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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 27 DE DESEMBRE DE 2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 09/2018
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 27 de desembre de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20,22
Hora d’acabament de la sessió: 21,03
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial de Font-rubí
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal CIU
Sr. Lluís Ortega i Rey, 1r. tinent d’alcalde.
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde.
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
Sr. Sebastià Moya i Arenas.
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany.
Grup Municipal d’ERC-AM
Sr. Josep Maria Sala i Santacana.
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Sra. Joana Faura i Bonell.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2. Proposta d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2018 i 2019.
3. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Fontrubí per a l’exercici 2019.
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El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic assistents.
Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum
que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos
en l’ordre del dia:
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 20 de
novembre de 2018. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer
algun aclariment o alguna esmena al contingut de l’acta.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
2018 i 2019.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atès que els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar,
conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les
polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques.
Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir
les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur
autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en
un marc de respecte per la dignitat de les persones.
Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d’Autonomia
de Catalunya, en el seu art.166 atribueix a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de menors i promoció de les
famílies.
Atès que l'Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials, d'acord
amb el que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.
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Atès que les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament.
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, preceptua que les àrees
bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la
prestació dels serveis socials bàsics i s’organitzen sobre una població mínima de vint
mil habitants, prenent com a base el municipi. L'àrea bàsica de serveis socials ha
d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió
correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
Atès que amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials,
el Departament de Benestar Social i Família va establir un nou marc de coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació i gestió dels
serveis socials que respongués a criteris de transparència, equitat territorial i
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a
més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat
financera als ens locals.
Aquest nou marc es va instrumentalitzar amb un contracte programa, una eina de
gestió que substituïa l'anterior sistema basat en la convocatòria de subvencions i que
permet establir una relació més equilibrada entre les parts, caracteritzada per una
coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la
implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions,
obligacions i competències per cada una de les parts.
A partir del 2016 es signen nous contractes programa per al període 2016-2019 que
suposen la consolidació de serveis socials d'acord amb les competències que la
normativa vigent regula, tant en relació en la prestació dels serveis com en el seu
finançament. També es regeixen per Contracte Programa, altres serveis com les
polítiques d'igualtat, les relatives a joventut i a acció cívica i comunitària.
Atès que el municipi de Font-rubí compta amb menys de vint mil habitants, i no es
troba en condicions d'assumir directament o mancomunadament les competències
pròpies dels serveis socials bàsics, manifesta la seva conformitat en el sentit que
disposa l’art. 31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, per a que
sigui el CCAP, qui el supleixi en la titularitat de les competències pròpies dels serveis
socials bàsics.
Atès que, d’acord amb els principis generals de coordinació, cooperació i
col·laboració que regeixen les relacions entre les administracions públiques, el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí fixen voluntàriament i,
de comú acord, el contingut d’aquest conveni.
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Vist el que disposa els articles 240 i següents 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals.
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia 42/2011, de 15 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2018 i 2019 que
s’adjunta a l’expedient, d’acord amb el següent detall:
Quotes Serveis socials bàsics
Treballadora social i Educadora
social:
Servei d’ajuda a domicili de caràcter
social (treballadora familiar):
Servei d’ajuda a domicili per a
persones reconegudes com a
dependents segons la LAPAD:
Servei d’ajut a domicili Alt Foix:

2018
8.840,62€

2019
9.105,84€

2.174,36€

2.239,59€

841,00€

841,00€

5.734,00€

5.734,00€

Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que
ascendeix a un import de 17.589,98 euros (IVA inclòs) el 2018 i 17.920,43 euros
(IVA inclòs) el 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-46500 del vigent
pressupost i del pressupost del 2019.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.”
La secretària interventora llegeix els acords i L’Alcalde explica breument el contingut
i finalitat del conveni.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
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PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2019.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment:
“Atès que la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Fontrubí han format el Pressupost per a l’exercici 2019, així com així com les bases
d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord
amb el que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol 1 del títol 6é. de la Llei 39/1988.
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als
articles 164, 165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de
conformitat amb l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals i article 18.4 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
títol sisè del capítol primer de la Llei 19/1988.
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de
conformitat amb l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; article 52.2 lletra f)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; article 50.11 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre; article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril,
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2019, el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols
1

