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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 10 DE JULIOL DE 2019 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 06/2019 
Caràcter: Extraordinària 
Convocatòria: Segona 
Data: 10 de juliol de 2019 
Hora d’inici de la sessió: 20,09 
Hora d’acabament de la sessió: 20,42 
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 

 
Regidors: 
 
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:  
Sr. Sebastià Moya i Arenas; 
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell; 
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany; 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany; 
Sr. Lluís Ortega i Rey. 

 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM: 
Sr. Josep Maria Sala i Santacana; 
Sra. Joana  Faura i Bonell; 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 

 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Sr. Josep Maria Sala i Santacana. 

 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
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1. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
nomenament dels membres de la Junta de Govern i de delegació de funcions 
de l’Alcaldia en la Junta e Govern Local. 

2. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 87/2019, de 20 de juny, de 
nomenament dels tinents d’Alcalde de la Corporació. 

3. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 88/2019, de 20 de juny, de 
delegació de l’Alcaldia de les facultats de direcció i gestió de les àrees i 
serveis municipals en determinats regidors. 

4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 89/2019, de 20 de juny, de 
designació dels regidors de la Corporació que exerciran les seves funcions en 
règim de dedicació parcial o exclusiva. 

5. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple de la 
Corporació. 

6. Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes. 
7. Proposta d’aprovació del nomenament dels representats de l’Ajuntament de 

Font-rubí en òrgans col·legiats. 
8. Proposta d’aprovació sobre l’establiment del règim retributiu dels membres de 

la Corporació. 
9. Proposta de presa de coneixement de la constitució de dos grups polítics 

municipals. 
10. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 

03/2019 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.  

11. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic 
de la 1a. fase del Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí. 

 
 
Aquesta sessió extraordinària estava fixada pel dilluns dia 8 de juliol a les 20 hores, 
però atès que la secretària interventora de la Corporació no va poder assistir per 
motius de salut, no es va poder celebrar la sessió. D’acord amb l’article 90.2 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, queda convocada 
automàticament la sessió plenària dos dies després a la mateixa  hora. Per tant, ha 
quedat convocada automàticament per mandat legal la sessió plenària per al 
dimecres dia 10 de juliol a les 20 hores.  
 
El Sr. Alcalde obre la sessió i dona la benvinguda al públic i als regidors 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:  
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PUNT PRIMER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
86/2019, DE 20 DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA 
DE GOVERN I DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dona compte de la següent resolució de l’Alcaldia: 
 
“De nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de 
funcions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019, i havent-
se procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local, es 
fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en 
particular, a la designació de la composició de la Junta de Govern Local.  
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Font-rubí, aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 5 d’agost de 2003, va establir la constitució  i regulació 
de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en els seus articles 4 i del 47 al 51.  
 
Atès que, de conformitat amb els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local; amb els articles 35.2, 43, 46 i 52 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i amb l’article 54 
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, aquesta Alcaldia és competent per a 
nomenar els membres que hagin d’integrar la Junta, així com per delegar l’exercici 
de determinades atribucions en els seus membres. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, 

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els Regidors següents: 

— Sr. Sebastià Moya i Arenas, 
— Sra. Sònia Guimerà i Vilardell, 
— Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany. 

 
Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, els regidors Sra. Ma. Carme 
Sibil i Galimany i el Sr. Lluís Ortega i Rey. 
 
SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
celebraran cada quinze dies, els dimarts, a les 20:30 hores, a la Sala de Juntes de 
l’Ajuntament. 
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TERCER.- Facultar a l’Alcaldia per alterar les sessions de la Junta de Govern Local, 
especialment les corresponents al mes d’agost, a la Setmana Santa i al Nadal, com 
a conseqüència dels períodes de vacances, quan això no perjudiqui la gestió dels 
assumptes municipals, així com per posposar la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local, a la setmana següent de la data prevista, 
quan el dia fixat sigui festiu. En aquest últim supòsit, la següent Junta de Govern 
ordinària es celebrarà al cap de quinze dies.  
 
QUART.- Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a 
l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les següents competències que 
aquesta Alcaldia li delega: 
 
a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

 
b) Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat municipal o per infracció de 

les ordenances municipals, excepte en aquells casos en que tal facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans que no siguin l’Alcaldia. 

 
c) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, 

de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els 
contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, 
quan el seu valor estimat no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia dels sis milions d’euros; inclosos els 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
eventuals pròrrogues incloses sempre l’import acumulat de totes les anualitats 
no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

 
d) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost; així com la 
reforma dels projectes en la forma i condicions que la dels contractes de l'apartat 
anterior. 

 
e) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels 

recursos ordinaris del Pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com 
l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats. 

 
f) L’atorgament de les llicències que s’estableixin a la competència de l’alcalde, 

així com la tramitació de les comunicacions prèvies urbanístiques, les 
tramitacions del servei de teleassistència, les llicències de tinença d’animals 
domèstics, les cessions d’ús d’instal·lacions i materials municipals. 

