de dita
Mesa i d’obertura del sobre A.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 5 de juliol de 2021, de valoració de les
ofertes avaluables mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentades per les empreses
licitadores.
Vist que la Mesa de Contractació, en la seva reunió de 6 de juliol de 2021, va donar a conèixer
la valoració efectuada per l’arquitecta de les ofertes avaluables mitjançant criteris sotmesos a
judici de valor, que és la següent:

01
02

Experiència addicional de l’equip de
treball

TOTAL

SOLID BUILDING, S.L.
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.

0 punts
0 punts

Vist que, a continuació, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre B, classificà
i avaluà les ofertes presentades mitjançant l’aplicació dels criteris automàtics següents,
d’acord amb l’apartat H.2 del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars, i el resultat de la puntuació obtinguda va ser el següent:

Nom empresa
Solid Building,
S.L.
Construccions F.
Munné, S.L.

Valoració
automàtic
a

Import preu
(sense IVA)

Oferta
econòmica

Millora
(ampliació
termini
garantia)

Puntuació
obtinguda

90 punts

706.028,34 €

80,00 punts

10 punts

90,00 punts

90 punts

826.468,47 €

68,40 punts

10 punts

78,40 punts

Atès que la mesa de contractació acordà classificar les ofertes, per ordre decreixent, d’acord
amb la puntuació total obtinguda, que és la següent:
Nom empresa
Solid Building, S.L
Construccions F. Munné,
S.L.

Criteris de
valoració
automàtica
90,00 punts

Criteris de valoració
sotmesos a judici de
valor
0 punts

90,00 punts

78,40 punts

0 punts

78,40 punts

Puntuació
total

Vista l’esmentada acta de la Mesa de Contractació, de data 6 de juliol de 2021, on la Mesa
acorda elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a SOLID
BUILDING, SL i efectuar requeriment a l’empresa proposada adjudicatària de la documentació
justificativa prevista als PCAP prèvia a l’adjudicació.
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Atès que, en data 9 de juliol de 2021, l’Ajuntament notifica a SOLID BUILDING, S.L. l’escrit de
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte; i que en data 16 de juliol de
2021 i NRE 1074, l’empresa SOLID BUILDING, S.L. presenta documentació (incloent la
garantia definitiva), i en data 20 de juliol de 2021 i NRE 1086, dita empresa complementa la
documentació presentada.
Vista l’existència de consignació a l’aplicació 231.63200 del pressupost de la Corporació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l’informe de la secretària interventora, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, i d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar tots acords adoptats per la Mesa de Contractació en el present
procediment de contractació obert simplificat, els quals consten a les dues actes aixecades
de les seves reunions, que consten a l’expedient i que es troben publicades en el perfil de
contractant.
SEGON.- Adjudicar el contracte d’obra Construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a
gent gran, a l'Av. Catalunya 24, de Guardiola de Font-rubí, amb les condicions que figuren en
la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, a SOLID BUILDING, S.L., amb NIF núm. B64586381, per un import
de 706.028,34 euros i 148.265,95 euros d’IVA.
TERCER.- Són característiques i avantatges determinants pels quals ha estat seleccionada
l’oferta presentada per l’adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants licitadors
les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
- Millor oferta econòmica.
- Igual oferta sobre el termini de garantia.
QUART.- Disposar la despesa per import de 854.294,29 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231.63200.
CINQUÈ.- Donar compte dels presents acords als serveis econòmics de la Corporació a
l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
SISÈ.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
SETÈ.- Designar com a responsable del contracte a l’arquitecta municipal.
VUITÈ.- Notificar l'adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.
NOVÈ.- Notificar a SOLID BUILDING, S.L., adjudicatari del contracte, els presents acords i
citar-li per a la signatura del contracte.
DESÈ.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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ONZÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que s’ha arribat a l’últim pas
abans de construir l’habitatge en qüestió, que es desitja començar l’abans possible i que
aquest serà de gran utilitat al municipi.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) 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 punt a l’ordre del dia: la proposta
d’aprovació del Compte General de L’Ajuntament de l’exercici 2020. Justifica la seva inclusió
per tramitar el més aviat possible aquest expedient i trametre’l a la Sindicatura de Comptes
en termini, d’acord amb el que preveu l’article 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. Per unanimitat dels regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que
es debatrà i votarà a continuació.
PUNT ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.

