ACTA NÚM. 01/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2022.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 01/2022
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 25 de gener 2022
Hora d’inici de la sessió: 20,00
Hora d’acabament de la sessió: 20,45
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;
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:
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell.
Secretària-Interventora:
Sra. Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez
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. 197 a la núm. 253 del 2021).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 248/2021, de 29 de desembre.
5. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració per a la prestació de suport en matèria
de joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès, exp. 521/2021.
6. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’establiment de l’escola de música de l’Alt
Penedès i de l’addenda econòmica al conveni pel finançament de l’escola de música
per al curs 2021-2022, exp. 522/2021.
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7. Proposta de nomenament del grup d’administradors de la Festa Major, pel període 20222023.
8. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de
Font-rubí per a l’exercici 2022, exp. 28/2022.
9. Moció d’ERC Font-rubí a favor de que l’Ajuntament de Font-rubí s’incorpori a l’Associació
de municipis i entitats per a l’energia pública (AMEP).
10. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de
SOMESCOLA.CAT.
11. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al que segueix la sessió per
youtube, i excusa l’absència de la regidora Sra. G. 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 30 de novembre de
2021. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun aclariment o
alguna esmena al contingut de les actes.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor
provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres)
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM.
197 A LA NÚM. 253 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 197 a la número 253 de l’any 2021, de
les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
197/2021 Definitiva de deixar sense efecte comunicació prèvia d’inici d’activitat, exp.
364/2019.
198/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, novembre de 2021.
199/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 17/2021.
200/2021 De baixa d’ofici definitiva de les següents persones, per inscripció indeguda,
del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí, exp. 280/2021.
201/2021 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’unes
persones del padró municipal d’habitants, exp. 422/2021.
202/2021 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de diverses
persones del padró municipal d’habitants, exp. 423/2021.
203/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al c/ Torrent de la Falzia núm. 23 del barri Les
Casetes d’En Raspall, del municipi de Font-rubí, exp. 434/2021.
204/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
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205/2021
206/2021
207/2021

208/2021

209/2021

comptador de l’habitatge situat al carrer Noguera núm. 22 del barri de Can
Castellví, del municipi de Font-rubí, exp. 436/2021.
De delegació a la Mancomunitat Penedès Garraf per a concórrer a una
subvenció i de compromís de finançament de la part no subvencionada.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 16 de
novembre de 2021.
De baixa del contracte de subministrament d’aigua i retirada del comptador,
de l’immoble situat al carrer Santa Maria núm. 2 del municipi de Font-rubí, Exp.
441/2021.
De declaració de baixa per caducitat dels ENCSARP (Estrangers no
Comunitaris Sense Autorització de Residència de llarga durada) que no han
estat objecte de renovació periòdica, EXP. 449/2021.
D’autorització i disposició de despesa, exp. 18/2021.

210/2021 D’aprovació de l’expedient núm. 04/2021 de modificació de crèdits del vigent
pressupost de la Corporació.
211/2021 D’inici de l’expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2022.
212/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 22/2021.
213/2021 D’aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de la taxa pel
subministrament d’aigua dels edificis i instal·lacions municipals del 3r.
trimestre de 2021.
214/2021 D’estimació d’al·legacions de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística núm. 202/2021.
215/2021 D’aprovació del padró del preu públic per la prestació de diversos cursos i del
seu càrrec, exercici 2021.
216/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de novembre de 2021 i de la liquidació
de la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
217/2021 D’aprovació de la despesa de dues liquidacions de taxes del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya 2021.
218/2021 D’aprovació de la despesa d’una minuta d’honoraris del Registre de la
Propietat, exp. 266/2020.
219/2021 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del
30 de novembre del 2021.
220/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 30 de
novembre de 2021.
221/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 19/2021.
222/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 23/2021.
223/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al c/ Cerdanya núm. 14 del barri de Can
Castellví del municipi de Font-rubí, exp. 475/2021.
224/2021 D’incoació d’expedient d’imposició d’ordre d’execució, exp. 473/2021
225/2021 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2021.
226/2021 De resolució d’expedient sancionador d'infracció administrativa en matèria de
prevenció ambiental.
227/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 14 de
desembre de 2021.
228/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 20/2021.
229/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, desembre de 2021.
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230/2021 D’aprovació de l’execució subsidiària de la desocupació del tram de la via
pública ocupat del vial 2 del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació
9B “Creu Blanca”, exp. 159/2020.
231/2021 D’aprovació de les despeses derivades de l’assistència de regidors a òrgans
col·legiats, segon semestre de 2021.
232/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al carrer l’Avellà núm. 4 del barri de l’Avellà del
municipi de Font-rubí, exp. 499/2021.
233/2021 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei de teleassistència
i del seu càrrec, segon semestre 2021.
234/2021 D’aprovació de la despesa de dues liquidacions de la Diputació de Barcelona
en concepte de copagament del programa servei local de teleassistència,
període de maig a desembre de 2021.
235/2021 D’aprovació de diverses despeses de personal municipal.
236/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 24/2021.
237/2021 De nomenament d’una funcionària interina com a tècnica d’administració
general per acumulació de tasques a l’àrea de secretaria-intervenció.
238/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 21/2021.
239/2021 De reconeixement de serveis prestats als efectes d’abonament de triennis de
la Sra. M. de las M. G. V.
240/2021 De rectificació de certs aspectes retributius de la Resolució de l’Alcaldia núm.
237/2021, de nomenament d’una funcionària interina com a tècnica
d’administració general per acumulació de tasques a l’àrea de secretariaintervenció.
241/2021 D’elevació a definitiu l’acord plenari d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 i següents.
242/2021 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 28 de
desembre de 2021.
243/2021 D’aprovació de les nòmines del mes de desembre de 2021 i de la liquidació
de la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
244/2021 De nomenament accidental de tresorera de l’Ajuntament de Font-rubí.
245/2021 D’elevació a definitiu de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general de
la Corporació per a l’exercici 2022.
246/2021 D’autorització i disposició de despesa, exp. 22/2021.
247/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 25/2021.
248/2021 D’aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’un edifici
d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola
de Font-rubí”.
249/2021 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de la finca situada al barri Els Pujols núm. 9 del municipi de Fontrubí, exp. 524/2021.
250/2021 De suspensió del segon cobrament del padró del preu públic per la prestació
de diversos cursos i devolució d’ingressos indeguts, cursos 2021.
251/2021 D’aprovació de la devolució d’ingressos del preu públic de cessió d’us d’una
instal·lació municipal.
252/2021 De conformitat amb el nomenament de la Sra. M. de las M. G. V. per ocupar
lloc de treball de secretària de l’Ajuntament de Tiana en comissió de serveis
amb acumulació de funcions.
253/2021 D’aprovació de la relació de factures núm. 26/2021.
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No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de l’Alcaldia de referència per
part dels regidors presents.
El Ple municipal es dona per assabentat.
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària procedeix a donar compte de les següents actes celebrades per la Junta de
Govern Local de la Corporació:
- Actes de la JGL de data 2, 16 i 30 de novembre de 2021;
- Actes de la JGL de data 14 i 28 de desembre 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.
PUNT QUART.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
NÚM. 248/2021, DE 29 DE DESEMBRE.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que en data 29 de desembre de 2021 es va dictar la Resolució de l’Alcaldia núm.
248/2021, d’aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges
d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí”, el text de
la qual es transcriu literalment a continuació:
“Vist que, en data 27 de juliol de 2021, el Ple de la corporació va aprovar l’adjudicació a
SOLID BUILDING, SL., de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent
gran, a l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí” per un import de 854.294,29
euros (706.028,34 euros i 148.265,95 euros d’IVA).
Vist que, en data 19 d’octubre de 2021, es va signar l’acta de comprovació del replanteig i
autorització d’inici de les obres del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici
d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí.
Vista la certificació núm.1, presentada en data 27 de desembre de 2021 i NRE 1810, signada
pels tècnics directors de l’obra i per l’empresa adjudicatària, per un import de 68.143,84
euros (56.317,22 euros i 11.826,62 euros d’IVA), d’acord amb el quadre següent:
Pressupost adjudicació
854.294,29 €