 



  

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

g) Els acords de tramitació, concessió, inspecció i altres resolucions dels 
expedients de serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, 
els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
h) La concessió de subvencions que atorgui aquest Ajuntament, així com la 

concessió d’ajuts socials a famílies, entitats o fundacions.  
 
i) Aquelles que la legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignen al 

municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals. 
 
La Junta de Govern tindrà assignades per atribució legal, a més les següents 
competències: 

- Assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves funcions. 
- Les atribucions que les lleis li designin o, en el seu cas, les que el Ple li 

delegui. 
 
CINQUÈ.- Els actes dictats en exercici de les atribucions, anteriorment 
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 
9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i els mateixos 
posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles 
52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 
172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
SISÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data de la Resolució de l’Alcaldia de 
Delegació, de conformitat amb l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
SETÈ.- Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser 
delegades a favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan 
delegat; tot això sense perjudici que aquest puguin, en qualsevol moment, sotmetre 
a la consideració i resolució de l’Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta 
raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades, així mateix, 
l’Alcaldia podrà en qualsevol moment procedir a la revocació. 
 
VUITÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el tauler d’anuncis de la corporació, en compliment del que disposa l’article 44 
del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 
 
NOVÈ.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, produiran efectes des 
del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució i es mantindran mentre l’Alcaldia no 
les revoqui. 
 
DESÈ.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà 
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa. 
 
ONZÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució, en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment a allò previst a l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre la referida resolució. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
87/2019, DE 20 DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE 
LA CORPORACIÓ. 
 
Es dona compte de la següent resolució de l’Alcaldia: 
 
“De nomenament dels tinents d’Alcalde de la Corporació. 
 
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019, i havent-
se procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local. 
 
Atès que, per Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, han estat nomenats els 
Regidors que integren la Junta de Govern Local. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 55 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, correspon a 
l’Alcalde designar lliurement els Tinents d’Alcalde entre els membres de la Junta de 
Govern Local. 
 
Vistos els articles 46 i 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals, i fent ús de les atribucions que tinc conferides, 
 

HE RESOLT: 
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PRIMER.- Designar com a tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí als regidors 
següents: 

- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Sebastià Moya i Arenas. 
- Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Sònia Guimerà i Vilardell. 

 

Als tinents d’alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon 
substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu 
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a 
l’exercici de les seves atribucions. 
 
SEGON.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es 
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, en compliment del que disposa 
l’article 44 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 
 
QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució, en la sessió extraordinària que 
es convoqui per donar compliment a allò previst a l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre la referida resolució. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
88/2019, DE 20 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA DE LES 
FACULTATS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LES ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS 
EN DETERMINATS REGIDORS. 
 
Es dona compte de la següent resolució de l’Alcaldia: 
 
“De delegació de l’Alcaldia de les facultats de direcció i gestió de les àrees i 
serveis municipals en determinats regidors.  
 
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019, i havent-
se procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local, es 
fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, amb la 
finalitat d’aconseguir una millor eficàcia de la gestió municipal.  
 
D’acord amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 4 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 53 i següents del Decret 
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de Regim Local de Catalunya i art. 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les 
Entitats Locals, 

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Delegar les facultats de dirigir i gestionar les àrees i serveis municipals en 
els següents regidors: 
 

• Sr. Sebastià Moya i Arenas:  
- Hisenda, 
- Recursos Humans, 
- Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

 
• Sra. Sònia Guimerà i Vilardell: 

- Ensenyament, 
- Patrimoni. 
 

• Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany: 
- Promoció de l’esport, 
- Promoció Econòmica i Turisme. 

 
• Sra. Ma. Carme Sibil i Galimany:  

- Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament, 
- Joventut. 

 
• Sr. Lluís Ortega i Rey:   

- Serveis municipals mediambientals,  
- Sanitat i consum, 
- Gent Gran. 

 
Es reserva l’Alcaldia:   

- Governació, 
- Obres Públiques, Urbanisme i Habitatge, 
- Acció Rural, 
- Acció Social, 
- Seguretat Ciutadana, 
- Servei municipal d’Aigua. 

