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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 31 DE JULIOL DE 2018 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 05/2018 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria: Primera 
Data:31 de juliol de 2018 
Hora d’inici de la sessió:20,06 
Hora d’acabament de la sessió:20,48 
Lloc: Sala de sessions 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. 
 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Sra. Joana  Faura i Bonell. 
 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior. 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 27 a la núm. 51 del 

2018). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Proposta d’aprovació del règim de fiscalització prèvia limitada. 
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5. Proposta d’aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2018 del 
municipi de Font-rubí. 

6. Proposta d’aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Font-rubí i l’Agrupació de Defensa Forestal Font-rubí per al 
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals. 

7. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci de 
Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació 
de suport en matèria de turisme compartit entre ajuntaments.  

8. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al suport, l’assistència i la 
cooperació en la contractació i l’execució de l’obra Manteniment del ferm del 
Camí de la Font (Tm. Vilobí del Penedès i Font-rubí), inclosa en el Programa 
de Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals Comarcal 
subvencionables en el Marc de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. 

9. Proposta d’aprovació inicial de l’alteració de la qualificació jurídica 
desafectació d’un tram del Camí de Cal Muntanyès en el sector La Serra. 

10. Proposta d’aprovació de la denominació Plaça de l’1 d’octubre a una plaça del 
municipi de Font-rubí. 

11. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí de 
suport i per la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia. 

12. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic assistents i 
excusa l’assistència de la regidora Sra. Faura. 
 
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 5 de juny 
de 2018. La secretària interventora sol·licita la paraula per explicar que es va 
detectar una errada en la data del títol de l’acta de la sessió anterior i que cal 
esmenar. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun 
aclariment o alguna esmena més al contingut de l’acta. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació, esmenada la data del títol. 
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Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA 
NÚM. 27 A LA NÚM. 51 DEL 2018). 
 
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 27 a la número 51 de 
l’any 2018, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el 
següent: 
 
27/2018 De distribució del fons per a prestacions socials de l’Ajuntament de Font-

rubí per a l’exercici 2018. 

28/2018 De constitució de la comissió estudi encarregada de la modificació del 
model de pòlissa de subministrament del servei municipal d’aigua. 

29/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 17 
d’abril de 2018.  

30/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del 
Ple del 24 d’abril del 2018. 

31/2018 D’aprovació de les nòmines del mes d’abril de 2018. 
32/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 

de maig de 2018. 
33/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 15 

de maig de 2018. 
34/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 

del Barri  Montjuic núm. 20, del municipi de Font-rubí. 

35/2018 D’incoació de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2017. 

36/2018 De sol·licitud de pròrroga d’un any de la comissió de serveis 
concedida a la Sra. Gobartt per ocupar el lloc de treball de secretaria 
intervenció de l’Ajuntament de Caldes d’Estrach. 

37/2018 D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-
rubí corresponent a l’exercici 2017. 

38/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 29 
de maig de 2018. 

39/2018 D’aprovació de l’expedient núm. 01/2018 de modificació de crèdits del 
vigent pressupost de la Corporació. 

40/2018 D’aprovació de les nòmines del mes de maig de 2018. 
41/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària 

del Ple del 5 de juny del 2018.  

42/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
del carrer  
Font-rubí núm. 8 bis, del municipi de Font-rubí. 
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43/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
del carrer La Noguera, núm.31 del nucli de Can Castellví, del municipi 
de Font-rubí. 

44/2018 De requeriment de neteja de parcel·les no edificades de la 
Urbanització Can Castellví. 

45/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 12 
de juny de 2018.  

46/2018 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària de juny de 2018. 
47/2018 Designa de lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern 

Local de la Diputació de Barcelona. Reclamació quantitats. 
48/2018 D’admissió a tràmit de la reclamació presentada pel Sr. Solé i de 

nomenament d’instructor del procediment de responsabilitat 
patrimonial, exp. 187/2018. 

49/2018 De convocatòria i Ordre del dia de la Comissió Especial de Comptes de 
data 17 de juliol de 2017. 

50/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 26 
de juny de 2018. 

51/2018 D’aprovació de les nòmines del mes de juny de 2018. 
 
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 3 i 17 d’abril de 2018; 
- Actes de la JGL de data 2, 15 i 29 de maig de 2018; 
- Actes de la JGL de data 12 i 26 de juny de 2018. 

 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre les actes d’aquests mesos. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ 
PRÈVIA LIMITADA. 
 
La proposta que es sotmet a consideració de l’òrgan plenari és la següent: 
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“Atès que, amb l’entrada en vigor del RD 424/2007, de 28 d’abril, pel qual es regula 
el règim jurídic del control intern dels ens del Sector Públic, es fa necessària 
l’ordenació del control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’òrgan interventor de l’Ens Local ha d’exercir el control intern amb plena 
autonomia, disposant d’un model de control eficaç, i que amb aquest objectiu se li 
hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 
  
Vist l’informe de la Intervenció, de data 26 de juliol de 2018, en el qual s’informa de 
la possibilitat que preveu el RD 424/2007 de l’adopció del model de fiscalització i 
intervenció prèvia limitada.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
  
PRIMER.- APROVAR la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de 
la Tresoreria de l’Ens Local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i 
control posterior dins de les actuacions de control financer. 
 
SEGON.- APROVAR el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada de la 
despesa. 
 
TERCER.- ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest règim de fiscalització a partir del 
dia 1 de juliol de 2018.” 
 
La secretària interventora de la Corporació llegeix els acords i fa una breu explicació 
de la proposta presentada, atès el seu caràcter tècnic. 
 
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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 
DE GENER DE 2018 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“De conformitat amb el que disposa l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals, els Ajuntaments aprovaran anualment la revisió dels seus padrons 
municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant així, les 
actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior. 
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Vist que s’ha donat compliment a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la 
Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, per la qual 
es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró 
Municipal a 1 de gener de 2018, amb un total de 1.354 habitants. 

 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant el termini d’un mes a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins el qual període els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes.” 
 
La secretària llegeix els acords i, a petició del Sr. Sala, recorda que l’última xifra 
aprovada va ser de 1.358 habitants al 2017. 
 
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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL FONT-RUBÍ PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN 
MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari desenvolupa, 
des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, que es concreta en la gestió de programes territorials, amb el 
suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Atès que, l’any 2014, es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels programes 
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territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis, la 
vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017.  
 
Atès que, en data 6 de juny de 2018 i NRE 000924-2018, l’Oficina Tècnica de 
Prevenció  Municipal d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona ha tramés el Conveni actualitzat per als anys 2018 a 2021, 
per al desenvolupament dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis 
en matèria de prevenció d’incendis forestals:  

• Pla municipal de Prevenció d’Incendis (PPI), i 
• Pla d’informació i Vigilància contra Incendis (PVI), 

aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 31 de maig de 
2018, el text del qual es detalla a continuació: 
 

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FONT-RUBÍ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE SUPORT 
ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN  

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i President delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari delegat, Sr. F. G. S., 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència número 3299/18, de 
data 13 d’abril de 2018 (BOPB de 20/04/2018). 
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat per l'alcalde, l'Il·lm. Sr. Xavier Lluch 
Llopart, assistit/da per la secretària de la Corporació, Sra. Eva Puig Pérez. 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FONT-RUBÍ, representada pel president, 
Sr. Ramon Torrents Sala, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

De caràcter general. 

1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del 
municipis, que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals 
d’aquest. 

2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i 
extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el 
que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim 
Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós 
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de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.  

3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les 
mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les 
zones forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, 
de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
(DOGC 2022 de 10.3.1995).  

4. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com 
es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim 
Local.  

5. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a 
la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el 
territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita 
contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual 
desenvolupen la seva activitat. 

6. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en 
endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.  

7. El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de 
programes territorials, amb el suport tècnic i l’aportació econòmica 
corresponents per dur-los a terme en els municipis de la demarcació de 
Barcelona.  

8. Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis 
forestals, Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals, 
Programa de Prevenció d’incendis en Urbanitzacions i Programa de 
Restauració i Millora Forestal. 

9. Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de 
minimitzar els efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per 
accedir amb seguretat i disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les 
Associacions de Propietaris Forestals, fomentant l’ús de la biomassa, protegint 
les zones urbanes i sensibilitzant i detectant els usos de risc. 

10. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels 
programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En 
aquest punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments i ADF per a mantenir el 
marc de col·laboració establert en l’esmentat conveni. 
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11. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la 
seva Disposició addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per 
qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats 
vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa 
en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es vol per 
tant subscriure un nou conveni, per la finalització de la vigència de l’anterior i 
per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis de 
col·laboració. 

12. El present conveni es centra en els següents programes territorials de 
prevenció d’incendis forestals: 
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en 

endavant PPI) 
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en 

endavant PVI) 
13. L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de 

procediments tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  
especialització fan necessari un suport extern, que complementi la tasca que 
pot realitzar l’Ajuntament. 

14. Els documents dels programes es redacten i revisen de forma 
consensuada entre l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres 
institucions vinculades a la prevenció dels incendis forestals. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments donen suport tècnic i econòmic per a 
la seva execució.  

 
De caràcter específic. 

En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 
(PPI) 

15. El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons 
la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document  
bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i 
conservació de les infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir 
el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals. Aquest pla 
defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i 
extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els 
equips d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els models de 
combustible, els equipaments i les infraestructures més vulnerables i els  
elements del territori que poden provocar un incendi, a més de determinar les 
accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts 
d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un 
calendari d’execució. 

16. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa 
Forestal i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen 
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l’obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis 
forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, 
els terminis i les condicions continguts en el pla, amb els ajuts tècnics i 
econòmics establerts per l’Administració. 

17. Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que 
és revisat periòdicament. La Diputació, com a entitat supramunicipal, i 
mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i l’execució de 
l’esmentat programa territorial.   

18. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme 
mitjançant un programa econòmic anual, per a tota la vigència del pla. 
Aquestes previsions i mesures es presenten mitjançant fitxes descriptives 
d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI. 
L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb 
el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió. 

19. La Diputació de Barcelona dona suport tècnic a la revisió del PPI als 
Ajuntaments que en tinguin exhaurida la vigència.  

 
En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) 

20. El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de 
la província amb una xarxa de punts de guaita. 

21. El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la 
sensibilització a la població i minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin 
gràcies a la coordinació amb l’administració forestal, bombers, cos d’agents 
rurals, i amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF.  

22. El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en 
matèria de prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la 
detecció i informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions 
d’incendis detectades per la seva ràpida extinció. 

23. El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a 
terme en 269 municipis de 10 comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 
Federacions d’ADF de Barcelona, La Diputació, com a entitat supramunicipal, i 
mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i l’execució de més del 
90% del cost de l’esmentat programa territorial.   

24. El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i 
característiques del PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a 
planificació, gestió i assignació de mitjans materials i humans. El programa 
tècnic també inclou el pressupost general de la campanya i els termes en què 
es finança aquest pressupost. 

 
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes 
territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix 
pel present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà 
la gestió dels esmentats programes territorials de prevenció d’incendis. 
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Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 
 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants 
són plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que 
existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels 
programes del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

PACTES 

Primer.- Objecte del conveni 

Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Font-rubí (en endavant l’Ajuntament),  l’ADF Font-rubí (en endavant 
l’ADF), i la Diputació de Barcelona, durant l’any 2018 prorrogable per un any més, 
per al desenvolupament dels següents programes de Pla de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals:         

• Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
• Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 

El Pla de suport es desenvolupa mitjançant el corresponent programa anual 
d’execució. Per a l’any 2018, les actuacions a realitzar segons aquest programa 
s’adjunten com a Annex al present conveni.  
 
Per al 2019, si s’escau, la Comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte 
cinquè, s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa 
anual. La valoració i proposta del programes anual redactar, haurà de ser aprovada 
pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.  
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament  

En relació al PPI 

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que 
siguin necessàries. 

• Aprovar el PPI per l’òrgan competent de l’Ajuntament, i trametre’l per a la seva 
aprovació al Departament d’Agricultura de la Generalitat. 
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• Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de 
despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament a través de la 
Comissió de seguiment. 

• Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i 
seguiment de les actuacions juntament amb representants de l’ADF i de la 
Diputació de Barcelona. 

• Donar suport a l’ADF per al compliment dels principis de publicitat, 
concurrència i integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

• Facilitar suport administratiu i jurídic a l’ADF per als tràmits d’obtenció dels 
permisos necessaris per part dels titulars de les finques on es realitzaran les 
actuacions.  

• Realitzar l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del PPI no 
coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants 
en el municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es 
representa en la següent taula:  

 
Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge a finançar des de 
l’Ajuntament  

Fins a 5.000 5 % 
Major de 5.000 i fins a 
10.000 

10 % 

Major de 10.000 i fins a 
20.000 

15 % 

Major de 20.000 20 % 
 

• Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès 
l’informe favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la 
documentació justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, l’import corresponent de l’annex 
aprovat i adjunt al present conveni. Aquest es transferirà segons les 
previsions del pacte vuitè del conveni. 

• Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es 
convoquin. 

 
En relació al PVI 

• Col·laborar en el disseny de la campanya del PVI juntament amb l’ADF i l’ 
OTPMIFDA. 

• Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i 
del Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’ADF.  

• Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIFDA i en col·laboració 
amb els Ajuntaments i l’ADF de la zona. 
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• Finançar si s’escau, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment 
en el Programa Tècnic esmentat anteriorment, les despeses generades en el 
decurs de la campanya pel consum de combustible dels vehicles de l’operatiu, 
així com les del seu rentat. 

• Participar en la Comissió de seguiment del conveni i facilitar els espais 
necessaris per a  les reunions i activitats que es convoquin. 

 

Tercer.- Compromisos de l’ADF 

En relació al PPI 

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que 
siguin necessàries. 

• Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de 
despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 

• Contractar les actuacions d’execució del PPI determinades. La seva 
contractació haurà de garantir el compliment dels principis, en particular els de 
publicitat, concurrència i integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). En 
aquest sentit, resultarà preceptiu, entre altres: 
- El compliment per part dels contractistes dels requisits d’aptitud, 

capacitat, solvència econòmica i tècnica que resultin exigibles i la no 
concurrència de cap causa de prohibició de contractar. 

- La tramitació dels procediments d’adjudicació de conformitat amb els 
requeriments previstos a la LCSP. 

- La sol·licitud i valoració d’una pluralitat d’ofertes quan l’objecte 
contractual no superi les quanties previstes a la LCSP per a la 
contractació menor, tot justificant la no alteració de l’objecte del 
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i 
la no adjudicació al mateix contractista d’altres contractes menors, 
d’objectes qualitativament iguals, durant el termini d’un any, que 
individualment o conjunta, superin els imports assenyalats, llevat que 
l’obra o el servei només pugui ser executat per un empresari 
determinat. 

• Dur a terme, amb el suport de l’Ajuntament, els tràmits necessaris per a 
l’obtenció dels permisos dels propietaris dels terrenys i finques forestals per a 
l’execució de les actuacions. 

• Destinar l’aportació de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona a l’execució 
de les actuacions relacionades en el PPI i a executar segons el calendari 
previst.  

• Realitzar el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les 
actuacions una vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la 
certificació de les mateixes. 
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• Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i 
seguiment de les actuacions, amb representants de l’Ajuntament i de la 
Diputació de Barcelona. 

• Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es 
convoquin. 

 
En relació al PVI 

• Col·laborar en el disseny del PVI juntament amb l’Ajuntament i l’OTPMIFDA. 
• Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni  i 

del Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
• Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal 

contractat d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del 
PVI. 
 