Obra executada
anteriorment
0,00 €

Obra executada durant el
mes
68.143,84€

Import de l’obra pendent
d’executar
786.150,45 €

Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28 de desembre de 2021.
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària-interventora, de data 29 de
desembre de 2021.
FONAMENTS DE DRET
— L'article 240 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
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26 de febrer de 2014.
— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
— Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i vist els articles
21.1.f) i l) i 22.2.e) del la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús
social per a gent gran, a l’av. Catalunya, núm. 24 de Guardiola de Font-rubí”, per un import
de SEIXANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS (68.143,84 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381).
Segon.- Aprovar la factura número 21/0500/000009, de data 26/12/2021, per import de
SEIXANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS (68.143,84 €), presentada per SOLID BUILDING, S.L. (amb NIF B64586381).
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 231.63200 i ordenar i realitzar el pagament a SOLID BUILDING,
S.L.
Quart.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar
les anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament.
Cinquè.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de Barcelona,
atès que es tracta d’una actuació subvencionada per al Programa General d’Inversions de
la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (codi 21/X/297328).
Sisè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
Setè.- Ratificar aquesta resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri.”
Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 52.2.f) i n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Únic.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 248/2021, de 28 de desembre, d’aprovació de
la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent
gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí”.
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La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de la ratificació
de l’aprovació de la primera certificació de l’obra de l’edifici d’habitatges de l’av. Catalunya,
que ja s’ha fet la fonamentació de l’edifici i que es tracta de la primera certificació de les
moltes que hi aniran venint.
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: 5 (cinc) 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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER
A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS DE
L’ALT PENEDÈS 2021, EXP. 521/2021.
La proposta que es sotmet a consideració del ple és la que es transcriu a continuació:
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té entre les seves finalitats la de
desenvolupar les directrius del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut
PIECJ i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Atès que l’any 2001 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va posar en marxa el projecte
anomenat “Dinamo”, de suport al Desenvolupament de Polítiques Locals de Joventut.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès creu del tot imprescindible seguir promovent
la col·laboració, coordinació i treball conjunt amb tots els ajuntaments de la comarca en
matèria de joventut per tal d’optimitzar els recursos per aconseguir uns millors resultats
globals.
Vista la proposta de conveni presentada pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, que tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT ALS
AJUNTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS 2022
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 de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, en sessió de 18 de novembre de 2021.
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 de l’Alt Penedès, i la senyora Eva Puig
Pérez secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció
prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància
a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen en plena capacitat per subscriure el present conveni marc de col· laboració i
EXPOSEN
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I. Que el Consell Comarcal té entre les seves finalitats la de desenvolupar les directrius del Pla Comarcal de
Joventut 2019-2023 i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, en el marc de la Llei de Joventut, per
la qual cosa ve donant suport a l’acció municipal i al desplegament dels plans locals de joventut com a
instruments de planificació estratègica. Des de l’any 2001 el Consell Comarcal va posar en marxa el
projecte anomenat “Dinamo”, de suport al Desenvolupament de Polítiques Locals de Joventut, que
ha estat revisat i reelaborat al gener de 2004, al juliol de 2005, a l’octubre de 2007, al setembre de 2011,
2015, 2017 i 2018 que ha consistit en:
• Possibilitar que actualment molts municipis tinguin la seva pròpia Regidoria de Joventut, amb línies
d'actuació específiques adreçades a les persones joves.
• Oferir els serveis consistents en un conjunt d’actuacions dirigides a informar i orientar a les
persones joves dins del programa de gestió i dinamització juvenil.
• Promoure l’emancipació de les persones joves (amb un seguit de propostes sobre salut, habitatge,
ocupació i informació).
II. Que el Consell Comarcal creu del tot imprescindible seguir promovent la col· laboració, coordinació i
treball conjunt amb tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per tal d’optimitzar
els recursos per aconseguir uns millors resultats globals, afavorint així unes intervencions més eficients,
tot fent efectius els principis de proximitat al ciutadà, i afavorir l’equilibri territorial de la comarca.
III. Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix, entre les seves prioritats, la d’afavorir
les oportunitats d’emancipació dels joves, per la qual cosa, aquest Consell Comarcal, a través del seu
Servei de Joventut, ha de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb
nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments.
IV. Que aquest Consell Comarcal, a través del seu Servei de Joventut, vol potenciar el servei d’informació
i orientació per a joves, a la vegada que continuarà atenent a les persones joves amb totes les
necessitats individuals i col· lectives que comporta la condició de ser jove. El repte es basa en oferir a
les persones joves els serveis d’informació, i orientar-los, en base a l’ús de la informació com a camí al
coneixement i com a protagonistes del procés, en la presa de decisions i que se’ls puguin facilitar
experiències constructives en el seu procés d'emancipació.
V. Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix que els municipis poden dur a
terme les actuacions complementàries en matèria de joventut següents:
a)
Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho
requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
b)
Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial.
c)Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d’acord amb llur marc
competencial.
d)
Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural
de llur municipi.
e)
Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en
l’àmbit territorial del municipi.
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi.
g)
Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d’altres
instruments de col· laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la Generalitat.
VI. Que des de l’any 2001 que el Consell Comarcal va posar en marxa el projecte de suport al
Desenvolupament de Polítiques Locals de Joventut, anomenat Dinamo, es pretén fer efectiu el principi
de més proximitat al ciutadà, i afavorir l’equilibri territorial de la comarca, així com el desplegament territorial
comarcal: el Pla Comarcal de Joventut 2019-2023, com a instrument de planificació estratègica.
VII. Que es fa necessari actualitzar les relacions en matèria de joventut amb els ajuntaments interessats,
regulades mitjançant convenis de col· laboració per al desenvolupament de les seves polítiques locals de
joventut i, de conformitat amb tot l’exposat.
VIII. Que es creu del tot imprescindible promoure la col· laboració, coordinació i treball conjunt de tots els
ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per tal de rentabilitzar els recursos i aconseguir uns
millors resultats globals, afavorint unes intervencions més eficients i eficaces.
IX. Que el Consell Comarcal té com a finalitat donar suport a l’acció municipal i al desplegament dels plans
locals de joventut com a instruments de planificació estratègica.
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X. Que aquest conveni es dotarà amb els recursos provinents dels pressupostos de totes les parts implicades,
sense perjudici de les actuacions finançades per altres administracions i/o amb la col· laboració de la
iniciativa social.
XI. Que l’ajuntament està interessat en el desenvolupament de les seves polítiques locals de joventut
mitjançant el suport del Servei de Joventut del Consell Comarcal que es regula mitjançant el present
conveni.
XII. Que amb la signatura d’aquest conveni s’entenen extingits els anteriors convenis signats.
Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts signatàries convenen en signarlo d’acord amb els termes següents:
PACTES
Primer.- Objecte
El present conveni té per objecte regular la col· laboració de les parts signatàries en relació a l’assistència
i cooperació que ha de prestar el Consell Comarcal, als Ajuntaments de la comarca per a prestar suport en
matèria de joventut, per a desenvolupar i enriquir les actuacions en matèria de joventut en l’àmbit de la
planificació estratègica del Pla Comarcal de Joventut i del Pla Local de Joventut.
Les actuacions es concreten:
a) Programes comarcals de joventut compartits (Annex I)
Per tal donar suport als ajuntaments de la comarca a l’hora de desenvolupar i enriquir les seves actuacions,
en matèria de joventut, i també de potenciar l’eficiència i l’eficàcia en el desenvolupament de
programes i serveis compartits, d’interès comarcal, que resulten difícils d’abordar a nivell municipal.
b) Professionals Comarcals Compartits/ides (Annex II)
Per tal de facilitar als ajuntaments la creació, manteniment i ampliació de l’estructura professional que faci
possible l’existència del servei municipal de joventut, similar o l’ampliació, millora o creació de línies de
treball específiques o especialitzades adreçades a la creació d’oportunitats de les persones joves.
Aquesta modalitat inclou la modalitat de programes comarcals compartits que desenvoluparà el tècnic/a o
dinamitzador/a de joventut compartida.
El Consell Comarcal, en base als principis de proximitat a la ciutadania, participació i eficàcia, ofereix als
ajuntaments aquestes dues vies com a instrument de suport en matèria de joventut, de caràcter flexible i
compatibles entre elles, que tenen l’objectiu de donar cabuda a les diferents necessitats municipals.
Segon.- Finalitat
La finalitat és establir polítiques de joventut a la comarca, estables, coherents, eficaces i realistes, en el marc
de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de joventut i les directrius del Pla Nacional de Joventut, a
l’efecte de generar i posar de manifest oportunitats per l’emancipació i desenvolupament personal de la
població jove i per afavorir unes intervencions públiques més eficaces i de la màxima qualitat en l’àmbit dels
serveis a la joventut.
Tercer.- Tria d’una opció i cost
L’ajuntament tria l’opció segons els annexes que s’acompanyen i q u e es concreta en:
-

Programes Comarcals de Joventut Compartits (Annex I)
El cost que li correspon sufragar segons l’annex escollit es concreta en: 1.200 € anuals (any 2022).