 
SEGON.- Aquesta delegació comprendrà les facultats d’informació, dictamen, control 
i inspecció dels assumptes propis de cada àrea i en cap cas inclourà la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultat expressament 
reservada a l’Alcalde, al Ple de la Corporació o a la Junta de Govern Local, en el seu 
cas. 
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TERCER.- Notificar el contingut de la present resolució als regidors afectats. 
 
QUART.- Les presents delegacions tindran efecte des de l’endemà de la data de la 
present resolució i mentre duri el mandat de l’actual consistori, llevat que l’Alcalde 
resolgui revocar la delegació donada abans d’acabar el mandat. 
 
CINQUÈ.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri.” 
 
El Sr. Martí Càlix pregunta qui gestionarà vies públiques i l’Alcalde li respon que part 
es troba inclosa part en serveis municipals mediambientals, part en obres públiques, 
urbanisme i habitatge i part en acció rural.   
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
89/2019, DE 20 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DELS REGIDORS DE LA 
CORPORACIÓ QUE EXERCIRAN LES SEVES FUNCIONS EN RÈGIM DE 
DEDICACIÓ PARCIAL O EXCLUSICA. 
 
Es dona compte de la següent resolució de l’Alcaldia: 
 
“De designació dels regidors de la Corporació que exerciran les seves 
funcions en règim de dedicació parcial o exclusiva. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 13 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a 
percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i quan els desenvolupin en règim de 
dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vice-presidència, ostentar 
delegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin. 
 
L’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
disposa que correspon al president de la corporació determinar els membres 
d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o 
parcial. 
 
Per això, i en ús de les facultats que m’atribueixen la normativa exposada, 
 

HE RESOLT: 
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PRIMER.- Determinar que exerciran les seves funcions en règim de dedicació parcial 
o exclusiva, amb efectes des del dia 15 de juny de 2019, els següents membres de 
la Corporació: 
 

• Sr. Xavier Lluch i Llopart, amb una dedicació exclusiva. 
 

• Sr. Sebastià Moya i Arenas, amb una dedicació parcial del 18,66% de la 
jornada, de 7 hores setmanals. 

 
• Sra. Sònia Guimerà i Vilardell, amb una dedicació parcial del 18,66% de la 

jornada, de 7 hores setmanals.  
 

• Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany, amb una dedicació parcial del 18,66% de la 
jornada, de 7 hores setmanals. 

 
• Sra. Ma. Carme Sibil i Galimany, amb una dedicació parcial del 18,66% de la 

jornada, de 7 hores setmanals. 
 

• Sr. Lluís Ortega i Rey, amb una dedicació parcial del 18,66% de la jornada, de 
7 hores setmanals. 

 
SEGON.- Publicar l’esmentada resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
TERCER.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació, en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre la referida resolució. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació és la següent: 
 
“Atès que l’article 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
estableix que les sessions ordinàries són aquelles la periodicitat de les quals ve 
preestablerta i que està determinada per acord del propi Ple. 
 
Vist el que estableixen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, es proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació municipal es 
celebraran l’últim dimarts no festiu de cada mes, amb una periodicitat bimestral, a les 
20:00 hores, a la Sala de sessions de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Atribuir a l'Alcaldia la potestat de variar-ne la periodicitat, l’horari i el lloc, 
durant els períodes estivals i per causes justificades.  
 
TERCER.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de la Corporació. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als serveis de la Corporació.” 
 

- La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es canvia de 
trimestral a bimestral per adequar-ho a la realitat de les sessions que es celebren 
cada any. 
 
La Sra. Faura manifesta que el seu grup està totalment d’acord amb la proposta. 
Continua exposant que en l’anterior legislatura el seu grup va proposar aquesta 
periodicitat amb els mateixos arguments i llavors no es va acceptar. 
  
- Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a 
votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 2 (dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES. 
 

La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que la Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva, segons 
disposa l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim 
local i que la seva constitució, composició e integració i funcionament s'ajusta a allò 
establert per a les demés Comissions Informatives. 
 
Vist els articles 4, 61, 62 i 63 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en data 5 d’agost de 2003, que regulen la 
Comissió Especial de Comptes, i que estableixen que estarà integrada per un 
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membre de cadascun dels diferents grups municipals que hi hagi a la Corporació i 
que cada membre disposarà d’un vot ponderat atribuït en proporció numèrica a la 
representació assolida pels diferents grups municipals en l’Ajuntament. 
 