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 

En relació al PPI 

• Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per dur a terme la 
revisió del PPI; presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI 
amb els representants de l’Ajuntament, l’ADF i altres institucions vinculades 
amb la prevenció dels incendis; i presentar i lliurar el document definitiu als 
representants de l’Ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions 
vinculades amb la prevenció dels incendis forestals. 

• Vetllar pel compliment per part de l’ADF dels principis i requeriments derivats 
de l’aplicació de la LCSP i relacionats al Pacte tercer d’aquest conveni. 

• Assumir el suport tècnic a la contractació de les actuacions del programa anual, 
segons l’esmentada Llei, respecte a:  
- Seguiment de la documentació legal de les empreses. 
- Informació de criteris tècnics d’actuació obligatoris i recomanables. 
- Redacció del model de contracte i llurs clàusules. 
- Certificació de les actuacions finalitzades. 

• Assumir, sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho 
permetin, la direcció de les actuacions durant llur execució, previ nomenament 
del director per part de l’ADF com a promotor. 

• Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop 
aplicats els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present 
conveni, en funció del nombre d’habitants del darrer padró, i segons el 
següent quadre de percentatges: 
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• Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès 
l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la 
documentació justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que 
estableix la circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la 
Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació, l’import corresponent de 
l’annex aprovat i adjunt al present conveni. Aquest es transferirà segons les 
previsions del pacte vuitè del conveni.  

• Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de 
seguiment del conveni.  

• Preparar la proposta anual que estableixi les actuacions a realitzar en l’exercici 
2019, si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe 
anual de desenvolupament i execució.  

• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per 
treballs de prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i actuacions 
contractades. 
  

En relació al PVI 

• Dissenyar la campanya i redactar anualment el Programa Tècnic.  
• Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del PVI d’acord amb els 

pactes del present conveni  i del Programa Tècnic.  
• Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions 

del Programa Tècnic per l’execució del PVI durant el temps de la seva durada. 
• Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les 

indicacions del Programa Tècnic,  per garantir la viabilitat i execució  del PVI. 
• Formar tècnicament i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals el personal 

de campanya contractat.  
• Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents.  
• Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya.  

 

Cinquè.- Comissió de seguiment  

La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del 
present conveni, la seva execució i la proposta de modificacions del propi conveni.  

Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge de la inversió 
aportat per la Diputació de 

Barcelona 
Fins a 5.000 95 % 
Major de 5.000 i fins a 
10.000 

90 % 

Major de 10.000 i fins a 
20.000 

85 % 

Major de 20.000 80 % 
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Objecte: La Comissió té per objecte: 

• Informar i estar informada de l’estat de realització dels programes de prevenció 
que es desenvolupen en el municipi. 

• Valorar i proposar les actuacions a executar del programa del PPI. 
• Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les 

incidències que es puguin produir durant aquesta. 
• Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora.  
• Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic 

anual del PVI. 
• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 

 
Composició: La Comissió estarà integrada, com a mínim, pels següents membres: 

- Un representant de l’Ajuntament 
- Un representant de l’ADF 
- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, qui actuarà 
de Secretari de la Comissió. 

 
Funcionament: La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a 
l’any amb l’objecte de: 

• Conèixer l’estat d’execució del PPI. 
• Determinar, si procedeix, les actuacions a executar del PPI durant l’any en 

curs. 
• Proposar millores, si s’escau, per al següent exercici pressupostari. 
• Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI. 
• Analitzar la campanya del PVI. 
• Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI. 

 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, qui  actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta 
de la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi 
impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a 
tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb 
l’assistència de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament 
el secretari. 
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Sisè.- Desenvolupament del conveni 

El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres: 

En relació al PPI 

• La Comissió de seguiment valorarà i proposarà les actuacions a executar 
mitjançant el següent procediment: 

a. Es decidiran les prioritats entre les actuacions previstes, amb els següents 
criteris: 
- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en 

condicions de seguretat de la infraestructura. 
- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 
- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les 

infraestructures del PPI. 
b. Si es preveu que el cost unitari de les actuacions prioritàries sigui superior 

a un 20% del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho 
mitjançant valoració i pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

c. S’escolliran les actuacions, per ordre de prioritat, i preferentment 
s’inclouran senceres, tal i com consten en el programa del PPI. 

d. L’import de referència de la inversió per a la realització de les actuacions 
seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIFDA, a partir de: 
- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona. 
- La disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.  
- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat 

pels Ajuntaments. 
- La superfície forestal del municipi. 
- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui 

superior a 700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 
10% o un 20%, respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà 
proporcionalment a la superfície forestal, entre la resta de municipis de 
la província que tinguin una pluviometria inferior a 700 mm, i per tant 
que presentin un elevat risc potencial d’incendis forestals. 

e. La proposta final de les actuacions valorades per la Comissió es redactarà 
en una acta o document similar, per tal que quedi constància de l’acord.  

• Les actuacions s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les 
Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’actuació, que es troben adjuntes al 
dossier del pla, ubicat a l’Ajuntament. 

• El llistat de les actuacions aprovades es fa constar com a annex al present 
conveni, signat pel president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació 
de Barcelona, tot especificant tant l’import de les inversions com la part aportada 
per la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament respectiu. Per a l’anualitat 2019, 
si s’escau, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer 
del present conveni.  
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• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions 
executades, o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es 
puguin dur a terme per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, 
imprevistos o raons de força major, que obliguin a realitzar un canvi en les 
prioritats del programa. En aquest darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud de 
canvi de destí, en una acta de la reunió, que requerirà informe tècnic favorable. 
 

En relació al PVI 

• L’OTPMIFDA prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats 
en aquest conveni i el presentarà a l’Ajuntament i ADF per a la seva aprovació, 
facilitant així la justificació de la despesa compromesa per l’Ajuntament per la 
execució del PVI en el seu municipi. 

• El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

• La Comissió de seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les 
vessants que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si 
s’escauen a l’OTPMIFDA mitjançant informe signat per les parts que integren la 
Comissió.  
 

Setè.- Pressupost 

En relació al PPI 

La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent:  
Aportació de la Diputació de Barcelona: 7.871,70 € 
Aportació de l’Ajuntament de Font-rubí: 414,30 € 
 
En relació al PVI 

Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació. 

 

Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 

En relació al PPI 

La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de 7.871,70 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48900, de l’any 2018, segons les 
actuacions del programa anual que s’adjunten com a annex del present conveni. 
 
L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de 414,30 €, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2018, i segons les actuacions 
establertes en el programa anual. Per tant, aportarà la part que li correspon a l’ADF 
en concepte de prevenció d’incendis forestals, per a l’execució de les actuacions del 
PPI. 
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La justificació de les actuacions detallades en el programa anual es realitzarà 
mitjançant la presentació per part del/de president/a de l’ADF d’un compte justificatiu 
on es detallin les despeses efectuades i que permeti identificar-les com a vinculades 
al desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni. Per tant, el compte 
haurà de permetre identificar el número de factura, el creditor, el concepte de 
l’actuació, l’import i la data prevista de pagament de cadascuna de les despeses, així 
com la identificació d’altres agents finançadors i ingressos percebuts per a la mateixa 
finalitat. Tot i que per a la justificació de les despeses no caldrà que aquestes 
estiguin pagades en el moment de la seva justificació, amb posterioritat podrà ser 
requerit que s’acrediti l’efectiu pagament de les despeses en les dates previstes. 
L’IVA només s’inclourà en el compte quan aquest no sigui recuperable per part de 
l’ADF.  
 
El compte justificatiu requerirà de la conformitat de l’alcalde/ssa o el/la representant 
municipal en qui delegui, així com d’un informe tècnic signat per representants de 
l’OTPMIFDA, que verifiqui que s’han complert els criteris tècnics d’execució i els 
objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons 
econòmics a la seva consecució. 
 
L’ADF podrà presentar comptes justificatius per una part de les actuacions previstes, 
de manera que els ens finançadors podran procedir a tramitar pagaments parcials. 
 