Quart.- Compromisos a assumir per les parts
El Consell Comarcal es compromet a:
• Prestar orientació tècnica específica a l’ajuntament pel desenvolupament de les polítiques de joventut
municipals.
• Valorar les necessitats formatives dels tècnics locals de joventut i a donar-hi una resposta adient
en funció de les seves possibilitats per cada anualitat.
• Revisar anualment les vies de suport als municipis en matèria de joventut per tal d’adaptar-les a les
circumstàncies econòmiques i legals, així com a les necessitats de les persones joves (conegudes per
nous estudis, processos participatius o anàlisis i informes tècnics i aportacions dels professionals de la
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•
•
•
•
•

comarca o d’altres àmbits) i a les necessitats dels ajuntaments. Aquesta adaptació es farà en la mesura
que siguin possibles tècnica i econòmicament.
Crear i adaptar LES VIES DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, així com facilitar
i establir el desenvolupament municipal dels programes, serveis i professionals comarcals compartits.
Facilitar el treball en xarxa entre els diferents municipis.
Fer-se càrrec de la diferència econòmica entre els costos reals dels programes, serveis i personal
necessaris per al desenvolupament d’aquest conveni i el cost que s’estableix per cada ajuntament.
Garantir les eines per recollir dades referents als resultats obtinguts a nivell municipal atenent a
l’execució de les activitats, serveis i programes del present conveni, a nivell municipal i produir
una memòria d’avaluació.
Facilitar a l’ajuntament la personalització de la publicitat quan així es consideri adient

L’Ajuntament es compromet a:
•
•
•
•

•

•

•

Autoritzar la cessió dels espais municipals necessaris.
Assumir el cost d’aquests serveis i del personal per al desenvolupament d’aquests en funció del nombre
d’habitants del municipi, per tal d’afavorir l’equilibri territorial i la cohesió social de la comarca.
Satisfer el pagament en dues parts del 50% del total, una durant el mes de març i, l’altra, el mes de juny
de cada any.
Facilitar totes les gestions i dades necessàries per al desenvolupament òptim del present conveni. És
responsabilitat de l’Ajuntament facilitar el desenvolupament dels serveis compartits.
En aquest sentit el Consell Comarcal declina tota responsabilitat si l’ajuntament no fa ús dels serveis
oferts en el present conveni o no possibilita al Servei Comarcal de Joventut allò necessari i establert
a les diferents condicions d’execució dels programes, serveis i activitats del conveni.
Garantir la recollida de dades referents als resultats de les activitats i serveis derivats del present
conveni portats a terme al seu municipi per tal de possibilitar l’avaluació i seguiment de l’execució dels
serveis compartits al municipi i a la comarca amb la finalitat de corregir, millorar i adaptar els continguts del
present conveni.
Presentar al Consell Comarcal el Pla Local de Joventut o document similar i comunicar una relació
del projectes adreçats a joves que es presentin a altres institucions per l’obtenció de suport econòmic o
tècnic, per tal de facilitar i adaptar millor el suport i assessorament que el Consell Comarcal adreci
a l’ajuntament. Amb tota la informació es constituirà un fons tècnic documental de bones pràctiques i
experiències municipals per afavorir el coneixement tècnic dels professionals de la comarca.
Cedir un joc de claus dels espais municipals on es prestin els serveis el personal de l’empresa
adjudicatària. En aquest sentit, l’empresa haurà de disposar de còpies de les claus dels diferents
equipaments municipals, prèvia autorització per part dels diferents ajuntaments, per tal de garantir
l’accés als equipaments en cas de baixa i/o substitució, així com vetllar per la recuperació de les claus
quan alguna de les persones deixi de prestar el servei. Les claus es podran guardar al Servei
Comarcal de Joventut per tal de facilitar-ne la recollida en cas de baixa i/o substitució.

Ambdues administracions es comprometen a:
•
•

•
•

Compartir les demandes i les necessitats de la població juvenil per determinar quines podrien tenir
una millor resposta amb un treball coordinat, amb l’objectiu que les demandes municipals compartides
entre més d’un municipi puguin rebre solucions a nivell comarcal.
Compartir els programes, professionals, projectes i els serveis que es considerin necessaris per tal de
millorar les polítiques locals de joventut i la política comarcal de joventut i el cost econòmic de determinats
projectes que pel seu cost i/o la seva complexitat siguin difícils de desenvolupar per una sola
administració local.
Potenciar la marca “DINAMO” i el seu respectiu logotip com a marca de referència pels joves en les
activitats i serveis que es facin en coordinació, en tot el material divulgatiu que s’editi en aquest marc, i en
les convocatòries públiques i invitacions referents a les activitats.
Fer constar expressament, en un lloc visible i preferent, els seus respectius logotips: el del Servei
Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el de l’ajuntament. Sempre que ambdues
parts ho considerin oportú, els logotips oficials, podran ser substituïts pel nom de les entitats en format de
text.

Cinquè.- Vigència
La relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni s’inicia amb efectes de l’1 de gener de 2022 i tindrà una
durada fins al 31 de desembre de 2022.
A l’efecte de garantir la qualitat del servei i el compliment del contracte amb l’empresa adjudicatària, evitant
continues modificacions contractuals, s’estableix que els fluxos d’altes i baixes dels ajuntaments només es
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produiran en períodes determinats, com són el mes de juny i desembre de cada any.
Per la qual cosa, les adhesions i les denúncies al present conveni es durant a terme per períodes
semestrals.
Sisè.- Comissió de seguiment i avaluació
Es constituirà una taula tècnica comarcal de joventut, formada per la persona responsable tècnica del Servei
Comarcal de Joventut i pels tècnics/ques o altres agents professionals de joventut locals.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop al mes, amb la finalitat de revisar programar i avaluar les
accions previstes. Les reunions es convocaran el primer dijous de cada mes.
També es constituirà una taula política comarcal de joventut, que es convocarà des del Consell Comarcal que
es reunirà anualment, i que es trobarà integrada pels membres següents:
 El/la conseller/a de Joventut del Consell Comarcal.
 Els regidors i les regidores de Joventut dels ajuntaments en conveni (podran assistir acompanyats dels seus
tècnics).
 El/la responsable tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut o un/a altre/a tècnic/a.
 Un/a administratiu/iva del Consell Comarcal que exercirà les funcions de secretari/ària.
La taula política comarcal de joventut es reunirà amb la missió d’avaluar i millorar els programes i serveis que
ofereix el present conveni.
Setè.- Naturalesa, Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector
Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament,
per l'ordenament jurídic administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest conveni,
hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la Comissió de seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser resoltes per la
Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.
Vuitè.- Protecció dades personals
Les parts tracten les dades de caràcter personal d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i
garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu , i en aquest
sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del
seu seguiment.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per executar les
prestacions derivades del compliment de l’objecte del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que
garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, ha implantat mecanismes per
garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament,
restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, verificar,
avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir
la seguretat del tractament i pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als
tractaments de dades que es duran a terme.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un mitjà senzill i gratuït
per a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de
dades i ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets.
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar estricte secret de tota aquella
informació a la qual tinguin accés en virtut d’aquest conveni, i que tenen la formació necessària en matèria de
protecció de dades personals.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de
tractament efectuades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà facilitar les dades personals a terceres administracions, entitats i
persones per el compliment estricte de les obligacions legals a les que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès està
subjecte per raó de la seva activitat. Igualment, podrà facilitar les dades personals a tercers, si hi ha una Llei,
reglament o normativa que l’obligui.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les dades a l’autoritat de
control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores després de que hagi tingut
constància d’ella, a menys que sigui improbable que la violació de la seguretat constitueixi un risc per els drets
i llibertats de les persones físiques. Si la notificació a l’autoritat de control no té lloc en el termini de 72 hores,
tindrà d’anar acompanyada de la indicació dels motius de la dilació.
D’acord amb el que estableixen els articles de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
el responsable del tractament de dades personals es compromet a realitzar una auditoria de les mesures
organitzatives i tècniques adoptades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot comunicar a
la següent adreça carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 900 000
dpd@ccapenedes.cat.
Novè.- Modificacions
Les modificacions del conveni que es puguin produir, seran acordades pels òrgans competents de cada entitat
signant, i comunicades recíprocament per a la seva efectivitat.
Desè.- Causes d’extinció i resolució
Són causes d’extinció del conveni les següents:
1. Compliment del termini.
2. La no realització del seu objecte.
3. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.
4. L’avinença de les parts signatàries.
5. La impossibilitat de fer front a les obligacions que demanen del conveni.
6. Les altres que legalment procedeixin.
Desè.- Publicitat
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés
a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts
signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol
modificació que es realitzi.
Onzè.- Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per acord
de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
ANNEX I
1.