Però atès el que preveu l’article 101 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 atès 
que la composició del ple de l’Ajuntament fa possible una representació 
proporcional. 
 
Vist allò disposat en l'article 58 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, l’article 
20.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local  i 
l’article 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la que s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic del Ens Locals, es proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de la legislatura 2019-2023 
per a l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, d’acord amb el 
previst en la referida normativa i en el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
de Font-rubí. 
 
SEGON.- Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes als 
següents regidors: 

- Sr. Xavier Lluch Llopart, Alcalde, regidor en representació de Junts per 
Catalunya Font-rubí, com a president. Substitut: Fèlix Tutusaus i Galimany. 

- Sr. Sebastià Moya i Arenas, regidor en representació de Junts per 
Catalunya Font-rubí. Substitut: Lluís Ortega i Rey.                            . 

- Sr. Josep Ma. Sala i Santacana, regidor en representació d’Esquerra – 
Acord Municipal. Substitut: Martí Càlix i Tarrida. 

 
TERCER.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de la Corporació. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord als Serveis Econòmics de la Corporació.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica breument l’objectiu de 
la Comissió i la periodicitat de les seves reunions. 
El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya manifesta el seu acord amb la 
proposta. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
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Font-rubí i 2 (dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DELS 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que, d’acord amb el disposat per l’article 38 c) del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, una vegada constituït l’Ajuntament, l’Alcalde 
convocarà una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per tal de resoldre, 
entre d’altres, el nomenament de representants de la Corporació en òrgans 
col·legiats que siguin de la competència del Ple.  
 
Constatat que la composició d’aquest òrgans és establerta en els seus Estatuts i 
Reglaments, i que són els que es relacionen en aquesta proposta. 
 
Atès l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Designar com a membres del següents òrgans col·legiats en 
representació de la Corporació municipal, als següents membres d’aquesta: 
 

- MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS – GARRAF: 
o Titular: Lluís Ortega i Rey. 
o Suplents: Sebastià Moya i Arenas i Xavier Lluch i Llopart.  

 

- CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PÚBLICA CEIP FONT-RÚBIA:  
o Titular: Sònia Guimerà i Vilardell. 
o Suplent: Xavier Lluch i Llopart. 

 

- CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS “ELS PINELLS”:  
o Titular: Sònia Guimerà i Vilardell. 
o Suplent: Sebastià Moya i Arenas. 

 

- COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ DE L’ALT PENEDÈS:  
o Titular: Sònia Guimerà i Vilardell. 
o Suplent: Xavier Lluch i Llopart. 

 

- LOCALRET, Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i les noves tecnologies: 

o Titular: Sebastià Moya i Arenas. 
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o Suplent: Xavier Lluch i Llopart. 
 

- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: 
o Titular: Xavier Lluch i Llopart. 
o Suplent: Sebastià Moya i Arenas. 

 
- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: 

o Titular: Xavier Lluch i Llopart. 
o Suplent: Sebastià Moya i Arenas. 

 
SEGON.- Designar com a representants als diferents Organismes, Associacions i 
Comissions supramunicipals no nomenats explícitament en l’actual repartiment de 
càrrecs i representacions, als regidors delegats, en funció de cadascun dels àmbits 
de competències que tinguin assignats. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a cadascun dels òrgans col·legiats 
referenciats, per al seu coneixement i efectes.” 
 
- La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es designa com 
a representant de l’Ajuntament en funció de les regidories que gestiona cada regidor. 
- El Sr. Càlix manifesta que al seu grup li sembla bé, però que tenen un dubte 
respecte a quin posicionament es prendrà sobre la Mancomunitat Penedès-Garraf, 
sobre a qui es votarà per a la presidència en el Ple. 
- El Sr. Alcalde explica que només es tracta de nomenar el representant d’aquest 
consistori a la Mancomunitat, res més, però que suposa que el representant de Font-
rubí votarà a Junts per Catalunya. 
- El Sr. Càlix reitera que és important qui tindrà la presidència perquè la força més 
nombrosa a la Mancomunitat és ERC, i que cal evitar que es faci un pacte amb els 
partits del 155. Que ateses les explicacions, el seu grup votarà en contra d’aquest 
nomenament, tot i que remarca que no és per cap motiu relacionat amb la persona 
del Sr. Ortega. 
- La Sra. Faura puntualitza que el seu grup no s’hi oposa a la resta de 
nomenaments. 
- El Sr. Alcalde explica que el vot d’ERC afectarà a totes les designacions, i que no 
entén que es voti aquest punt en funció del que el representant municipal farà 
futurament en l’òrgan en el que participi. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) 
vots a favor provinents del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dos) vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per majoria absoluta. 
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PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ SOBRE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM 
RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, de conformitat amb el que disposen l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 13 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, els membres de les corporacions locals 
tenen dret a percebre retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: 
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i quan els desenvolupin en 
règim de dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència, 
ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin. 
 