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
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2
3
4
6
9

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

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

TOTAL DESPESES

2.189.963,32 €

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

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

Euros
660.000,00 €
37.000,00 €
569.700,00 €
497.992,00 €
700,00 €
0,00 €
417.071,32 €
0,00 €
7.500,00 €
2.189.963,32 €

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a
l’exercici 2019.
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Fontrubí per a l’exercici 2019.
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat
període sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà
definitivament aprovat, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004.
Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”
La secretària interventora llegeix els acords.
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya destaca de la proposta del pressupost per a l’exercici 2019 que s’han
incrementat les inversions i que de les set propostes del grup d’ERC s’han inclòs
cinc.
Intervé el Sr. Càlix explicant que el seu grup té certs dubtes en algunes partides, tant
de despesa com d’ingressos i passa a continuació a preguntar sobre algunes
qüestions dels ingressos.
Pregunta els motius que han fet incrementar la partida de l’IIVTNU.
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La secretària li explica que és degut a l’estat d’execució dels ingressos del 2018 i a
la informació que es disposa.
El Sr. Càlix pregunta sobre la desaparició de 2 aplicacions d’ingressos: la de la taxa
per guarderia forestal i la dels preus públics pel casal d’estiu i l’escola esportiva.
La secretària interventora explica que la primera és degut a que no es disposa de
ordenança fiscal per a cobrar aquest concepte i en el segon supòsit és degut a que
variarà el sistema de gestió dels pagaments i cobraments d’aquestes activitats, que
seran gestionades directament pel Consell esportiu.
A continuació el Sr. Càlix procedeix a preguntar sobre qüestions relacionades amb
aplicacions de despesa. Pregunta sobre l’increment de la partida de manteniment
d’instal·lacions escolars i esportives.
La secretària interventora explica que és degut a que es duran a terme unes
actuacions en aquestes instal·lacions subvencionades per la Diputació de Barcelona.
El Sr. Càlix destaca que s’ha rebaixat el crèdit inicial a la partida de manteniment de
la xarxa d’aigua i que considera que cal incrementar la inversió en aquesta xarxa.
El Sr. Alcalde explica que aquesta partida fa referència al manteniment de la xarxa, a
reparacions de la xarxa, no a inversions; que atès que aquests últims anys s’estan
executant importants inversions en aquest servei, això comporta que hi ha menys
despesa en reparacions.
El Sr. Càlix demana que el que s’estalviï en reparacions s’utilitzi per incrementar la
partida d’inversió.
El Sr. Càlix pregunta sobre els motius de l’import previst a la partida de manteniment
de la llar d’infants.
El regidor d’Ensenyament explica que es perquè es vol pintar l’immoble.
També pregunta el Sr. Càlix per la partida de manteniment de l’Ajuntament i altres
edificis municipals.
El Sr. Moya li explica una sèrie d’actuacions que es duran a terme especialment en
l’edifici de l’Ajuntament.
El Sr. Càlix manifesta la seva conformitat amb l’aparició de la partida de la pica
baptismal i demana informació sobre el que es pretén realitzar.
L’Alcalde respon que es vol restaurar la pica, que l’any 2018 s’ha demanat
subvenció per fer-ho i que no s’ha rebut; i que per tant ara es farà amb fons propis.
El Sr. Càlix pregunta a on es col·locarà un cop restaurada la pica.
El Sr. Alcalde explica que la intenció és exposar-la a l’Església de Santa Maria i que
es mantenen converses amb el Bisbat per aquest assumpte, un cop aclarida la
qüestió de la propietat.