PROGRAMES COMARCALS DE JOVENTUT COMPARTITS

Aquests programes són els que actualment recull el Pla Comarcal de Joventut 2019-2023, en el marc del
Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el marc de la Llei de Polítiques de Joventut.
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Els programes i projectes s’aniran actualitzant a través de les línies que s’estableixin a la Taula política comarcal
de joventut a nivell de línies estratègiques i a partir de la Taula tècnica comarcal de joventut a nivell de serveis,
programes i projectes mancomunats d’interès comarcal en matèria de joventut.
Els projectes/programes comarcals de joventut compartits a executar són els següents:
1.1. Derivació de joves i seguiment tècnic dels projectes del Servei de Desenvolupament i Ocupació comarcal.
1.2. Derivació de joves i seguiment tècnic de la Borsa d’habitatge de lloguer de l’Alt Penedès.
1.3. Protocols d’informació i serveis d’orientació comarcal per afavorir l’emancipació de les persones joves, en
els àmbits següents: educatiu, laboral, drogodependències, habitatge, salut, adolescència en risc i violència
masclista.
1.4. Assessoria acadèmica comarcal.
1.5. Suport als instituts d’educació secundària: xerrades i coordinació amb els PIDCE.
1.6. Pla comarcal de drogues.
1.7. Catàleg de Suport als instituts de l’ Alt Penedès.
1.8. Punt mòbil de salut a les Festes Majors.
1.9. Projecte comarcal d’activitats formatives.
1.10. Projecte Catàleg d’activitats.
1.11. Portal www.treballateca.com
1.12. Portal www.dinamo.cat, xarxes socials (facebook, twiter...).Aplicabilitat en mòbils.
1.13. Xarxa d’equipaments juvenils comarcals.
1.14. Promoció de campanya de violències de gènere. T’ han maleducat.
1.15. Promoció de campanya de violències masclistes en espais d’ oci.
1.16. Xarxa d’aules d’estudi comarcals.
1.17. Taula política comarcal de joventut.
1.18. Col·laboració en el Pla Salut, Escola i Comunitat de l’ Alt Penedès.
1.19. Taula tècnica comarcal de joventut.
1.20. Oficina Jove de l’Alt Penedès.
1.21. Assessoria de mobilitat internacional.
1.22. Programa Forma’t 2022
Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal
o, excepcionalment, supramunicipal en les ciutats majors de 50.000 habitants. Estan conveniades amb la
Direcció General de Joventut i les administracions locals (Consells Comarcals i Ajuntaments), i tenen, entre
altres funcions, la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, cercar habitatge i
resoldre els dubtes en salut. L’objectiu final de les oficines és que el jovent pugui trobar en una finestreta única
la informació que necessita per resoldre tot el que necessita.
Es preveu la creació d’una Oficina Jove d’abast comarcal a l’Alt Penedès, coordinada pel Servei Comarcal de
Joventut, i amb accions descentralitzades als ajuntaments de la comarca.
1. COST DELS PROGRAMES COMARCALS COMPARTITS DE JOVENTUT (PACTE BÀSIC)
1.1.
Per municipis AMB personal propi de joventut. COST:
Municipis fins a 550 habitants: 800 € anuals
Municipis de 551 a 2.000 habitants: 1.200 € anuals
Municipis de 2.001 a 4.000 habitants: 1.700 € anuals
Municipis de 4.001 a 9.000 habitants: 2.200 € anuals
Municipis de 9.001 a 15.000 habitants: 2.700 € anuals
Municipis de 15.001 habitants en endavant: cost a determinat
1.2.

Per municipis SENSE personal propi de joventut.. COST:

Municipis fins a 550 habitants: 400 € anuals
Municipis de 551 a 2.000 habitants: 650 € anuals
Municipis de 2.001 a 4.000 habitants: 900 € anuals
Municipis de 4.001 a 9.000 habitants: 1.200 € anuals
Municipis de 9.001 a 15.000 habitants: 1.450 € anuals
Municipis de 15.001 habitants en endavant: cost a determinar
ANNEX II
1.
1.1.

PROFESSIONALS COMARCALS COMPARTITS/
Proposta d’organització/horaris

La proposta per als nous convenis 2021 ofereix, com al 2020, diferents opcions organitzatives:
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2 municipis a 12h/setmana + 1 municipi a 6h/setmana = 30h/setmana
1 municipi a 12h/setmana + 3 municipis 6 h/setmana= 30h/setmana
5 municipis a 6 h/setmana= 30h/setmana
Els municipis amb una dedicació de 12h/setmana poden tenir la possibilitat de ser portats entre dues
tècniques compartides (6h/setmana cada tècnic/a). Aquesta opció pot ser molt útil a l’hora de donar suport a
la incorporació de nou personal al projecte o alhora d’atendre municipis amb nuclis més dispersos. Proposta
d’horari: de 15 a 20h. La proposta inclou una hora cada tarda de gestió interna/coordinacions/medi obert,
entre les 15 i les 16h. També inclou l’obertura al públic dels equipaments 4 hores cada tarda, entre les 16 i les
20h.
Exemple d’horari tècnic/a compartit/da:
MUNICIPI 1
(5h)
1h
Gestió interna
Medi obert

MUNICIPI 2
(5h)
1h
Gestió interna
Medi obert

MUNICIPI 1
(5h)
1h
Gestió interna
Medi obert

MUNICIPI 2
(5h)
1h
Gestió interna
Medi obert

MUNICIPI 3
(5h)
1h
Gestió interna
Medi obert

4h Atenció directa

4h Atenció directa

4h Atenció directa

4h Atenció directa

4h Atenció directa

MUNICIPI 1: 12 hores/setmana
MUNICIPI 2: 12 hores/setmana
MUNICIPI 3: 6 hores/setmana
RESUM DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SEGONS PROFESSIONAL COMPARTIT
1. TÈCNIC/A COMPARTIT/IDA 12 h/setmana: 8 h d’atenció directa, 2 h gestió interna/medi obert al municipi,
2 h per a reunions de coordinació municipal i/o comarcal o bossa d’hores extres.
2. DINAMITZADOR/A COMPARTIT/IDA: Es realitzarà una distribució flexible i adaptada a les necessitats del
Servei Municipal.
3. INFORMADOR/A COMPARTIT/IDA: Es realitzarà una distribució flexible i adaptada a les necessitats del
Servei Municipal.
4. DINAMITZADOR/A D’AULES D’ESTUDI COMPARTIT/IDA: Amb una dedicació de 3 h/setmana dedicades a
l’atenció al públic i coordinacions amb el professional tècnic o dinamitzador/a de joventut al que dona suport.
El seu horari està comprès d’octubre a juny.
1.2. Categories i funcions dels/les professionals compartits/ides
Amb aquesta proposta s’adeqüen les funcions que desenvolupa el personal compartit amb la categoria
laboral per la que es contracta aquest personal.
DINAMITZADOR/A D’AULES D’ESTUDI (mínim: 3 hores/setmana)
− Obrir i tancar l’equipament.
− Vetllar pel bon funcionament de l’activitat.
INFORMADOR/A JUVENIL (mínim: 3 hores/setmana)
− Derivar als joves a aquells serveis/recursos que siguin necessaris.
− Registre de consultes.
− Activar els protocols d’actuació: càpsules d’emancipació en habitatge, salut, treball, educació,
mobilitat nacional i internacional.
− Fer carnets.
− Difusió del servei i de temes d’interès juvenil.
− Gestionar el servei d’autoconsulta.
DINAMITZADOR/A (mínim: 6 hores/setmana)
− Gestionar activitats del catàleg.
− Recollir demandes d’intervenció.
− Donar suport a la regidoria o a algun grup en temes de logística.
− Planificar, executar i avaluar activitats.
− Establir una xarxa de treball amb la resta d’agents del territori.
− Treball en medi obert.
− Coordinació amb les entitats del municipi.
− Redactar un pla de dinamització local.
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−
−
−

Coordinació política amb el regidor/a de joventut.
Coordinació tècnica comarcal.
Gestionar, coordinar i dinamitzar els serveis que ofereix el Servei Jove (ex. Aules d’estudi).