Constatat que, per altra banda, els membres de la corporació que no tinguin 
dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per l’assistència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en 
la quantia determinada pel ple i que, per últim, els membres de les corporacions 
locals tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades 
en l’exercici del seu càrrec. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 89/2019, de 20 de juny, s’ha determinat els regidors 
que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial o exclusiva. 
 
Vist els límits fixats en els articles 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, introduïts per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i en l’article 18 
del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.  
 
Atès l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Establir que els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial o exclusiva, percebran les retribucions que tot seguit 
es relacionen, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva: 
 

- Nom i càrrec Temps de dedicació efectiva  - Retribucions 
Xavier Lluch i Llopart,  
Alcalde-president 

Dedicació exclusiva 17.505,72 euros bruts anuals 
(12 pagues) 
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Regidors amb delegació de 
facultats de l’Alcaldia: 
- Sebastià Moya i Arenas, 
- Sra. Sònia Guimerà i Vilardell, 
- Fèlix Tutusaus i Galimany, 
- Ma. del Carme Sibil i Galimany, 
- Lluís Ortega i Rey 

Dedicació parcial: 7 hores 
setmanals, que suposa una 

dedicació del 18,66% 

6.200,00 euros bruts anuals 
(12 pagues) 

 
Els membres de la corporació relacionats seran donats d’alta en el règim general de 
la Seguretat Social. 
 
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació, però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses 
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 
 
SEGON.- Aprovar les següents assignacions per assistències: 

A) Als Plens: 50,00 euros per regidor i sessió, a liquidar semestralment. 
B) A la Comissió Especial de Comptes: 50,00 euros per regidor i sessió, a 

liquidar semestralment. 
C) A les Comissions de qualsevol naturalesa que es poguessin crear: 50,00 

euros per regidor i sessió, a liquidar semestralment. 
 
Aquestes retribucions i indemnitzacions es podran incrementar, en els anys 
posteriors, en el mateix percentatge d’increment aplicat a les retribucions del 
personal al servei de l’administració local, si així ho acorda el plenari. 
 
TERCER.- Els regidors seran indemnitzats per les despeses efectives ocasionades 
en l’exercici del seu càrrec, amb els imports que en cada moment estableixin les 
normes aplicables, i en base als justificants aportats. 
 
QUART.- Les quantitats que percebran els càrrecs electius de la corporació, tret de 
les indemnitzacions per despeses efectives, tindran a efectes tributaris la 
consideració de rendiments del treball personal, i es practicaran, per tant, les 
retencions adients.  
 
CINQUÈ.- Aquests acords s’aplicaran amb caràcter retroactiu des del dia 15 de juny 
de 2019. 
 
SISÈ.- Es publicarà aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i 
en el tauler d’edictes de la corporació. 
 
SETÈ.- Resten derogats els acords plenaris anteriors en matèria de retribucions i 
d’indemnitzacions dels membres electius de la corporació.” 
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- La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que el seu sou és 
l’import de la subvenció que rep l’Ajuntament de la Generalitat de Catalunya pels 
càrrecs electes; i que els altres regidors que gestionen àrees municipals se’ls 
incrementa lleument  la dedicació i la retribució. 
- El Sr. Càlix exposa que ja té resposta a una qüestió que tenia plantejada el seu 
grup i és que hi haurà més feina i per això hi ha més retribució. Respecte a la 
retribució de l’Alcalde, explica que també té una dedicació com a president del 
CCAP, que aprofita per a felicitar-lo, i que disposa d’una retribució segons dades que 
apareixen en la pròpia pàgina web del CCAP d’uns 1.800 euros mensuals. Conclou 
que potser en comptes d’una dedicació exclusiva potser seria millor una dedicació 
completa. 
- El Sr. Alcalde respon que no hi veu la diferència entre ambdues dedicacions, que 
l’únic motiu de posar-se una dedicació exclusiva és la subvenció, que al CCAP té 
una retribució per assistències a òrgan col·legiats i que, per tant, no cobra un import 
fixe mensual sinó en funció de les sessions a les que assisteix. Finalitza la seva 
explicació dient que, tot i que assisteixi al CCAP, la seva dedicació a l’Ajuntament és 
constant, que sempre està a disposició del consistori, les vint-i-quatre hores del dia, 
per això és la dedicació exclusiva. 
- El Sr. Càlix reitera que l’import del que cobra com a president del CCAP és també 
l’import que figura al Tribunal de Cuentas, i que si no és correcte, que el propi CCAP 
revisi la informació que facilita a l’apartat de transparència. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) 
vots a favor provinents del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 
(dues) abstencions del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per majoria absoluta. 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA DE PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ 
DE DOS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
A continuació es dona compte al plenari de la constitució dels grups polítics 
municipals de l’actual legislatura:  
 