A continuació el Sr. Càlix pregunta sobre el decrement en la partida de senyalització
432.21509.
La secretària explica que és degut a que no hi ha previst una actuació concreta
important i que només es preveu un import per a despesa ordinària adequat a l’estat
d’execució de l’aplicació en exercicis anteriors.
Pel que fa a l’increment de la partida 920.22001 qüestionat pel Sr. Càlix, el Sr. Moya
explica que és degut al cost del canvi en el format del full informatiu.
Seguidament es parla sobre el decrement de les partides d’energia elèctrica, que és
degut a la inversió feta en enllumenat públic i en edificis municipals.
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Preguntat el Sr. Moya per la rebaixa en l’import de la partida de manteniment de la
pàgina web, aquest explica que la nova pàgina web l’està elaborant Diputació de
Barcelona, sense cost per a l’Ajuntament, i que el manteniment d’aquesta serà molt
baix.
Pel que fa al Pla de Turisme, el Sr. Tutusaus explica que l’està elaborant la Diputació
de Barcelona i també sense cap cost per a aquesta Corporació.
Seguidament el Sr. Càlix pregunta si l’import previst a l’aplicació de promoció
econòmica i turisme correspon només a la Fira.
El Sr. Tutusaus li respon que sí.
El Sr. Càlix manifesta que caldria pensar en aportar per algun projecte més a part de
la fira, sobre tot per a la promoció econòmica.
El regidor Fèlix Tutusaus li exposa que quan finalitzi el Pla de Turisme es valorarà
quines noves propostes són les més idònies per tirar endavant.
A continuació el Sr. Càlix pregunta sobre l’import de la partida de festes populars i
per la subvenció a dues entitats: AMPERT i AMPA Alt Foix.
La regidora Carme Galimany contesta que s’incrementa la partida festes populars
amb l’import que es recaptarà directament per l’Ajuntament i no per la Comissió de
Festes.
La secretària interventora explica que l’any 2018 es va preveure en pressupost el
doble de l’import anual habitual que es concedeix a AMPERT degut a què per una
errada aquesta entitat no va percebre subvenció l’exercici 2017, però per al 2019 ja
es preveu novament l’import normal; i que el cas és similar per a l’AMPA perquè
l’any 2018 era un import superior el pressupostat perquè era un any commemoratiu.
Finalment, es procedeix a repassar les aplicacions corresponents a inversions, i el
Sr. Càlix pregunta per les següents:
- Partida 920.62503, inversions adm. Gral., mobiliari i estris, que preveu un
import de 37.000 euros. El Sr. Moya explica que correspon a la previsió de
l’adquisició i instal·lació de bombes d’aire fred i calor per a les oficines
municipals.
- Partida senyalització turística, adquisició de material, import de 5.300 euros. El
Sr. Tutusaus explica que és per a l’adquisició de noves cartelleres per als
barris.
- Aplicació 920.62600, maquinària, útils informàtics i noves tecnologies, import
de 13.000 euros. El Sr. Moya explica que correspon a l’adquisició de software
nous programes de gestió, de llicències i de substitució d’equips informàtics.
- Aplicació del cementiri municipal, import 4.500 euros. El Sr. Ortega confirma
que es tracta del columbari.
- Aplicació 920.62902, plaques solars, import 500 euros. El Sr. Alcalde explica
que es tracta de tenir oberta la partida pressupostària i que quan es conegui
l’import de l’actuació i si es reben o no subvencions, ja es modificarà.
- Aplicació de Local Cal Cintet, import 10.100 euros. El Sr. Tutusaus explica que
es durà a terme la substitució de les finestres d’aquest immoble perquè
s’acabi l’entrada d’aigua a dins de l’edifici.
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Finalment el Sr. Sala planteja una reflexió. Votarà el seu grup favorablement el
pressupost del 2019, tot i que demana que les propostes d’ERC és realitzin durant
l’any 2019, que no s’allargui la seva execució.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a
la data i lloc a dalt consignats, quan són les 21,03 hores.
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