TÈCNIC/A DE JOVENTUT (mínim: 12 hores/setmana)
− Redactar el pla local de joventut.
− Definir, planificar i desenvolupar les polítiques de joventut locals.
− Gestionar les subvencions (Diputació i Generalitat).
− Gestionar el pressupost
2.

COSTOS
JOVENTUT

CONVENI

DE

PROFESSIONALS

COMARCALS COMPARTITS/DES DE

2.1. Tècnic/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals compartits sense cap
cost)
12 h/setmana. COST: 11.000 €/any consistent en cobrir les despeses del personal tècnic compartit. També
hi poden haver dedicacions de tècnic/a compartit/ida de joventut de 18, 24, 30 i 36 hores setmanals amb
un cost proporcional a la dedicació de la jornada.
6 h/setmana. COST: 5.500 €/any
2.2. Dinamitzador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals compatits
sense cap cost. Aquests estaran adaptats a les tasques pròpies de dinamització juvenil)
6 h/setmana. COST: 5.350 €/any. També hi poden haver dedicacions de dinamitzador/a compartit/ida de
joventut de 12, 18, 24, 30 i 36 hores setmanals amb un cost proporcional a la dedicació de la
jornada.
2.3. Informador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals compartits sense cap
cost. Aquests estaran adaptats a les tasques pròpies d’informació juvenil)
3 h/setmana. COST: 2.800 €/any. També hi poden haver dedicacions d’informador/a compartit/ida de
joventut un cost proporcional a la dedicació de la jornada.
2.4. Dinamitzador d’aules d’estudi
3 h/setmana. COST: 2.200 €/any. També hi poden haver dedicacions de Dinamitzador d’aules d’estudi
compartit/ida de joventut un cost proporcional a la dedicació de la jornada.”

Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, sobre la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions
públiques i l’aprovació dels corresponents convenis interadministratius.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 326-25006 per front a la
despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni, i vist l’informe jurídic i l’informe de
fiscalització, ambdós emesos en data 18 de gener de 2022.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la prestació de suport en matèria de
joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès 2022.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.200,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 326-25006.
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Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Sisè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Setè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat amb el que
es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. “
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula a la regidora de
joventut.
La Sra. Sibil explica que consideren que és necessari comptar amb el suport del Consell
Comarcal per poder desenvolupar les polítiques locals de joventut del municipi de Font-rubí;
que els municipis petits com Font-rubí no disposen de tots els recursos i d’aquesta manera
s’aconsegueix millor optimitzar els serveis d’informació i orientació de cara als joves.
Intervé el Sr. Sala pregunta que si és compartit amb altres tres municipis, no acaba de veure
clar el repartiment dels costos, que per Font-rubí són 1.200,00 euros anuals.
L’Alcalde explica que hi ha diverses opcions, i que cada municipi tria la que necessita. En el
cas de Font-rubí, amb el conveni s’opta pel pacte bàsic, que són tots els programes i serveis
compartits però sense tècnic.
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: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i
3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per
unanimitat.
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER
A L’ESTABLIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS I DE L’ADDENDA
ECONÒMICA AL CONVENI PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PEL
CURS 2021-2022, EXP. 522/2021.
La proposta que es presenta és la següent:
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí van subscriure
l’any 2015 el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès.
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 18 de novembre de 2021, ha
aprovat un nou conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
els ajuntaments interessats per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.
Atès que les fonts de finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès són les quotes
dels alumnes a partir dels preus públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o Consell
Comarcal.
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Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de data 18 de novembre
de 2021, ha aprovat l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès pel curs 2021-2022 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments adherits al servei de l’escola de música.
Vist el conveni marc presentat pel Servei d’Educació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
que tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT
PER A L’ESTABLIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS.
REUNITS
D’una banda, el vicepresident primer, el Sr. Albert Tort 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 de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió
de 18 de novembre de 2021.
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 Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig Pérez, secretària de
l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del
Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
Primer.- Que el Consell Comarcal a través del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, i d’acord amb el seu
programa d’accions, va crear l’Escola de Música de l’Alt Penedès (en endavant EMAP) en col·laboració amb els
ajuntaments, amb la voluntat de fer arribar la música, el coneixement i la formació musical a tots els pobles.
Segon.- Que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 24 de juliol de 2006, va aprovar inicialment l’establiment
de l’EMAP així com la memòria, el projecte i el reglament.
Tercer.- Que l’eina que ha de permetre formar, practicar i educar musicalment són les aules de música
distribuïdes per tota la comarca.
Quart.- Que la seu administrativa d’aquesta escola coincideix amb la del Consell Comarcal. S’estructura com un
model d’escola descentralitzada, atesa la gran flexibilitat que aquest model presenta.
Des de la seu administrativa es canalitzen totes les activitats i els serveis com a punt de referència per a tots els
agents implicats, tant en el desenvolupament de la seva activitat com en la recepció dels serveis que es presten.
Cinquè.- Que l’objectiu principal de l’EMAP és aconseguir que els infants en edat escolar de municipis petits
puguin, des del mateix municipi, o d’un altre que hi estigui a prop, accedir a activitats de formació musical.
Que els objectius generals de l’EMAP són:
Fomentar des de la infància l’interès envers la música i atendre l’àmplia demanda social de la cultura
artística.
 Procurar una formació musical que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la música.
 Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d’activitats, com a aficionat a la música.
 Descobrir i animar al jovent amb aptituds i preparar-los per cursar estudis professionalitzadors en l’àmbit
de la música.
 Proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de futurs professionals de la música.
 Potenciar a la nostra comarca la música popular dels Països Catalans com a vehicle pedagògic necessari
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i com a referent cultural propi de Catalunya.
Que, igualment, es pretenen establir els objectius específics següents:
 Afavorir que els infants residents en municipis de pocs habitants no s’hagin de desplaçar per assistir classes
de música.
 Apropar, tant com es pugui, la formació musical als municipis de la comarca.
 Cobrir un buit existent a la comarca pel que fa a l’oferta d’ensenyament elemental de música.
 Fer de l’Escola de Música comarcal un element vertebrador del territori comarcal, que fomenti la relació
entre els ciutadans de diferents municipis.
Sisè.- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 18 de novembre de 2021, va aprovar el conveni
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els ajuntaments interessats per a l’establiment
de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.
Per tot el que ha quedat exposat, i amb la finalitat d’aconseguir l’assenyalat objectiu, el Consell Comarcal i
l'Ajuntament concerten aquest conveni d’acord amb els següents:
Compromisos Comarcals