“Vist que, en data 19 de juny de 2019 i NRE 878, es va presentar un escrit per part 
de la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM de constitució del seu 
grup polític municipal. 
 
Vist que, en data 20 de juny de 2019 i NRE 882, es va presentar un escrit per part de 
la candidatura Junts per Catalunya Font-rubí de constitució del seu grup polític 
municipal. 
 
Vist que en data 3 de juliol de 2019 ha estat emès informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
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Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 25 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Presa de coneixement de la constitució dels següents grups polítics 
municipals: 
 
- DENOMINACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: Esquerra Republicana de Catalunya - AM 
 
COMPOSICIÓ: 

- Sr. Josep Maria Sala i Santacana 
- Sra. Joana Faura Bonell 
- Sr. Martí Càlix Tarrida 

 
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: 
 Titular: Sr. Josep Maria Sala Santacana 
 Suplents: Sr. Martí Càlix Tarrida 
    Sra. Joana Faura Bonell 
 
- DENOMINACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: JUNTS PER CATALUNYA Font-rubí 
 
COMPOSICIÓ: 

- Sr. Xavier Lluch i Llopart 
- Sr. Sebastià Moya i Arenas 
- Sra. Sònia Guimerà i Vilardell 
- Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany 
- Sra. Ma. Carmen Sibil i Galimany 
- Sr. Lluís Ortega i Rey 

 
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: 
 Titular: Sr. Sebastià Moya i Arenas 
 Suplent: Sra. Sònia Guimerà i Vilardell 
 
Segon.- Notificar aquest acord al portaveus perquè en prengui’n coneixement i als 
efectes procedents.” 
 

La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que s’han presentat 
dues instàncies per a constituir-se com a grups municipals. 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics, 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03/2019 DEL PRESSUPOST DE 
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L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS. 
 
La proposta sotmesa a la consideració del plenari és del següent tenor literal:    
                   
“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent 
per a les quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és 
insuficient i no ampliable; i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present 
Pressupost de la Corporació. 
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 3 de juliol de 2019 i vist l’informe 
de Secretaria-intervenció de data 3 de juliol de 2019. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del 
pressupost municipal per a l’exercici 2019, l'aprovació de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria no afectat 
a la Llei Orgànica 2/2012 correspon al Ple de l'Ajuntament. 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de 
l’expedient de la present modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb nous ingressos, amb baixes de 
crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses i amb romanent de 
tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar  inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2019 
del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2019, en la modalitat de  
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, per import de 119.186,26 euros, 
finançats amb nous ingressos, per import de 38.729,70 euros i amb romanent de 
tresoreria no afectat per la Llei Orgànica 2/2012, per import de 80.456,56 euros, 
d’acord amb el següent detall: 
 

Partida 
habilitada 

Descripció Proposta d’alta  

136-21012 Arranjament de camins per prevenció incendis forestals 8.437,00 € 

330-22402 Assegurança respons civil entitats culturals 1.200,00 € 

454-60902 Asfaltat camí de Cal Sala 20.669,26 € 

TOTALS 30.306,26 € 
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Partida 

suplementada 

Descripció Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

912-10000 Retribucions bàsiques equip de govern 46.200,00 € 1.300,00 € 47.500,00 € 

920-12000 Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 19.200,00 € 440,00 € 19.640,00 € 

920-12003 Retribucions bàsiques funcionaris grup C1 14.300,00 € 330,00 € 14.630,00 € 

920-12100 Complements de destí funcionaris 13.200,00 € 310,00 € 13.510,00 € 

920-12101 Complements específic funcionaris 12.300,00 € 290,00 € 12.590,00 € 

920-12103 Altres complements funcionaris 2.175,00 € 22,00 € 2.197,00 € 

326-13000 Retribucions personal laboral fix – llar d’infants 20.600,00 € 500,00 € 21.100,00 € 

920-13000 Retribucions personal laboral fix – adm general 94.600,00 € 2.250,00 € 96.850,00 € 