GENERAL

DE

LA

La proposta presentada és la següent:
“Atès el compte general de l’exercici 2020, 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 2020, 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 4 de juny de 2021 l’informe corresponent en relació
amb l’aprovació del compte general.
Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Font-rubí, en
sessió celebrada en data 29 de juny de 2021 va emetre l’informe preceptiu corresponent en
relació amb el compte general d’aquesta corporació relatiu a l’exercici 2020.
Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
2 de juliol de 2021 el compte general –juntament amb l’informe de dita comissió- van ser
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objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals els interessats
van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Atès que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretària
interventora, de data 26 de juliol de 2021, durant el termini d’exposició al públic del compte
esmentat no s’ha 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’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2020.
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 li cedeix la paraula al Primer Tinent
d’Alcalde i regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya explica que és l’últim pas de la tramitació del Compte General i que a continuació
cal trametre’l a la Sindicatura de Comptes.
Intervé el Sr. Sala per manifestar que, des d’un punt de vista tècnic, el seu grup no hi veu cap
problema. Però des d’un punt de vista polític, troben a faltar l’adopció d’alguna mesura per
ajudar tant a particulars com a pimes davant la situació econòmica causada pel covid-19, a
part de l’increment de la partida de serveis socials.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT DOTZÈ.- 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) El Sr. Sala formula, en primer lloc, un prec: voldria conèixer què està passant amb el “tema
aigua”.
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L’alcalde respon que alguns indrets del municipi, normalment punts alts, s’han quedat sense
aigua en moments molt puntuals i que això és degut a l’actual situació d’extrema sequera en
què es troba el municipi i del consum espectacular d’aigua que s’està gastant.
Afegeix també que s’han sol·licitat dues subvencions per canviar la canalització que va dels
dipòsits de La Rubiola fins a Cal Janot, per així garantir l’abastament d’aigua. Explica que
actualment les bombes dels dos pous del municipi estan actuant al 100% de la seva capacitat
i aclareix que no existeix cap problema amb el nivell d’aigua dels pous en qüestió i que la
xarxa d’aigua funciona correctament.
L’alcalde segueix argumentant que com a segona mesura, si la situació actual empitjora, es
preveu portar cubes d’aigua per abastir els dipòsits i constata que aquest seria un recurs de
la Generalitat de Catalunya i que tindria un cost zero per l’ajuntament gràcies a les
subvencions que oferta l’Agència Catalana de l’aigua.
L’alcalde informa també que passat l’estiu es veurà quina serà la següent acció a adoptar i si
caldrà posar una bomba més potent al pou.
Per finalitzar amb el tema esmenta que cal tranquil·litzar tothom perquè els pous tenen aigua
i els problemes són una qüestió mecànica.
El Sr. Sala apunta la possibilitat de fer una campanya de conscienciació d’estalvi d’aigua i
l’alcalde ho assenteix i confirma que d’immediat es redactarà un Decret d’obligat compliment.
El Sr. Sala pregunta per avaries importants a la xarxa municipal d’aigua.
L’alcalde explica que degut a la concentració en pocs dies de l’excés de consum d’aigua
comentat, es creia que podia haver-hi una avaria gran. Això es va descartar, segueix, quan
es van comprovar els consums d’aigua per barris. Afegeix que hi ha hagut avaries petites
com es succeeix durant tot l’any i acaba fent una crida a la població perquè comuniqui
ràpidament a l’ajuntament qualsevol fuita d’aigua detectada.
Seguint amb el tema de l’aigua, el Sr. Sala esmenta que hi ha una piscina que s’ha buidat i
l’alcalde i el Sr. Ortega aclareixen que per un error de l’operari de manteniment de les piscines
es va perdre molta aigua. L’alcalde aclareix que la piscina no es va reomplir d’immediat per
donar preferència a l’aigua de consum i que es va acabar d’omplir quan hi va haver suficient
nivell d’aigua als dipòsits.
2) El Sr. Càlix declara que la tanca del solar situat davant el restaurant Cal Pau Xic, a l’Av.
Catalunya, es troba en mal estat i pregunta si l’equip de govern pot realitzar alguna gestió per
que el propietari arrangi l’esmentada tanca, per un tema de seguretat.
El Sr. alcalde contesta que per motius de seguretat sí que es pot demanar al propietari del
solar que repari la tanca i la deixi en bon estat, i que l’Ajuntament procedirà requerir-lo que
dugui a terme una actuació en aquest sentit.
3) El Sr. Ortega explica que sobre la moció que van presentar el grup d’ERC-AM en un ple
anterior sobre el manteniment de la plaça de Can Castellví, aclareix que la brigada municipal
passa per allà cada setmana o cada quinze dies i actualment ja no es tracta que hagin arrencat
els claus de les tanques, sinó que han partit per la meitat les fustes de les tanques. Reitera
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que des de l’ajuntament sí que es fa el manteniment i l’alcalde confirma que es tornarà a
arreglar.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data i
lloc a dalt consignats, quan són les 20,42 hores.
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