COMPROMISOS

El Consell Comarcal a través del servei de l’EMAP:
Primer.- Organitza el grup en funció de les inscripcions rebudes al servei d’Ensenyament del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.
Segon.- Assumeix la gestió econòmica, amb l’aprovació dels preus i cobrament dels rebuts.
Tercer.- Contracta el personal formador adient per impartir les matèries del curs.
Quart.- Imparteix la formació musical en els municipis interessats.
Cinquè.- Fa el seguiment del professorat contractat.
Sisè.- Sufraga el cost del personal formador.
Setè.- Programa el curs.
Vuitè.- Adopta les mesures adients perquè el servei sigui prestat en les condicions més òptimes possibles.
Compromisos Municipals
L’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’adherir-se al servei de l’EMAP.
Primer.- En el cas dels municipis que tinguin una demanda suficient per obrir grups de llenguatge musical
d’un mínim de 5 alumnes, posa a disposició de l’EMAP l’espai necessari en funció del nombre d’alumnat i
dels cursos que s’ofereixin, a l’efecte d’impartir els cursos de formació musical. El local o aula haurà de
complir els requisits del Decret 179/1993 de 27 de juliol.
En cas de no haver-hi prou alumnat per obrir grups de llenguatge, no es faran classes al municipi sinó que
l’alumnat assistirà a altres aules de l’EMAP, assumint el seu cost el municipi d’origen.
Segon.- Finançament:
El Consell Comarcal aportarà un 13,5% del dèficit.
Els ajuntaments aportaran un 86,5% del dèficit.
Per cada curs escolar s’establirà una addenda econòmica al present conveni la qual regularà el finançament
de l’Escola de Música.
Tercer.- Fa la recerca de l’alumnat necessari per dur a terme el curs. Per a la realització del mateix serà
necessari un mínim de 5 inscrits.
III. Compromisos Comuns
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Primer.- El curs es mantindrà sempre que hi assisteixi un mínim de cinc alumnes.
Segon.- Fer publicitat i difusió del curs als mitjans de comunicació local.
Tercer.- Les fonts de finançament de l’EMAP seran les quotes de l’alumnat a partir dels preus públics, les
aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal així com les possibles subvencions de la Diputació de
Barcelona i del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura - amb efectes retroactius a la data
d’inici del curs acadèmic 2021-2022 - i la seva vigència serà de quatre anys.
El conveni pot ser objecte, abans de la finalització del seu termini, i de forma unànime, d’una pròrroga per un
període addicional de quatre anys, si per part del l’ajuntament no és denunciat amb una antelació màxima
de tres mesos abans de l’inici de cada curs escolar.
Cinquè.- Aquest conveni serà modificat per les noves determinacions que pugui establir el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La modificació requereix la signatura d’ambdues parts d’una addenda de modificació.
Sisè.- Comissió de Seguiment i avaluació
En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació del conveni, si escau, es crearà una comissió de
seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes o incidències que puguin plantejar-se durant
l’execució de les actuacions.
Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada entitat signatària i tindrà les funcions següents:
Coordinar les relacions entre els dos organismes.
Impulsar l’execució del present conveni.
Fer un seguiment i avaluació de l’aplicació de les actuacions establertes
Interpretar, les incidències i qüestions plantejades en el Desenvolupament del conveni.
Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni.
Setè.- Naturalesa, Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del
Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i,
supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest
conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la Comissió de seguiment
i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser resoltes per la
Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.
Vuitè.- Protecció dades personals
Les parts tracten les dades de caràcter personal d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades
personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu , i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les
activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions
facilitades pels responsables del seu seguiment.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per executar les
prestacions derivades del compliment de l’objecte del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que
garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.
En tot cas, ha implantat mecanismes per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament, restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals
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de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament i pseudonimitzar i
xifrar les dades personals, si escau.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als
tractaments de dades que es duran a terme.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un mitjà senzill i
gratuït per a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
portabilitat de dades i ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar dades personals
s’han compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar estricte secret de
tota aquella informació a la qual tinguin accés en virtut d’aquest conveni, i que tenen la formació necessària
en matèria de protecció de dades personals.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de
tractament efectuades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà facilitar les dades personals a terceres administracions, entitats
i persones per el compliment estricte de les obligacions legals a les que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès
està subjecte per raó de la seva activitat. Igualment, podrà facilitar les dades personals a tercers, si hi ha una
Llei, reglament o normativa que l’obligui.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les dades a l’autoritat
de control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores després de que hagi
tingut constància d’ella, a menys que sigui improbable que la violació de la seguretat constitueixi un risc per
els drets i llibertats de les persones físiques. Si la notificació a l’autoritat de control no té lloc en el termini
de 72 hores, tindrà d’anar acompanyada de la indicació dels motius de la dilació.
D’acord amb el que estableixen els articles de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el responsable del tractament de dades personals es compromet a realitzar una auditoria de les
mesures organitzatives i tècniques adoptades.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot comunicar
a la següent adreça carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 900 000
dpd@ccapenedes.cat.
Novè.- Causes d’extinció i resolució
El present conveni s’extingirà o es resoldrà:
Pel compliment del seu objecte.
Pel transcurs del seu termini de vigència.
Pel mutu acord de les parts.
Per l’incompliment de les estipulacions essencials del conveni.
Per denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació.
La demora en el pagament per part de l’Ajuntament. El Consell Comarcal tindrà dret a resoldre el Conveni i
al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això.
Per qualsevol altra causa que contempli la normativa vigent.
Desè.- Publicitat
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació
relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les
econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.
L’Ajuntament haurà de trametre el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat de Catalunya.
Onzè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.”

Vista la proposta d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Educació del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu:
“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS PEL
CURS 2021-2022
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 de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió
de 18 de novembre de 2021.
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 Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig Pérez, secretària de
l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del
Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I. Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament tenen subscrit el conveni de col·laboració per a l’establiment de
l’Escola de Música de l’Alt Penedès (en endavant EMAP).
II. Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes de l’alumnat a partir dels preus públics, les
aportacions de l’Ajuntament i/o del Consell Comarcal.
III. Que fet el càlcul del cost de l’EMAP pel curs 2021-2022 cal establir la distribució de les aportacions dels
ajuntaments que sostenen les aules de música segons l’alumnat matriculat.
IV. Que en aquest càlcul es preveu que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya faci l’aportació
pel finançament parcial de les escoles de música pel curs 2021-2022.
V. Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris per a l’adequat
compliment del servei.
VI. Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 18 de novembre de 2021, va aprovar el conveni
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els ajuntaments interessats per a
l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. Al mateix temps es va aprovar les addendes
econòmiques al conveni per al curs escolar 2021-2022.
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat ambdues parts convenen en els següents
PACTES
Primer.- És objecte de la present addenda econòmica al conveni de col·laboració per a l’establiment de l’EMAP,
fixar el finançament que pel curs 2021-2022 ha d’assumir l’Ajuntament per al sosteniment de l’aula de música, en
funció de l’alumnat matriculat del seu municipi que assisteix a les aules de música homologades pel Departament
d’Educació d’altres municipis de la comarca.
Segon.- La finalitat és distribuir la part del cost total de l’aula de música que ascendeix a 7.552,17 €.
Tercer.- Segons la previsió d’alumnat pel present curs escolar i aplicant el repartiment de costos acordat al conveni,
el repartiment de costos serà el següent:
PRESSUPOST AULA
Total Ajuntament

7.552,17 €
1.126,99 €
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175,89 €
4.452,46 €
733,09 €
910,87 €
152,87 €

CCAP
Aportació Famílies
Subvenció DIBA
Subvenció DEGC
Aportacions projectes comunitaris

El Consell Comarcal assumirà els costos provinents de variacions en l'aportació de les famílies i les altres
administracions.
Quart.- Establir que, segons les dades que consten en el servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, a
l’Ajuntament li correspon el finançament següent:
AJUNTAMENT
Font-rubí

ALUMNAT
CURS 2021-2022
11

APORTACIÓ
CURS 2021-2022
1.126,99 €

Cinquè.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu:
PRIMER TERMINI (GENER)
563,50 €

SEGON TERMINI (JUNY)
563,49 €

Sisè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2021-22.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte..”

Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, sobre la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions
públiques i l’aprovació dels corresponents convenis interadministratius.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 334.25007 per front a la despesa
que comporta l’aprovació de la present addenda, i vist l’informe jurídic i l’informe de
fiscalització, ambdós emesos en data 18 de gener de 2022.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el nou conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès.
Segon.- Aprovar l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès pel curs 2021-2022 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments adherits al servei de l’escola de música.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i de l’addenda.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.126,99 euros, amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 334.25007.
Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
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Penedès.
Sisè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Setè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Vuitè.- Notificar els presents acords a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat
amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es continua amb la línia
fixada aquests últims anys, l’Ajuntament s’adhereix a l’escola de música comarcal; és un
conveni que el cost és variable perquè depèn del número d’alumnes que s’apunta a l’escola
de música, que és una bona manera que un municipi com Font-rubí disposi d’escola de
música que es pot considerar pròpia i es dona l’oportunitat a tots els alumnes a fer qualsevol
tipus d’expressió musical i d’instrument. Continua informant que fins que no hi ha un número
mínim d’alumnes, aquestes classes de música no es fan en el mateix municipi. Conclou dient
que creu que l’escola de música del Consell Comarcal funciona molt bé i proposa l’adhesió.
El Sr. Sala pregunta si el percentatge que atorga l’Ajuntament és fixe.
L’Alcalde explica que l’aportació municipal ve determinada pels acords que hi ha al Consell
Comarcal.
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: 5 (cinc) 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.
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic; l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 167 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, el regidor Sr. Lluís Ortega Rey manifesta
que deixa de participar en el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu
tractament, deliberació i votació.
A continuació, es segueix en el tractament d’aquest punt de l’ordre del dia.
PUNT SETÈ.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL GRUP D’ADMINISTRADORS DE LA
FESTA MAJOR PEL PERÍODE 2022-2023.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu:
“Vista la necessitat d’una renovació estructural dins de la Comissió de Festes del municipi
de Font-rubí, un cop finalitat el termini pel qual havien estat anomenats els administradors
de la Festa Major per als anys 2020 i 2021.
Vista la conveniència de continuar agilitzant i dinamitzant el procés organitzatiu de la Festa
Major de Guardiola de Font-rubí.
Es proposa al Ple de la Corporació, a proposta de la Regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i
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Agermanament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar com a membres Administradors de la Festa Major per als anys 2022 i
2023, com a grup vinculat a l’actual Comissió de Festes, amb funcions d’organitzar i
gestionar aquestes festes sota la supervisió de la Regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i
Agermanament de l’Ajuntament de Font-rubí, a les següents persones:
- Sra. Eva Álvaro Herrero;
- Sr. Jose Miguel Jimenez Carrasco;
- Sr. Hèctor Rosell Dolz;
- Sra. Júlia Ramírez Gili;
- Sr. Lluís Ortega Valls,.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades, així com efectuar la difusió
escaient per al general coneixement.”
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula a la regidora de
cultura.
La Sra. Sibil explica que el nomenament d’administradors de la festa majores es renova cada
dos anys i aquest any és any de canvi; que la seva regidoria porta al plenari la proposta de
nomenament dels nous administradors, i per tant, delegar les tasques d’organització de les
festes majors dels anys 2022 i 2023 amb el suport i acompanyament de la regidoria i tècnic
de cultura de l’Ajuntament. La valoració a l’hora d’elegir els administradors bàsicament és
tècnica, que siguin persones implicades al municipi i que participin de manera activa en la
cultura popular.
Intervé el Sr. Sala per exposar que la posició del seu grup és coneguda per l’equip de govern
pel sistema d’escollir els administradors; que no tenen res en contra de les persones
proposades però insisteix en que caldria canviar la fórmula i fer-ho de forma més oberta:
entre les xarxes socials, el Montònec i la pàgina web de l’Ajuntament fer una crida, i que això
no exclou que posteriorment s’hagi de fer una tria i que s’hagi de complir els paràmetres que
ha citat abans la regidora. Conclou que seria un sistema més democràtic de nomenar els
administradors i no que depengui només de la regidoria i de la comissió de festes.
La regidora de cultura respon que, tot i que es segueixi majoritàriament un criteri tècnic, això
no exclou que l’Ajuntament està obert a qualsevol proposta que arribi i que serà valorada.
El regidor Martí Càlix destaca que en l’última renovació dels administradors es va fer una
passa interessant perquè es va fer córrer que qui volgués ser administrador es presentés i
que és una llàstima que ara s’hagi fet un pas endarrere. Finalment demana que per a la
propera renovació estaria bé que es tornés a fer un procediment més obert, que tothom es
pogués presentar i que després ja hi haurà una selecció.
L’Alcalde conclou aquest punt agraint la feina de tota la gent de cultura per trobar als
administradors, agrair especialment a aquestes persones per acceptar el càrrec, que costa
trobar persones que duguin a terme les tasques que comporta ser administrador de la festa
major, i més en aquests últims anys amb les complicacions que ha comportat la pandèmia
pel Covid. Que no li consta que algú interessat en col·laborar en la cultura i festes del
municipi no se l’hagi tingut en compte i que no s’ha fet cap pas enrere. Finalitza la seva
intervenció l’Alcalde destacant la gran feina feta pels administradors sortints en la que segur
ha estat l’època més complicada per organitzar les festes majors passades.
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: 4 (quatre) vots
a favor del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) abstencions del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple.
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En aquest moment de la sessió plenària, el regidor Sr. Ortega retorna al debat, per continuar
amb la resta de punts de l’ordre del dia.
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2022.
La proposta presentada és la següent:
“D’acord amb l’article 19.dos de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2022, 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% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva
antiguitat.
La referida normativa determina l'import del sou i triennis, en funció dels diferents grups i
subgrups de classificació professional, així com les pagues extraordinàries, a percebre a
l'exercici de l'any 2022 pel personal funcionari. Aquestes imports estan incrementats en un
2% respecte dels imports corresponents pels mateixos conceptes per a l'exercici 2021.
Aquests increments, junt amb el del complement de destí i l’específic (si així ho decideix
l’òrgan plenari), seran amb efectes des de l’1 de gener de 2022.
Però, a més, pel que fa al personal laboral, per a determinar l’increment aplicable a l’exercici
2022, la referida normativa, article 19.quatre, preveu que es podrà incrementar en el
percentatge màxim del 2%, havent de determinar l’òrgan plenari, amb la conformitat dels
treballadors, l’esmentat increment i la possibilitat d’aplicar-lo amb caràcter retroactiu.
L'esmentat article 19 té el caràcter de bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.13ª i
156.1 de la Constitució espanyola, conforme s'estableix a l'apartat onzè del citat article 19
de la Llei pressupostària per a l'exercici 2022, consideració que fa d'obligat compliment per
a aquesta Administració les previsions contingudes al mateix.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí no disposa de representant dels treballadors, ni de mesa
de negociació; però atès que és voluntat del govern municipal que tot el personal de la
Corporació, funcionari i laboral, vegi incrementades les seves retribucions en un 2% en tots
els elements de l’estructura retributiva (sous base, complements de tot tipus, productivitat,
antiguitat,...), excepte el personal laboral no estructural contractat dins de plans d’ocupació i
d’altres projectes concrets de suport a diferents àrees municipals de curta durada, que es
regeixen per altres condicions ja fixades. I, per a més transparència i negociació amb el
personal municipal, des de la Regidoria de Recursos Humans s’ha presentat als treballadors
municipals la present proposta d’increment de retribucions, la qual gaudeix de conformitat
de la part social al no haver-se produït cap desacord.
Vist que en el Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2022 ja està previst, en les
diferents partides del capítol 1 de despeses, l’increment del 2% de les retribucions del
personal municipal.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de novembre de 2021, va aprovar la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Font-rubí, i que dins de l’anàlisi de l’estructura
organitzativa duta a terme pel Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Gerència
de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, es destaquen els
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següents aspectes que caldria esmenar: el baix nivell del complement específic de secretaria
intervenció, integrar el concepte retributiu “millora voluntària absorbible” de diversos
treballadors en un únic concepte de sou. I atès que cal reajustar el complement específic
d’una treballadora per ajustar-lo a les dades de retribucions del personal funcionari
publicades pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. I finalment, atesa la competència
plenària sobre els complements específics, cal assignar un complement específic al tècnic
de cultura atès que també ha de desenvolupar les tasques de tècnic de joventut, promoció
econòmica i turisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, vist l’informe de
fiscalització, 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 gener de 2022, un increment del 2% 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
la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.
Segon.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2022, un increment del 2% de les
retribucions bàsiques i de tots els complements (millora voluntària, antiguitat, productivitat,...)
del personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí, excepte el personal laboral no estructural
contractat dins de plans d’ocupació i d’altres projectes concrets de suport a diferents àrees
municipals de curta durada, que es regeixen per altres condicions ja fixades.
Tercer.- MANTENIR les quanties de les assignacions i règim econòmic dels membres
electes de la Corporació.
Quart.- APROVAR, amb efectes de l’1 de de gener de 2022, els complements específics per
als següents llocs de treball:
- Secretaria intervenció (SSGG01): 627,44 € bruts mensuals, 8.784,16 € bruts anuals;
- Administratiu/va de serveis econòmics (SSGG06): 615,72 € bruts mensuals,
8.620,08€ bruts anuals;
- Tècnic/a de cultura, joventut, promoció econòmica i turisme (SSPP01): 289,43 € bruts
mensuals, 4.052,02 € bruts anuals.
Cinquè.- INTEGRAR el concepte retributiu “millora voluntària absorbible” que apareix a les
nòmines de diversos treballadors en un únic concepte de sou.
Sisè.- 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.
Setè.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb càrrec a les
diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de l’exercici 2022.
Vuitè.- ORDENAR la incoació del corresponent expedient de modificació de crèdits per
ajustar les aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de l’exercici 2022 als
complements específics aprovats en el punt quart.
Novè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació per al
seu compliment.”
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La Secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al primer tinent
d’Alcalde i regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya explica que la proposta engloba diversos punts: el primer i més important és
l’increment de les retribucions del personal municipal que permet cada any la Llei general de
pressupostos de l’estat, que en aquest exercici és d’un 2%, i que és voluntat de l’equip de
govern aprovar l’increment màxim permès per la llei; el segon és el complement específic de
la secretària interventora, que s’incrementa seguint les recomanacions que figuren en la
documentació elaborada per la Diputació de Barcelona per a la relació de llocs de treball; un
inapreciable ajust en el complement específic de l’administrativa de serveis econòmics i
finalment, l’assignació d’un complement específic del tècnic de cultura per passar a realitzar
les funcions en les àrees de turisme, promoció econòmica i joventut, d’acord amb la relació
de llocs de treball. El tercer punt, que és integrar com a sou els imports que figuren en la
nòmina de certs treballadors municipals com a millora voluntària absorbible. Puntualitza que
no es modifiquen les retribucions de l’equip de Govern.
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: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i
3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per
unanimitat.
PUNT NOVÈ.- MOCIÓ D’ERC FONT-RUBÍ A FAVOR DE QUE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ S’INCORPORI A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER A L’ENERGIA
PÚBLICA (AMEP).
La proposta presentada davant del plenari és la següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos
de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per
iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model
energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones
molt elevats.
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a
l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita
i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes
als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles
fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels
nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines
tecnològiques per gestionar de manera més efectiva.
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets
pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el
Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que
ens afectarà molt directament.
Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. Els
ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han de
liderar la transició en el municipi reforçant el seu paper de productors d’energies renovables,
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tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització
d’energia verda pels seus consums i els de tercers.
Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en
relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb
l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de transparència. A
banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, és molt
necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que
l’administració pública pugui participar en les activitat de transport d’energia i operació de tot
el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com
es fa en altres països d’Europa.
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una
comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local ha patit
recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat als ajuntaments advertint de
tallar el subministrament a les famílies vulnerables si no es fa front a una part del deute des
dels ajuntaments. A això s’afegeixen les contínues queixes del món local respecte la manca
d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions locals, i els dèficits
de la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del subministrament.
En data 23 de febrer de 2021 va ser constituïda per una cinquantena de municipis i entitats
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Publica (AMEP), que té per objecte regular
el marc de col·laboració entre els ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i
promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia
elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i
desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i
sostenible. S’adjunta el Protocol i l’Addenda al present informe.
Amb la finalitat anteriorment descrita, l’Associació desenvoluparà accions i realitzarà
activitats per la creació d’una línia comunicativa pròpia, la organització de jornades, seminaris
i cursos, i la creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis.
També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i
impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació.
Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i incidir en les
polítiques públiques relatives a l’energia.
Finalment, l’Associació crearà un centre de recursos o base documental d’experiències,
iniciatives o estudis, realitzarà serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i
administrativa als municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les
xarxes de distribució d’energia elèctrica, i podrà sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi
o dels municipis associats.
Tenint en compte els següents motius es proposa l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) que
té com a finalitat difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les
xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin
encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model
energètic just, democràtic i sostenible.
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SEGON. Adoptar el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2022 i següents
la despesa corresponent al pagament de la quota de l’associació, que es preveu que sigui
de 150€ anuals pels municipis amb la població i pressupost municipal de Font-rubí.
TERCER. Aprovar els estatuts pel que es regeix l'associació, i que figuren en l’annex dels
presents acords.
QUART. Designar com a representant de l'Ajuntament a l'assemblea general de l'associació
a XXXXX i a XXXXX com a suplent.
CINQUÉ. Comunicar els presents acords a l’AMEP i fer tots els tràmits necessaris per tal
que l’Ajuntament de Font-rubí n’esdevingui membre de ple dret.”
El regidor Sr. Càlix explica breument la moció que des del seu grup troben molt interessant,
i aclareix que a l’ajuntament li tocaria pagar una quota petita i es rebrien a canvi molts serveis.
L’alcalde exposa que des de l’equip de govern s’ha estudiat la tasca que duu a terme dita
associació així com els ajuntaments adherits. Continua exposant que creuen que els serveis
oferts no justifiquen la quota per petita que sigui, i manifesta que des de l’equip de govern
no s’ha sabut trobar una contraprestació prou interessant. Es mostra a favor de la gestió
pública de les xarxes de distribució d’energia però aclareix que es pot treballar directament
des de l’ajuntament, així com des de la nova oficina energètica que hi haurà al Consell
Comarcal, etc.
El regidor Sr. Càlix manifesta que fins la data no han vist cap òrgan equiparable a dita
associació i que com ajuntament petit, ens cal l’ajuda d’altres entitats. Reitera la importància
de l’oferta de l’associació davant la minsa quota que representa.
L’alcalde reflexiona que no es pot comparar una associació de recent creació amb els
Consells Comarcals, que són entitats públiques que realment proporcionen múltiples serveis
i afegeix que la Generalitat de Catalunya aposta perquè els Consells Comarcals siguin
Oficines d’energia. Per acabar, exposa que si dita associació pren molta rellevància de cara
al futur, ja es revisarà el tema.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
Subjecte la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 3 (tres) vots a favor
provinent del Grup Municipal d’ERC-AM i 5 (cinc) vots en contra del Grup Municipal
de Junts per Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció no s’aprova per majoria simple.
PUNT DESÈ.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL TSJC I DE SUPORT I
ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
ERC-AM.
La moció que es sotmet a consideració del Ple és la que tot seguit es transcriu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia
de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament.
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en l’article
20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots
els nivells educatius.