920-13002 Altres remuneracions personal laboral fix – adm general 2.200,00 € 58,00 € 2.258,00 € 

151-13100 Retribucions pers laboral temporal - urbanisme 20.900,00 € 26.150,00 € 47.050,00 € 

161-13100 Retribucions pers laboral temporal - aigües 26.600,00 € 610,00 € 27.210,00 € 

326-13100 Retribucions pers laboral temporal – llar d’infants 43.700,00 € 1.010,00 € 44.710,00 € 

323-13100 Retribucions pers laboral temporal – enseny primària 14.400,00 € 330,00 € 14.730,00 € 

330-13100 Retribucions pers laboral temporal - cultura 21.400,00 € 1.910,00 € 23.310,00 € 

920-13100 Retribucions pers laboral temporal – adm general 67.100,00 € 1.575,00 € 68.675,00 € 

326-13102 Altres remuneracions pers laboral temporal – llar d’infants 4.950,00 € 120,00 € 5.070,00 € 

337-14300 Retribucions altre personal – temps d’oci i de lleure 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 € 

161-15000 Complement productivitat personal servei aigua 123,00 € 75,00 € 198,00 € 

323-15000 Complement productivitat  personal educació 84,00 € 80,00 € 164,00 € 

326-15000 Complement productivitat personal llar d’infants 185,00 € 160,00 € 345,00 € 

330-15000 Complement productivitat personal cultura 65,00 € 60,00 € 125,00 € 

920-15000 Complement productivitat personal adm general 22.000,00 € 1.060,00 € 23.060,00 € 

151-16000 Quotes seguretat social – urbanisme 6.500,00 € 10.850,00 € 17.350,00 € 

330-16000 Quotes seguretat social – cultura 7.000,00 € 500,00 € 7.500,00 € 

342-21007 Manteniment d’Instal·lacions escolars i esportives 26.137,61 € 5.000,00 € 31.137,61 € 

337-21207 Manteniment edifici Cal Cintet i local de joves 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

164-21208 Manteniment cementiri 1.000,00 € 6.000,00 € 7.000,00 € 

161-21402 Manteniment retro-excavadora 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 

323-22103 Combustible i carburant escoles 5.000,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 

161-22116 Material divers xarxa d’aigua potable 12.000,00 € 3.340,00 € 15.340,00 € 

161-22409 Assegurança vehicle i retro servei municipal aigua 600,00 € 100,00 € 700,00 € 

338-22609 Festes populars 50.645,00 € 1.950,00 € 52.595,00 € 

337-22612 Activitats infància i joventut  14.000,00 € 1.500,00 € 15.500,00 € 

231-22621 Àrea de la dona, polítiques d’igualtat  5.000,00 € 1.100,00 € 6.100,00 € 

231-22722 Consell Comarcal, treballadores socials i familiars 18.000,00 € 8.500,00 € 26.500,00 € 

231-48000 Atencions benèfiques i assistencials 5.000,00 € 1.500,00 € 6.500,00 € 

342-63901 Inversió instal·lacions esportives 1.000,00 € 1.900,00 € 2.900,00 € 

TOTALS 602.164,61 € 88.880,00 € 691.044,61 € 

 

• FINANÇAMENT: 

 
Partida 

d’ingressos 
Descripció Proposta 

d’alta  

34402 Ingressos per entrades al cava jazz 1.950,00 

42090 Altres transferències corrents de l’adm gral de l’Estat – pacto estado 
mujer 

933,44 

46102 Subvenció Diputació de Barcelona Joventut 2019 1.500,00 

46103 Subvenció Diputació de Barcelona xarxa aigua 2019 3.340,00 
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46104 Subvenció Diputació de Barcelona prevenció incendis 2019 8.437,00 

76103 Subvenció Diputació de Barcelona esports 2019 1.900,00 

76104 Subvenció Diputació de Barcelona, programa suport integral 
desenvolupament local 2019 

20.669,26 

TOTALS 38.729,70 
 

Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 80.456,56 € 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 80.456,56 € 
 

 

SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a 
comptar a partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a 
les dependències de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin 
convenients i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació 
pressupostària es considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els 
terminis esmentats, de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. Si es presentessin reclamacions s’hauran de resoldre en el termini 
d’un mes. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde dona la paraula al regidor 
d’Hisenda. 
- El Sr. Moya diu que, atès que hi ha moltes aplicacions pressupostàries, seria 
millor que directament el grup d’ERC preguntés sobre el que considerés d’interès. 
- El Sr. Càlix pregunta sobre diverses partides, especialment del capítol 1, del 
cementiri, de camins i del pacto de estado. 
- El Sr. Moya li explica que l’increment de diverses partides del capítol 1 de 
personal són degudes als increments que legalment cal incrementar als treballadors 
municipals i a la qüestió de l’arquitecta municipal.  
- La Sra. Sibil explica que la subvenció “del pacto de estado para la mujer” s’ha 
destinat a fer un taller a la Barraca. 
- El Sr. Ortega explica que la partida d’arranjament de camins per prevenció 
d’incendis forestals és perquè aquest any la Diputació dona la subvenció a 
l’Ajuntament i no directament a l’ADF, i que entre la Diputació i l’ADF decideixen 
quins camins cal arranjar. Respecte a l’increment de la partida del cementiri és 
perquè ha calgut dur a terme diverses actuacions: enrajolar el terra, pintar,... 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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- Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 
(nou) vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per 
Catalunya Font-rubí i 2 (dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la 
proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA 1A. FASE DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“El Text refós del Pla Especial urbanístic de la 1a. fase del catàleg de masies i cases 
rurals del municipi de Font-rubí va ser aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 29 de gener de 2014. 
 
En data 6 de novembre de 2017 i núm. de registre d’entrada 1562, la Sra. B. M. V. 
va presentar en aquesta Corporació avanç i document ambiental estratègic de la 
modificació del Pla especial Urbanístic de la 1a. fase del catàleg de masies i cases 
rurals del municipi de Font-rubí, amb la finalitat d’incorporar la masia de la Baltana 
Vella a l’esmentat catàleg. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte assessor en data 15 de gener de 2018. 
 
Atès que, en data 23 de juliol de 2018 i número de registre d’entrada 1194, es va 
rebre en aquest Ajuntament informe-proposta sobre l’emissió d’informe ambiental 
estratègic de la Modificació del Pla especial Urbanístic de la 1a. fase del catàleg de 
masies i cases rurals, al terme municipal de Font-rubí, en el que resolia que no s’ha 
de sotmetre al procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té 
efectes ambientals significatius. 
 
Vist que, en data 6 d’agost de 2018 i número de registre d’entrada 1304, la Sra. M. 
va presentar a l’Ajuntament el projecte de modificació del Pla especial Urbanístic de 
la 1a. fase del catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 22 d’octubre de 2018. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 25 d’octubre de 2018. 
 
Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió de data 30 d’octubre de 2018, va 
aprovar inicialment la modificació del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí. 
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Atès que, en data 23 de novembre de 2019, es va procedir a la citació personal al 
tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys afectats en la present 
modificació. 
 
Atès que, a partir del 26 de novembre de 2018, es va sotmetre a informació pública 
durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 30 de novembre de 2018, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7758 de data 29 de novembre de 2018, en el Diari Ara de data 27 
de novembre de 2018, en la pàgina web  municipal www.font-rubi.org i en el tauler 
d’edictes de la Corporació, durant el període comprés entre el dia 26 de novembre 
de 2018 al 2 de gener de 2019. 
 
Atès que, en data 5 de desembre de 2018 i NRS 758, es van sol·licitar els informes 
preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 
l’havien d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini 
més llarg. Fins a data d’avui, dels vuit informes sectorials sol·licitats, encara no s’ha 
rebut l’informe d’Aigües de l’Àmbit de territori i sostenibilitat i l’informe de 
desenvolupament rural de l’Àmbit d’agricultura, d’acord amb el certificat de secretaria 
de data 3 de juliol de 2019. 
 
Atès que, durant el període d’informació pública, que va finalitzar el dia 2 de gener 
de 2019, no s’ha presentat cap al·legació contra l’expedient, d’acord amb el certificat 
de secretaria de data 3 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 20 de maig de 2019, i 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 85.3 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb 
l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial Urbanístic de la 
1a. fase del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí, redactada i 
formulada per Hèlix Arquitectes Associats, SLP a instàncies de la Sra. B. M. V. 
 
SEGON.- Notificar l’acord d’aprovació provisional als interessats. 
 
TERCER.- Remetre en el termini de deu dies des del present acord l'expedient 
complet del Pla Especial Urbanístic de la 1a. fase del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals del municipi de Font-rubí a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, 
a l'efecte de la seva aprovació definitiva.” 
 
La Secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica breument la tramitació 
final d’aquest expedient abans de trametre’l a urbanisme per a la seva aprovació 
definitiva. 
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Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Font-rubí i 2 (dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 
 
 

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

 


