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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 05 DE JUNY DE 2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 04/2018
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 5 de juny de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20,03
Hora d’acabament de la sessió: 20,47
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.
Sra. Joana Faura i Bonell.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2. Donar compte de l’inici de la campanya “PREMIA’T PEL MEDI AMBIENT”.
3. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 37/2018, de data 23 de maig,
d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí
corresponent a l’exercici 2017.
4. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals del municipi de Font-rubí per
a l’any 2019.
5. Proposta d’aprovació del Programa anual 2018, que desenvolupa el Pla marc de
restauració i millora forestal de l’Associació de propietaris forestals Serralada
Pre-litoral del Penedès.
6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de dues ordenances fiscals
del municipi de Font-rubí.
7. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
02/2018 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdits.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors assistents.
Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que
cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:
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 24 d’abril de
2018. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun
aclariment o alguna esmena al contingut de l’acta.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
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PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE L’INICI DE LA CAMPANYA “PREMIA’T PEL
MEDI AMBIENT”.
La proposta que es vol donar compte a l’òrgan plenari és la següent:
“En la sessió plenària de data 17 d’octubre de 2017, durant el debat del segon punt de
l’ordre del dia que era la proposta d’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals del municipi de Font-rubí per a l’exercici 2018 i següents, es va
tractar sobre les bonificacions de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals.
En la referida sessió plenària, i amb l’objectiu d’incentivar el reciclatge, es va tractar
sobre l’estudi d’una bonificació del 10 % de la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida, transport i tractament de residus domèstics als particulars que utilitzessin un
mínim de vegades la deixalleria municipal, per poder adoptar la mesura l’any 2019 però
ja implementar-la l’exercici 2018 amb el sistema que finalment es decidís executar.
Atès que des de la Regidoria de Medi Ambient i des de la regidoria de Comunicació,
Transparència i Noves Tecnologies s’ha elaborat la campanya “PREMIA’T PEL MEDI
AMBIENT”, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la deixalleria municipal i que comportarà
l’obtenció d’una bonificació del 10 % de la taxa de recollida d’escombraries per a
l’exercici 2019 als subjectes passius que utilitzin el servei de la dita deixalleria un mínim
de 5 vegades l’any anterior, donant compliment a les bases de la campanya que ara
s’iniciarà i que serà recollida i aprovada com a bonificació quan es celebri la sessió
plenària d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals del municipi
de Font-rubí per a l’exercici 2019 i següents.
Per tot això, és proposa,
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació de l’inici aquest mes de juny de la
campanya “PREMIA’T PEL MEDI AMBIENT” i de les seves bases.
Segon.- Donar la màxima publicitat a l’esmentada campanya, per què tots els veïns del
municipi siguin coneixedors d’aquesta.”
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El Sr. Moya fa una breu explicació de la campanya, destacant que s’ha previst
l’aplicació de la bonificació de la taxa a partir de 5 usos per a l’any 2019 i 10 usos pels
següents anys, atès que només queda d’aquest 2018 set mesos.
El Sr. Sala manifesta que al seu grup aquesta proposta li sembla fantàstica, perquè
sempre han demanat aquest tipus de bonificacions de la taxa de recollida
d’escombraries en les sessions plenàries on s’aproven les ordenances fiscals, però que
el seu grup plantejava 6 usos l’any i que 10 usos pot resultat excessiu.
El Sr. Moya explica que ha consultat campanyes similars d’altres municipis i que moltes
també preveuen aquests 10 usos.
Els regidors d’ERC exposen que es troben sorpresos per l’inici d’aquesta campanya,
atès que l’equip de govern reiteradament s’havia negat a aplicar aquesta bonificació en
anteriors sessions plenàries on es tractava l’aprovació de les ordenances fiscals.
L’Alcalde manifesta que l’equip de govern sempre s’ha posicionat en estudiar com
poder implementar aquesta bonificació perquè funcionés, però que en cap cas s’havia
rebutjat directament perquè estiguessin en contra de la seva futura aplicació.
El Ple municipal es dona per assabentat.
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.
37/2018 DE DATA 23 DE MAIG DE 2018, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2017.
Es dona trasllat de la següent proposta:
“Vist que la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a
l’exercici 2017, ha estat aprovada per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia núm. 37/2018,
de data 23 de maig de 2018.
Vist allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se’n donarà
compte de la mateixa en la propera sessió del Ple de la Corporació que es celebri.
En ús de les facultats que legalment em són conferides, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que disposa
l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 89 i següents del Reial Decret
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500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988.
Segon.- Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat
Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.: 37/2018
D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí
corresponent a l’exercici 2017.
Atès que, aquesta Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 191 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i l’article 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha
confeccionat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a
l’exercici de 2017.
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
Atès que, respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta.
Vist allò que disposa l’informe de data 23 de maig de 2018, de la Secretaria –
intervenció d’aquesta Corporació, relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost
de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2017.
Vist allò que disposa l’informe de data 23 de maig de 2017, de la Secretaria –
intervenció d’aquesta Corporació, relatiu a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament
de Font-rubí de l’exercici 2017.
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 de l’esmentat RD
500/1990, i després que la secretaria – intervenció d’aquesta Corporació hagi donat
informació d’aquesta liquidació, en ús de les facultats que m'estan conferides,
HE RESOLT:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí
corresponent a l’exercici de 2017, de la qual se’n desprenen les següents magnituds:
•