Un cop la o les justificacions estiguin informades favorablement, es procedirà al 
pagament per part dels ens finançadors del valor monetari de l’activitat realitzada, 
segons les quanties estipulades en el programa anual i els imports efectivament 
justificats. Tanmateix, abans del pagament l’ADF haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
La o les justificacions recolliran les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any en curs, atès que el desenvolupament de les actuacions objecte 
del present conveni és de caire anual. El termini d’execució de les actuacions serà 
fins el 31 de desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la 
documentació justificativa de les actuacions serà de, com a màxim, tres mesos 
després de la finalització del termini d’execució (31 de març de 2019). 
 
En relació al PVI 

La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic 
dins de les partides del seu pressupost general ordinari. La despesa del combustible 
de les unitats de vigilància serà cofinançada per la Diputació i l’Ajuntament, segons 
les imports establerts en l’esmentat Programa Tècnic. 
 
L’Ajuntament finançarà, pel procediment que consideri més adient, la part que li 
correspongui en concepte de combustible dels vehicles de l’operatiu, segons la 
quantitat màxima prevista en el Programa Tècnic aprovat. A tal efecte, l’Ajuntament 
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podrà sol·licitar a la Diputació informe justificatiu del quilometratge recorregut i les 
despeses de combustible derivades. 
 
Novè.-  Vigència 

El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la 
Comissió de seguiment del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa 
anual. La pròrroga haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les 
parts intervinents. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 

Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i, en especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per 
RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de mesures de seguretat dels fitxers 
automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 
d’11 de juny, així com les previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016. 
 
Onzè.-  Modificació del conveni 

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i 
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, a proposta de la Comissió 
de seguiment, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts 
intervinents. 
 
Dotzè.- Causes de resolució 

Són causes de resolució del present conveni: 

 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni.  
 L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de 

les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que 
correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució 
del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa. 

 L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
 La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
 Qualsevol altra causa admissible en dret. 
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Tretzè.- Marc normatiu 

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 
al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 
Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la Diputació 
de Barcelona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des del 
Portal de la Transparència. 
 
Quinzè.- Jurisdicció competent 

La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
triplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.” 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 136.48001 per fer front a 
la despesa que comporta l’aprovació del present conveni.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Font-
rubí i l’Agrupació de Defensa Forestal de Font-rubí per al desenvolupament de 
programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, any 2018/2019. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 414,30 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 136.48001. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
i a l’Agrupació de Defensa Forestal de Font-rubí. 
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Sisè.- 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.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords de la proposta. 
 
L’Alcalde, en primer lloc, vol destacar la seva complaença per l’atorgament de la 
Creu de Sant Jordi a l’ADF Font-rubí. Seguidament, fa una breu explicació de 
l’objectiu del conveni que, com cada any, es tracta de què l’ADF del municipi rebi 
una subvenció important de Diputació de Barcelona per a finançar unes actuacions 
que pacten entre un tècnic de la pròpia Diputació i l’ADF, que consisteixen en la 
neteja i/o obertura de camins, de zones boscoses per fer tallafocs,...  
 
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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN 
MATÈRIA DE TURISME COMPARTIT ENTRE AJUNTAMENTS. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que, el Consorci de Promoció Turística del Penedès és l’ens gestor que 
treballa per a la promoció turística del territori i pel seu bon desenvolupament i 
planificació estratègia. 
 
Atès que, el Consorci de Promoció Turística del Penedès creu necessari seguir 
promovent la col·laboració, coordinació i treball conjunt amb tots els ajuntaments del 
territori en matèria de turisme per tal d’optimitzar els recursos per aconseguir uns 
millors resultats globals, afavorint així unes intervencions més eficients. 
 
Vista la proposta de conveni presentada pel Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DEL PENEDÈS  I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBI PER A LA 
PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE TURISME COMPARTIT ENTRE 
AJUNTAMENTS. 
 
Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2018 
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REUNITS 
D’una banda, el President, senyor Sergi Vallès Domingo, el qual actua en nom i 
representació del CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS, en ús 
de les facultats de delegació conferides per Decret de presidència num.80/2015 de 
data 21 de juliol de 2015.  
 
De l’altra, l’Alcalde, senyor Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i 
representació de L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ en ús de les facultats de 
representació concedides 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. 
 
Ambdós es reconeixen en plena capacitat per subscriure el present conveni marc de 
col·laboració i 

EXPOSEN 
 
I- Que aquest Consorci fou constituït per a l’acompliment de les finalitats 
assenyalades als estatuts vigents aprovats per l’Assemblea del Consorci en data 14 
de maig de 2015 i publicats en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona  de 29 
de desembre de 2014.   
 
II- Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local sense 
finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment 
dels seus fins i de durada indefinida. 
 
III- Que constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Promoció Turística del 
Penedès la millora, la promoció i el foment del turisme i per a aquesta finalitat pot dur 
a terme, entre d’altres, les accions relacionades en l’art.6 dels Estatuts. 
 
IV- EL CPTP creu necessari seguir promovent la col·laboració, coordinació i treball 
conjunt amb tots els ajuntaments del territori en matèria de turisme per tal 
d’optimitzar els recursos per aconseguir uns millors resultats globals, afavorint així 
unes intervencions més eficients.  
 
V- El CPTP és l’ens gestor que treballa per a la promoció turística del territori i pel 
seu bon desenvolupament i planificació estratègia, es fa necessari promoure la 
col·laboració, coordinació i treball conjunt amb els ajuntaments del territori per tal de 
rentabilitzar els recursos i aconseguir uns millors resultats globals, afavorint unes 
intervencions més eficients i eficaces. 
 
VI- El territori avança per esdevenir una destinació turística i el CPTP ha de 
coordinar-se i donar suport a l’acció municipal i en especial atenció, a aquells 
municipis que volen apostar pel turisme i no disposen de suport tècnic municipal.  
 
VII- Entenem la necessitat com a mútua entre ambdues entitats i en aquest sentit 
l’ajuntament està interessat a disposar de suport tècnic pel desenvolupament de la 
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seva planificació turística i el Consorci li resultarà de gran ajuda disposar d’agents en 
el territori que siguin l’enllaç turístic directe amb el CPTP.  
 
VIII- 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 turisme mitjançant el suport del Consorci de Promoció Turística del 
Penedès que es regula mitjançant el present conveni. 
 
XII- Que l’ Assemblea Extraordinària del passat 20 de juliol de 2017, va aprovar el 
conveni marc. 
 
Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts 
signatàries convenen signar-lo en els termes següents, 
 

PACTES 
Primer.-  Objecte 
El present conveni té per objecte regular la col·laboració, entre el CPTP i els 
Ajuntaments del territori interessats en disposar d’un suport de personal tècnic extern  
a hores , per treballar el desenvolupament de la gestió turística del seu municipi en 
coordinació amb el territori i el CPTP. 
 

• PROFESSIONALS DE TURISME COMPARTITS  
Contractació a càrrec el CPTP de tècnics en turisme per tal de facilitar als 
ajuntaments el suport professional d’un agent que vetllarà per a la planificació 
turística del municipi. 
 

• 7h30min a la setmana / 1 dia a la setmana (de les quals es destinarien 7h en 
el Ajuntament i els 30min restants al treball en coordinació amb el Consorci a 
les mateixes dependències del Consorci) 

 
Les actuacions es concreten: 
 
Programa de Tècnic de Turisme compartits per Ajuntaments en Coordinació 
del Consorci de Promoció Turística del Penedès .  
 
Per tal donar suport als ajuntaments de la comarca a l’hora de desenvolupar i 
enriquir les seves actuacions, en matèria de turisme, i també de potenciar l’eficiència 
i l’eficàcia en el desenvolupament de programes i serveis compartits, d’interès 
territorial, que resulten difícils d’abordar a nivell municipal. 

 
El CPTP, en base als principis de proximitat a la ciutadania, participació i eficàcia, 
ofereix als ajuntaments aquesta via com a instrument de suport en matèria de 



  

 
 
 
 

 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 

turisme, de caràcter flexible i compatibles entre elles, que tenen l’objectiu de donar 
cabuda a les diferents necessitats municipals. 
 