Plaça de l'Ajuntament,1|08736 Font-rubí|Tel.938979212|www.font-rubi.cat

Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el règim
lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat
la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic
del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del català i també
de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori
i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1
d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran i la llei de política lingüística.
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de
desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació)
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la ciutadania,
perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una cultura i és
patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la plena
normalització de l’ús de la llengua en tots els àmbits.
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la lluita
per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i el consens
al voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de mares i pare de Santa
Coloma va donar al projecte d’immersió lingüística (1983) amb l’objectiu d’estendre el
coneixement de la llengua catalana entre les noves generacions i garantir així la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social.
Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema educatiu
universal, inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que estigui orientat
al plurilingüisme, preservant el model d’immersió lingüística que converteix el català en
llengua vehicular de l’ensenyament i vetllant per l’aplicació efectiva dels programes
d’immersió lingüística en tots els nivells de l’ensenyament i per atendre les mancances que
hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que hi pugui haver en el futur.
Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge equilibrat
de les dues llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit que ha estat avalat
pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els estudis existents posen de manifest
que l’aprenentatge del català a l’escola amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i
incideix positivament en els seus aprenentatges.
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha
mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context
de tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva tasca
i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre procés
educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies sociolingüístiques
d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit d’aquesta manera la competència
lingüística plena en català i castellà, i suficient en una llengua estrangera, de tot l’alumnat al
final de l’etapa obligatòria.
Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la llengua, el
català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent d’erosió i
exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials, plataformes digitals,
judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha estat la no admissió a tràmit del recurs presentat
pel Departament d’Educació contra la darrera sentència del TSJC
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Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu amb
l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de
manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant
que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en corresponsabilitat amb el
Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí proposa
d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de
prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació
lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge d’aquestes
consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés d’aprenentatge de
l’alumnat.
Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant
en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els
documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en
les processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels nostres infants i joves.
Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua fet des del
desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa percentatges d’hores
lectives de llengües quan l’escola catalana fa temps que parla d’innovació educativa i de
competències transversals. Un discurs anacrònic, que només busca perpetuar la situació de
minorització del català per evitar que en el futur sigui la llengua de trobada de les noves
generacions de catalans i catalanes, persones d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics
distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur d’aquest país.
Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el
suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta
representa i, en particular a
• fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el
model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i
millorar-lo.
• contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb el
Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti els grans
acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació
de Catalunya.
Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la
professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.
Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i
des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords avalats per l’Estatut,
la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.
Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a l’Associació Catalana de
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Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.”
El regidor Sr. Sala llegeix la moció íntegrament i explica que es tracta d’un manifest en contra
d’un atac a l’educació, un pilar de la societat catalana.
El Sr. alcalde respon, donat que la regidora d’educació, Sra. Guimerà, no ha pogut assistir
al Ple. Manifesta que el seu grup està totalment d’acord en defensar l’escola en català i que
les competències dels alumnes catalans que estudien la llengua castellana és igual o millor
que la de la resta dels alumnes de l’estat espanyol. Afegeix que creu que es tracta d’una
discussió més política que educativa. Per acabar, apunta que seria interessant millorar les
competències en d’altres idiomes.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
Subjecte la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor
provinents: 5 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres)
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM perquè formuli els seus
precs i/o preguntes.
El regidor, Sr. Sala, pregunta com està el tema de la renovació dels parcs infantils, proposta
guanyadora de la consulta de pressupostos participatius.
El regidor, Sr. Ortega, explica que el material ja està comprat i que es troba al magatzem
municipal a punt de ser instal·lat. Relata que s’ha comprat equipament per instal·lar al parc
de l’Avellà, de Can Castellví, de les Casetes i de l’Alzinar, i que alguns parcs s’ampliaran i a
d’altres es renovarà el material existent.

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 20,45 hores.
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