PRESSUPOST D’INGRESSOS

PREV.
MODIFICACIO
PREV.
DRETS REC. RECAPTACIÓ
DRETS
CAPITOL
INICIALS
NS
DEFINITIVES
NETS
NETA
PEND. COBR.
Capítol 1
665.000,00
0,00
665.000,00
681.395,76
630.689,56
50.706,20
Capítol 2
35.000,00
0,00
35.000,00
29.422,99
29.183,49
239,50
Capítol 3
570.320,00
5.652,53
575.922,53
589.618,22
565.147,95
24.470,27
Capítol 4
390.000,00
36.643,14
426.643,14
575.585,75
508.981,36
66.604,39
Capítol 5
4.500,00
0,00
4.500,00
4.381,27
4.031,27
350,00
Capítol 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capítol 7
314.279,04
37.125,00
351.404,04
286.000,00
1.000,00
285.000,00
Capítol 8
0,00
104.356,04
104.356,04
0,00
0,00
0,00
Capítol 9
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
INGRESSOS 1.986.599,04
183.776,71 2.170.375,75 2.166.403,99 1.739.033,63
427.370,36

•

PRESSUPOST DE DESPESES

PRES.
MODIFICACIO
INICIALS
NS
629.900,00
28.337,82
631.250,00
76.729,76
250,00
250,00
334.230,00
8.391,93

PRES.
DEFINITIU
655.237,82
707.979,76
500,00
342.621,93

OBLIG.
REC.
644.256,52
612.583,12
463,92
321.034,52

PAGAMENT
S
REALITZAT
S
629.659,54
568.192,14
463,92
317.506,60

70.067,20
0,00
0,00
0,00

456.536,24
0,00
0,00
7.500,00

380.095,84
0,00
0,00
7.500,00

345.448,56
0,00
0,00
7.500,00

34.647,28
0,00
0,00
0,00

183.776,71 2.170.375,75 1.965.933,92 1.868.770,76

97.163,16

CAPITOL

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
386.469,04
Capítol 7
0,00
Capítol 8
0,00
Capítol 9
7.500,00
TOTAL
DESPESES 1.986.599,04

•

OBLIG.
PEND.
PAGAR
14.596,98
44.390,98
0,00
3.527,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2017
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

Drets
nets

rec.
Oblig. rec. netes TOTAL

1.880.403,99

1.578.338,08

286.000,00

380.095,84
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Total operacions no financeres

2.166.403,99

1.958.433,92

Actius financers

0,00

0,00

Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
ajustat)

0,00

7.500,00

2.166.403,99

1.965.933,92

207.970,07

(no
200.470,07

AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

82.713,82

Desviació de finançament negativa de l'exercici

46.970,08

Desviació de finançament positiva de l'exercici (-)