Tasques del tècnic/a de turisme: 
objectius principals: suport municipal en estratègia, planificació, gestió i 
promoció turística 
 

- Participar, planificar, desenvolupar i  executar,  tècnicament les polítiques de 
turisme local. 

- Cerca i gestió  de subvencions en l’àmbit de turisme. 
- Coordinar-se periòdicament amb el responsable polític municipal i 

desenvolupar tècnicament les seves indicacions. 
- Coordinar-se periòdicament amb el Consorci de Promoció Turística del 

Penedès amb reunions periòdiques i d’altres que consideri oportú. 
- Planificar anualment es actuacions vinculades a l’estratègia turística del 

municipi. 
- Redactar, en cas de no disposar-ne, l’inventari turístic del municipi.  
- Desenvolupar productes turístics i posar en valor els atractius municipals. 
- Creació del catàleg de propostes turístiques del municipi. 
- Gestió de tots els canals de promoció turístics disponibles, tant propis del 

municipi com els oferts pel Consorci de Promoció Turística del Penedès.  
- Executar accions de promoció i comercialització turística. 
- A banda d’aquestes tasques tècniques concretes cal afegir-hi totes aquelles 

derivades i directament relacionades amb la promoció turística.  
 
Segon.- Finalitat  
La finalitat és millorar en la planificació estratègica del turisme del municipi i alhora 
del turisme en el territori. El Penedès vol esdevenir una destinació turística de 
referència, de qualitat, sostenible i responsable. En el sector turístic el treball en 
xarxa i coordinat és un aposta segura per assolir l’èxit.  
 
La optimització de recursos i disponibilitats, és l’altre finalitat clau d’aquest conveni, 
ja que el tècnic de turisme compartit ofereix  la possibilitat que Ajuntaments, puguin 
disposar d’un tècnic en turisme que els pugui donar servei i acompanyament a les 
actuacions municipals. 
 
Tercer.-  cost 
El cost que li correspon sufragar a l’Ajuntament implicat en aquest projecte és de 
2.000€ anuals, a comptar aquest any 2018. 
 
Tanmateix aquesta aportació que caldrà fer al CPTP, ens que executarà la 
contractació del tècnic en turisme, serà revisada anualment, ja que l’aportació podria 
variar segons el nombre d’ajuntaments adherits al projecte.  
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L’Ajuntament es compromet a: 
 Assumir el cost d’aquests serveis i del personal per al desenvolupament 

d’aquests. 
 Satisfer el pagament anual previst en conveni. 
 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 CPTP declina 
tota responsabilitat si l’ajuntament no fa ús dels serveis oferts en el present 
conveni o no possibilita CPTP allò necessari i establert a les diferents 
condicions d’execució dels serveis i activitats del conveni. 

 
Ambdues administracions es comprometen a: 
 

 Compartir les demandes i les necessitats. 
 Compartir els programes, professionals, projectes i els serveis que es 

considerin necessaris per tal de millorar les polítiques locals turisme i la 
política territorial. 

 Potenciar el treball en xarxa i de coordinació per a una millor i eficient 
estratègia de promoció i planificació turística. 

 
Sisè.- Vigència 
La relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni s’inicia en la data de la seva 
signatura i tindrà una durada anual, si bé s’acorda la pròrroga tàcita per períodes 
anuals, llevat de denúncia fefaent d’alguna de les parts, amb tres mesos d’antelació 
als mesos de juny i desembre. 
 
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 
11.5 i 21), 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.  
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per 
a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a 
establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries 
per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament 
o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers 
que contenen dades personals, en el nivell que li correspongui. 
 
Vuitè.- Modificacions 
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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. 
 
Novè.- Extinció  
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 dimanen del conveni. 
6. Les altres que legalment procedeixin. 

 
Desè.- 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, amb prova  de conformitat, signen per duplicat aquest document al lloc i en la data 
esmentats en l’encapçalament. 
 
Sergi Vallès Domingo 
Consorci de Promoció Turística del  
Penedès 

      Xavier Lluch i Llopart 
      Ajuntament de Font-Rubí” 

 
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 432.22726 per fer front a 
la despesa que comporta l’aprovació del present conveni.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística 
del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació de suport en matèria de 
turisme compartit entre ajuntaments. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 2.000,00 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 432.22726. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès i 
trametre la documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest 
conveni. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Sisè.- 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. A continuació l’Alcalde i el regidor 
Tutusaus expliquen que es tracta d’un conveni molt beneficiós pel municipi, que es 
disposa d’un tècnic de turisme 1 dia a la setmana amb un cost de 2.000 euros 
anuals, i que el cost tan ajustat és degut a que el Consorci té concedides una 
subvenció de Diputació de Barcelona per a aquesta actuació. 
 
El regidor Càlix pregunta sobre la vigència del conveni. 
La secretària interventora respon que és d’un any, prorrogable. 
El regidor Sala manifesta que el seu grup veu bé aquesta proposta, ja que ha reiterat 
en moltes ocasions que estan d’acord amb totes les mesures que s’adoptin per 
dinamitzar i potenciar el turisme. 
 
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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ PEL SUPORT, L’ASSISTÈNCIA I  LA  COOPERACIÓ EN LA 
CONTRACTACIÓ I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA MANTENIMENT DEL FERM DEL 
CAMÍ DE LA FONT (TM VILOBÍ DEL PENEDÈS I FONT-RUBÍ), INCLOSA EN EL 
PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS RURALS 
COMARCAL SUBVENCIONABLES EN EL MARC DE LES MESES DE 
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CONCERTACIÓ DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada a l’òrgan plenari és la següent: 
 
“Atès que, el  Ple del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017, va 
aprovar les actuacions a incloure en el Manteniment de la xarxa bàsica de camins 
rurals comarcal subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 
de juliol de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del 
camí de la Font, al TM de Font-rubí i Vilobí del Penedès, amb un import total de 
42.501,01 €, desglossat en les següents fases: 

• Fase 1: 28.916,32 €+ 6.072,43 € (21%IVA)= 34.988,75 €, 
• Fase 2: 6.208,48 € + 1.303,78 € (21%IVA)= 7.512,26 €, 

així com el conveni de col· laboració  amb  l’Ajuntament de Font-rubí pel suport, 
l’assistència i  la  cooperació en la contractació i l’execució de l’obra referenciada 
(exp. G7013-0079/2018). 
 
Vista la proposta de conveni presentada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 DE FONT-RUBÍ PEL SUPORT, L’ASSISTÈNCIA 
I  LA  COOPERACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
MANTENIMENT DEL FERM DEL CAMÍ DE LA CARRERADA I CAMÍ DE LA FONT 
(TM. VILOBÍ DEL PENEDÈS I TM FONT-RUBÍ), INCLOSA EN EL PROGRAMA DE 
MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS RURALS COMARCAL 
SUBVENCIONABLES EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL 
PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Lluís Valls Comas, el qual actua en nom i representació 
del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús de les facultats 
delegades per la Junta de Govern en sessió de 5 de juliol de 2018. 
 
I, de l’altra, 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 concedides 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. 
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I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, i la senyora Eva Puig Pérez, secretària accidental de l’Ajuntament de 
Font-rubí, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la 
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de 
col· laboració i 

MANIFESTEN 
 

I. Que l’any 1991 es va aprovar el Pla de Camins Rurals de l’Alt Penedès, on 
s’inventariaven camins principals, d’acord amb els municipis i es classificaven, 
entre d’altres, segons la seva tipologia. Amb aquesta classificació es va 
conformar la xarxa bàsica i un Pla d’arranjament de tots aquests camins. 
 

II. Que el Consell Comarcal, en ús de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització  
comarcal  de  Catalunya  (posteriorment modificada  pel  Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya), li atorga les competències de donar servei 
de cooperació i d’assistència municipals en obres i serveis, amb col· laboració 
amb els ajuntaments de l’Alt Penedès, i van establir unes prioritats per  anar  
arranjant  els  camins  que  conformaven  la  xarxa  bàsica  i  altres d’accés a 
petits nuclis o barriades, aquest últim un servei bàsic. 
 

III. Que des de l’any 1992, amb col· laboració amb els municipis, s’ha anat planificant 
l’arranjament de camins de forma quadriennal, coincidint amb el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya i amb altres ajuts públics destinats a camins 
rurals, que al seu torn també coincideix amb el canvi de legislatura. L’última 
planificació ha estat en forma de quinquenni que va dels anys 2008 al 2012. 

 
IV. Que una vegada desenvolupat l’arranjament de la xarxa de camins rurals s’han 

arranjat més de 150 camins en la totalitat dels municipis que integren la comarca 
amb un abast de més de 200 quilòmetres lineals de camí arranjat, conformant 
una sòlida xarxa bàsica comarcal de camins. 

 
V. Que en l’actualitat alguns d’aquests camins que es van arranjar mitjançant un 

tractament asfàltic o altra solució amb ferm dur, amb una antiguitat de més de 
20 anys, han sofert un deteriorament a causa del trànsit, la climatologia   i 
altres factors com el pas d’alguns serveis (canonades de sanejament, aigua, 
etc.) que han instal· lat a posteriori en el seu ferm. 
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VI. Que deguda la situació econòmica hi ha una demanda municipal per a poder 
acomplir amb el manteniment dels camins rurals que s’han anat malmetent, 
sobretot pel que fa a camins de caràcter supramunicipal de la xarxa bàsica. 

 
VII. Que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, 

va aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del seu Protocol 
general, el qual dona suport als governs locals a través de diferents instruments 
de cooperació. Un d'aquests instruments són les Meses de concertació, les 
quals es formen per representants dels ens destinataris i de la Diputació de 
Barcelona, amb la funció de contrastar les necessitats prèviament expressades i 
prioritzades pels primers amb els recursos i criteris de la segona. La seva finalitat 
és l'assoliment de preacords, que són el reconeixement de l’existència plena 
d'un compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions que 
s'implementin dins del Pla. 

 
VIII. Que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 14 de desembre de 

2015, va aprovar la resolució de les instruccions de presentació de sol· licituds 
per a les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" 
(BOP de 22 de desembre de 2015). 

 
IX. Que la Junta de Govern de 28 de gener de 2016 va aprovar l’adhesió del Consell 

Comarcal de  l’Alt  Penedès  al  Protocol  general del  Pla  "Xarxa  de Governs 
Locals 2016-2019". 

 
X. Que la Junta de Govern de 8 de setembre de 2016 va aprovar acceptar la 

resolució de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona d’aprovació dels preacords assolits en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, entre el quals, el 
següent: 

 

NOM 
ACTUACIÓ 

ÀMBIT 
CONCERTACI
Ó 

CLASSE 
DE 
RECURS 

CENTRE 
GESTOR 

APORTACIÓ 
DIBA 

Manteniment de 
la Xarxa Bàsica 
de camins rurals 
comarcal 

Manteniment i 
reposició 
d’inversions per 
al foment de la 
diversificació 
econòmica 

Ajut 
econòmic  

Gerència de 
Serveis 
d’Infraestruct
ures Viàries i 
Mobilitat 
 

Total 400.000,00 
€ 

Any 2017: 
200.000 € 
Any 2018: 
200.000 € 

 
XI. El  Ple del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar les 

actuacions a incloure en el Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals 
comarcal subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, entre les 
quals: 
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MUNICIPI 
SOL·LITANT TITOL TIPUS ACTUACIÓ TITULARITAT 

Metres 
lineals 
camí AMPLADA M2 

Previsió 
subvenció 
CAMINS 

Vilobí del 
Penedès 

Camí 
de la 
Font 

MANTENIMENT 
DEL FERM 

Font-rubí (45%) i 
Vilobí del 
Penedès (55%) 

1.293 4,00 5.172 35.000,00 

 
XII. Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 

de juliol de 2018, va aprovar la Memòria valorada per al Manteniment del ferm del 
Camí de la Font (TM de Vilobí del Penedès i el TM de Font-rubí), així com el 
conveni de col· laboració  amb  l’Ajuntament de Font-rubí pel suport, 
l’assistència i  la  cooperació en la contractació i l’execució de l’obra 
referenciada. 
 

XIII. Que el CCAP i l’Ajuntament, dins el marc de la col· laboració entre 
administracions públiques, es prestaran mútuament la cooperació i assistència 
necessàries per a l’execució de les actuacions incloses en el de les quals ha 
estat beneficiari el CCAP. 

 
I en mèrits de tot el que s’ha exposat, les parts convenen en els següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER.- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col· laboració entre 
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) i l’Ajuntament de Font-rubí, per a 
prestar, per part d’aquest Consell Comarcal, el suport, l’assistència i  la  cooperació 
a  la  contractació i  execució de  l’obra  inclosa en el projecte Manteniment de la 
Xarxa Bàsica de Camins rurals comarcal, susceptible de cofinançament pel Pla 
Xarxa de Governs Locals (XGL) 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, següent: 
 
Manteniment del ferm del Camí de la Font (TM de Vilobí del Penedès i el TM de 
Font-rubí) 
 
SEGON.- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a ens local destinatari de 
la  subvenció prestarà  el  suport  per  a  la  tramitació administrativa de la 
contractació, l’execució i la direcció de l’obra, de conformitat amb la normativa 
aplicable al Pla Xarxa de Governs Locals (XGL) 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
TERCER.- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès redactarà la documentació tècnica  
suficient  per  a  l’adjudicació i  l’execució  de  les  obres objecte de l’actuació, que es 
trametrà a cadascun dels ajuntaments on s’executin les obres amb la finalitat que 
aquests, dins d’un termini prudencial, procedeixin a plantejar les esmenes que 
considerin necessàries a l’efecte de donar la seva conformitat, perquè el CCAP pugui 
acordar-ne la seva aprovació. 
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QUART.– El CCAP, una vegada disposi de la documentació tècnica aprovada 
definitivament i acrediti la  disponibilitat dels terrenys necessaris per l’execució de 
les obres iniciarà l’expedient de contractació i l’execució de l’obra. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament, mitjançant la signatura d’aquest conveni, i en el marc del 
principi de col· laboració entre les administracions públiques, posarà a disposició del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès els mitjans necessaris per a l’execució de 
l’actuació. 
 
Per altra banda serà necessari donar conformitat al projecte/memòria redactat pel 
CCAP, i abans de l’inici de la licitació l’ajuntament acreditarà la disponibilitat dels terrenys 
necessaris per l’execució de les mateixes i palesarà formalment el seu acord amb el 
projecte/memòria esmentat. 
 
SISÈ.- S’estableixen les aportacions econòmiques per al finançament de l’actuació 
següents:  

   
FINANÇAMENT TOTAL DE 
L'OBRA Projecte 
Pressupost licitació de l'obra 42.501,01 
   
CCAP (Xarxa Governs Locals 
DIBA 2016-2019) 35.000,00 
Aportació 
Ajuntaments     

 
Part 
obra(Aj.Vilobí) 7.501,01 

 
redacció 
memòria (*) 1.071,45 

 
Expt.de 
contractació 0,00 

  
direcció 
d'obra (*) 1.071,45 

 TOTAL 9.643,92 
 
 (*) D’acord amb OF núm. 3 (IVA inclòs) 

 
COST AJUNTAMENTS (D'ACORD MEMÒRIA VALORADA JUNY 2018)  

    
Total 
obra 

Subvenció 
CCAP 

Obra 
Ajuntament Projecte 

Direcció 
d’obra TOTAL 

TM Font-rubí  
(41,1623%)           
  Tram TM Font-rubí 17.494,39 17.494,39 0,00 441,04 441,04 882,07 
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Aquests imports inicials podran variar en funció de l’import que s’estableixi en 
el document tècnic final i/o en l’import de l’adjudicació, així com del cost final 
de l’obra. Les futures variacions econòmiques, si escauen, seran concretades 
mitjançant un annex al present conveni. 
 
L’Ajuntament, amb la signatura d’aquest conveni, declara i confirma que té 
consignada l’aplicació pressupostària preceptiva per a fer front a la despesa 
que aquest en genera, condició necessària per a que l’efectivitat jurídica de les 
normes que hi conté sigui certa i completa. 
 
L’Ajuntament farà les aportacions econòmiques corresponents, estipulades en el 
Conveni, d’acord amb el pla de finançament següent: 
• El 100% de la part a aportar de la redacció de la memòria valorada una vegada 

aprovada definitivament. 
• El 100% de la part a aportar de direcció de l’obra una vegada signat el certificat 

final de l’obra. 
 

SETÈ.- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament col· laboraran en tot allò 
que sigui necessari per a aconseguir la correcta execució de l’obra. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins que finalitzi el 
termini de garantia de l’obra. 
 
NOVÈ.- Una vegada finalitzada l’obra, el manteniment i conservació posterior a la 
mateixa, no previst en el Projecte executiu, anirà a càrrec de l’Ajuntament o 
d’aquelles persones que siguin titulars dels terrenys inclosos dins de l’àmbit 
d’actuació. 
 
DESÈ.- Són causes de resolució del present conveni:  

• Mutu acord de les parts. 
• Incompliment  d’alguna  de  les  obligacions  establertes  en  las  clàusules del 

conveni. 
• Per  impossibilitat  d'aconseguir  l'objecte  o  les  finalitats  previstes  en el 

conveni. 
• Altres causes establertes en la legislació vigent. La finalització del termini de 

vigència. 
 
ONZÈ.- Protecció de dades 
Les parts signants estan obligades al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades - RGPD).  
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Per altra banda, seran d’aplicació alguns aspectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del  Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de 
Seguretat de Fitxers que contenen dades personals que no hagin quedat derogats 
pel RGPD. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades 
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del  
conveni i  a  establir  les  mesures de  seguretat de  naturalesa tècnica  i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la 
seva alteració, tractament o accés no autoritzat.   
 
DOTZÈ.- Jurisdicció competent: 
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. 
 
Lluís Miquel Valls i Comas 
President del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès 

Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president de 
l’Ajuntament de 
Font-rubí 

 
Xavier Rodado Honorato                       Eva Puig Pérez 
Secretari CCAP                                Secretària Ajuntament” 
 
 
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 454.21002 per fer front a 
la despesa que comporta l’aprovació del present conveni.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí pel suport, l’assistència i la cooperació en la 
contractació i l’execució de l’obra de manteniment del ferm del camí de la Font (TM. 
Font-rubí i Vilobí del Penedès), inclosa en el programa de manteniment de la xarxa 
bàsica de camins rurals comarcal subvencionables en el Marc de les meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 882,07 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 454.21002. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Sisè.- 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 formula una breu explicació 
del conveni, en la que destaca que es tracta d’un camí supramunicipal, que l’asfalt 
es troba en mal estat (agreujat perquè les obres de clavegueram municipal es van 
fer en posterioritat), que hi ha un gran interès també per part de l’Ajuntament de 
Vilobí, que el cost de l’actuació per a la Corporació és molt baix i que consisteix en 
pagar una part de la memòria valorada i de la direcció de l’obra.  
 
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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA DESAFECTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE CAL 
MUNTANYÈS EN EL SECTOR LA SERRA. 
 
La proposta presentada és del següent tenor literal: 
 
“Atès que, per Provisió d'Alcaldia de data 23 de gener de 2018, es va incoar 
procediment per proposar al Ple municipal l'acord de l'alteració de la qualificació 
jurídica desafectació del camí públic denominat CAMI DE CAL MUNTANYÈS, 
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conegut amb anterioritat com el Camí de Puigdàlber per Cal Serra, que comença en 
el PQ 15+930 2126 i finalitza al PQ 17+124 de la carretera BP-2126, situat en el 
barri de les Cases Noves, sector La Serra del municipi, propietat d'aquest 
Ajuntament, convertint-se en un bé de caràcter patrimonial, per procedir a la 
posterior permuta del mateix, per tal de millorar la seguretat viària. 
 
Atès que, en data 24 de gener de 2018, es va emetre informe de Secretaria en 
relació amb el procediment i la Legislació aplicable per dur a terme la desafectació i 
permuta del CAMI DE CAL MUNTANYÈS, conegut amb anterioritat com el Camí de 
Puigdàlber per Cal Serra, que comença en el PQ 15+930 2126 i finalitza al PQ 
17+124 de la carretera BP-2126, situat en el barri de les Cases Noves, sector La 
Serra del municipi. 
 
Atès que, en data 28 de maig de 2018, es va emetre informe pels serveis Tècnics 
assessors sobre l'oportunitat o necessitat segons la Legislació vigent de la 
desafectació i permuta del tram de camí públic. 
 
Atès que es disposa de la documentació necessària per a acreditar la propietat 
municipal d’aquest camí com bé de domini públic. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, especialment el Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni els Ens Locals i el Reial 
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les 
Entitats Locals, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'alteració de la qualificació jurídica camí públic 
denominat CAMI DE CAL MUNTANYÈS, conegut amb anterioritat com el Camí de 
Puigdàlber per Cal Serra, que comença en el PQ 15+930 2126 i finalitza al PQ 
17+124 de la carretera BP-2126, situat en el barri de les Cases Noves, sector La 
Serra del municipi, passant de bé de domini públic a bé patrimonial. 
 
SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini de vint dies, perquè durant aquest 
període es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, l'expedient 
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica la proposta de forma 
entenedora i demana a la secretària que continuï l’explicació des d’un punt de vista 
més tècnic. 
La secretària exposa que perquè es pugui fer la permuta d’aquest tram de camí, 
primer cal desafectar el camí municipal del servei i ús públic. 
 
Atès que no es produeixen 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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ PLAÇA DE L’1 
D’OCTUBRE A UNA PLAÇA DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.  
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple municipal és la següent: 
 
“En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 24 d’abril del 2018, 
es va aprovar, per unanimitat, anomenar una plaça com a “Plaça de l’1 d’octubre de 
2017, prèvia consulta a la ciutadania.” 
 
Aquesta consulta es va dur a terme entre el dia 1 i el 15 del mes de juny d’enguany,                     
mitjançant dos canals de comunicació: en el full informatiu del passat mes de juny i 
per vot electrònic a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Font-rubí, i sota el 
model d’enquesta que consta a l’expedient i que reservava l’anonimat dels qui hi 
participaven. 
 
El resultat de la consulta va ser el següent:  
 

Vots emesos:    99 
Vots a favor:   88 
Vots en contra:  10 
Vots indiferents:      1 

 
Atès que és voluntat d’aquest consistori donar resposta i compliment al resultat de la 
consulta, essent aquesta favorable a la designació d’una plaça amb la denominació 
Plaça de l’1 d’Octubre. 
 
Vist que actualment al municipi es troba sense denominació la plaça situada a l’entrada 
del Poliesportiu Municipal, que la situació geogràfica de la plaça esmentada és 
immillorable i que, per tant, ens aporta la distinció que es mereix una nomenclatura tant 
assenyalada per la ciutadania. 
 
Vist l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Vista la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la nova denominació de la plaça situada a l’entrada principal del 
Pavelló Poliesportiu Municipal, amb sortida al carrer Santa María, com a Plaça de l’1 
D’OCTUBRE. 
 
Segon.- Notificar als interessats aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, 
empreses i Organismes que puguin resultar afectats (Delegació Provincial 
d’Estadística, Correus, Registre de la Propietat, Cadastre...). 
 
Quart.- Publicar els presents acords en la pàgina web municipal.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al Sebastià 
Moya, que és el regidor de comunicació que ha gestionat la consulta. 
El Sr. Moya explica com s’ha dut a terme la consulta i el resultat d’aquesta. I, 
continua, un cop vist el resultat, l’equip de govern presenta aquesta proposta de 
denominació d’una plaça que li dona distinció al nom i que no afecta al veïnatge.  
 
El Sr. Sala intervé per manifestar que el seu grup votarà a favor de la proposta, però 
no està d’acord amb la tramitació d’aquesta en el sentit que va ser el seu grup qui va 
presentar una moció per nomenar una plaça del municipi com a plaça de l’1 
d’octubre, i que s’han assabentat per l’ordre del dia, sense que s’hagi consultat amb 
el seu grup la proposta, tota una demostració de manca de comunicació. 
L’Alcalde subratlla que tot i que hi hagi pogut haver errors de comunicació, bé està el 
que bé s’acaba; que es tracta d’una bona opció aquesta plaça i que tindrà molt poca 
afectació a nivell de canvis administratius als veïns. 
 
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 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ DELS 
DEFENSORS DELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA. 
 
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és la que tot seguit es transcriu: 
 
“A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant 
augment dels homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets 
humans per part de determinats grups armats. 
 
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia 
(FARC), el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser 
posteriorment ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el 
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començament de negociacions amb la segona guerrilla més important del país, 
l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN), però al gener les negociacions van quedar 
suspeses. No obstant això, la signatura dels acords de pau suposa el primer de 
molts més passos necessaris per arribar a una situació en la qual la població 
colombiana pugui viure sense por de ser víctima d’homicidi, desaparició o 
desplaçament forçat per pànic a perdre la vida. Ens trobem davant un moment 
històric en el qual la comunitat internacional és fonamental. 
 
La percepció que l’acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de 
les violacions de drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l’acord de 
pau, Colòmbia viu des d’agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra 
defensors i defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris, 
activistes en favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els qui fan campanya 
pel procés de pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals. 
 
Segons l’ONU, l’any 2017 van ser assassinats 100 defensors i defensores de 
drets humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han 
d’adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la 
seguretat de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no assegurin la 
protecció urgent d’aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides. 
Darrere d’aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han 
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per 
les FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. Les 
autoritats colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser 
desmobilitzats l’any 2015. No obstant això, la realitat és una altra, l’Oficina a 
Colòmbia de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat 
en reiterades ocasions de l’augment de l’activitat paramilitar i dels riscos que 
comporta. Per tant, les autoritats han d’actuar per protegir les comunitats 
amenaçades per aquests grups armats, en lloc de negar que continuen actius. 
 
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però 
aquesta pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, 
i és per això que s’ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i 
reparació. D’acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de 
portar davant la justícia als presumptes culpables de crims de guerra i de lesa 
humanitat. 
 
Per aquesta raó, l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a la Declaració del Parlament 
de Catalunya de suport i per la protecció dels Defensors dels Drets Humans a 
Colòmbia aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta al Govern de la 
Generalitat a: 

• Fer les gestions necessàries perquè les Missions d’Observació i de Verificació 
de Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d’un component de drets 
humans per tal de reforçar les funcions de vigilància de l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans en aquest país. 
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• Instar al Govern Colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la 
seguretat dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afro 
descendents i camperols, i els defensors i les defensores de drets humans. 

• Traslladar aquesta declaració i instar al Govern Espanyol a prendre mesures 
pel compliment dels punts anteriors. 

• Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula de 
Colòmbia i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
El paper dels defensors i les defensores és fonamental per a la construcció de la pau 
a Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les 
violacions dels drets humans. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Font-rubí 
manifestem el nostre suport a la tasca dels activistes i líders comunitaris i demanem 
la seva protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la defensa dels 
drets humans.” 
 
El Sr. Càlix llegeix i defensa la moció presentada pel seu grup. Exposa que el grup 
d’Amnistia Internacional de Catalunya, de Vilafranca del Penedès, altres ajuntaments 
de la comarca i Consells Comarcals, com ara el del Garraf, també han aprovat 
aquesta moció, i demana suport per a ajudar a la causa. 
L’Alcalde manifesta que el seu grup hi està d’acord amb el contingut de la moció i 
que hi cotaran a favor. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots 
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC perquè formuli els seus 
precs i/o preguntes. 
 

1) El Sr. Càlix comença la seva intervenció interessant-se pels rumors sobre la 
manca de gelats a la piscina.  

El Sr. Ortega li explica que sí que havien gelats, però no tots els tipus que la gent 
demanava.  
 

2) El Sr. Sala intervé per formular una queixa veïnal, com és l’escampada de 
fems en els camps del Pere Lluch. 

L’Alcalde comenta que cada estiu hi ha un micro/macro problema en aquest àmbit, 
però quan es detecta el problema, el mal ja està fet. 
El Sr. Sala exposa que això va comportar moltes mosques a Can Rovireta durant 10 
dies. 
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El Sr. Alcalde explica que es va parlar amb la propietat i se li ha demanat que no 
escampi més fems durant l’estiu (atès que hi havia intenció de fer-ho en d’altres 
camps del municipi). Que es treballa perquè aquests fets no es repeteixin i que la 
indignació per la situació creada també és seva. 
 

3) El Sr. Càlix, atès que ja ha transcorregut mig any d’aquest 2018, pregunta 
sobre l’estat de les propostes del seu grup del 2017 i 2018, com ara la 
gravació de plens, pilones, mapa orogràfic al balcó del Penedès,... 

El regidor Fèlix Tutusaus manifesta que el tema del retard en disposar del mapa és 
culpa seva, per un problema amb les fotografies. 
L’Alcalde explica que les pilones del centre s’instal·laran al mes de setembre. 
El regidor Moya diu que l’adquisició i instal·lació del material per a la gravació dels 
plens es durà a terme l’últim trimestre de l’any. 
El regidor Martí Càlix pregunta sobre quan es farà el Pla de Turisme, i el Sr. 
Tutusaus l’informa que es troba pendent de la Diputació de Barcelona. 
 

4) El Sr. Sala vol conèixer quins són els terminis perquè el seu grup presenti a 
l’equip de govern les seves propostes sobre les ordenances fiscals i el 
pressupost de 2019. 

El Sr. Moya diu que pel que fa a les ordenances fiscals el setembre i pressupostos 
cap a l’octubre. 
 

5) El Sr. Sala pregunta si ja es disposa de data d’inauguració de la Plaça 1 
d’octubre. 

El Sr. Alcalde exposa que és un tema a parlar, que no està tancat; que potser millor 
abans de la Festa Major, fer una placa i una petita inauguració. Que s’està estudiant 
els diferents actes existents per incloure aquest acte. 
El Sr. Càlix proposa que millor que es faci al principi que no al final de la festa major; 
però que es disposa de poc temps per pensar el moment més adequat. 
La regidora Carme Sibil proposa com a data el diumenge 12 d’agost, entre les 18 i 
18:30 hores, abans del ball de swing. 
El regidor Sala apunta la idea que potser podrien venir els músics per la llibertat de 
Vilafranca. 
 

6) Per últim, el Sr. Càlix pregunta sobre l’estat de tramitació del projecte de 
l’edifici de l’Av. Catalunya. 

L’Alcalde explica que s’està treballant en els tràmits inicials del projecte, que ja es 
disposa d’un avanç de l’estudi de viabilitat, i que quan es disposi de l’estudi, ja 
l’ensenyaran. Que s’està treballant amb dos escenaris possibles: el primer consisteix 
en rehabilitar l’edifici existent, que donarà com a resultat probablement 4 pisos; i un 
segon, que és fer l’edifici nou (només reservar la façana existent), que 
s’incrementaria en una planta més, i que comportaria com a resultat més habitatges, 
tot i que és d’un cost econòmic superior. 
Pel que fa a la gestió dels llogaters, d’una banda uns ja han marxat, i que encara 
resta un grup d’empadronats en un dels pisos amb els quals s’està parlant perquè 
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marxin d’aquest habitatge a un altre, intentant resoldre aquest assumpte de forma 
pactada. 
 
 

 
 
 
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 20,48 hores. 
 