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

•

330.153,97

ROMANENT DE TRESORERIA
ROMANENT
Fons líquids
Drets pendents de cobrament pressupost ct.
Drets pendents de cobrament pressupost ex. tancats
Drets pendent de cobrament no pressupostaris
- Cobraments pendents d’aplicar
Drets pendents de cobrament net
Obligacions pendents de pagament pressupost ct.
Obligacions pendents de pagament ex. tancats
Obligacions pendents de pagament no pressupostàries
- Pagaments pendents d’aplicar
Obligacions pendents de pagament net
Romanent previ
Provisió per insolvències
Romanent amb finançament afectat
Romanent per a despeses generals
- Despeses aportació municipal
Romanent de tresoreria disponible

Exercici 2017
946.454,56 €
427.370,36 €
128.454,34 €
64.463,95 €
242,00 €
620.046,65 €
97.163,16 €
3.506,85 €
433.096,79 €
0,00 €
533.766,80 €
1.032.734,41 €
65.057,77 €
0,00 €
967.676,64 €
4.380,20 €
963.296,44 €

SEGON.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple de la Corporació en
la primera sessió que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
TERCER.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació a l’Administració General
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”
L’Alcalde manifesta que es tracta de l’últim tràmit per poder trametre aquest expedient
al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.
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El Ple municipal es dona per assabentat.

PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES
LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY 2019.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent:
“L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals
dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, a proposta dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 dels Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, sobre la regulació de
jornades i descansos i normativa de demés aplicació, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan
competent per proposar les dues festes locals.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials
que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha comunicat a aquesta
Corporació en el seu escrit de data 15 de març de 2018, notificat en data 24 d’abril de
2018 i NRE E/000679-2018, tot i que encara no ha estat publicada l’ordre de festes
locals laborals per a l’any 2019 a Catalunya.
Per aquests motius, i vist allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya les següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a
l’any 2019:
•
•

22 de gener de 2019
16 d’agost de 2019

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.”
La secretària interventora llegeix els acords.
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La Sra. Sibil explica les dues dates triades, que són les que tradicionalment es van
escollint cada any.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2018, QUE
DESENVOLUPA EL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRE-LITORAL DEL
PENEDÈS.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment:
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 23 de febrer de 2012,
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona,
Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-Litoral del Penedès per a l’execució d’un projecte de gestió i millora de les finques
forestals de la Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atès que, en que data 24 d’abril de 2018 i NRE 000682-2018, l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona ha tramès el Programa Anual 2018, que és el document que
especifica les tasques i inversions que es realitzaran aquest exercici per a l’execució
del “Pla Marc de restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès.
Atès que aquest programa, que es detalla a continuació, ha estat aprovat per una
comissió de treball, d’acord amb el que estableix el Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí,
Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal.
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“Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del
Penedès

1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de Col·laboració
signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Fontrubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix, i l’Associació de Propietaris de la
Serralada Prelitoral del Penedès a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de febrer de 2012,
l’Assemblea General de l’Associació de data 8 de febrer de 2012 i els corresponents
òrgans de govern dels Ajuntaments esmentats i amb els municipis d’El Pla del
Penedès, Pontons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní
d’Anoia i Torrelavit que han sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals
de la Serralada Prelitoral del Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de recolzament
per a la planificació i la gestió de la superfície forestal dels esmentats municipis,
aprovat per l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de maig de 2015 i resten
pendents de la incorporació al Conveni Marc de Col·laboració.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Màxim el 15 de febrer de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les diferents
partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat pel
President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
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la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC
SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA
(€)

TRACTAMENT PREVIST

El Castellot

5,85

7.020,00

Aclarida de plançoneda i
aclarida de millora

Can Figueres

32,43

39.240,00

Aclarida de plançoneda

Pontons

Masia Sapera –
Casa Nova –
Cal Pla

23,66

31.940,00

Aclarida de plançoneda

Pontons

Cal Rei

25,23

25.230,00

Aclarida de millora

Torrelles de Foix

Les Planes

4,2

5.082,00

Aclaria de plançoneda

Torrelles de Foix

El Corral

40,81

49.390,00

Aclarida de plançoneda

132,18

157.902,00

MUNICIPI
Castellví de la
Marca
Sant Quintí de
Mediona

FINCA

TOTAL

3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès per a poder
executar el Programa Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar
finançament complementari. Les despeses de funcionament previstes per l’any 2018
són les següents:
3.1 . Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)
Pressupost: 1.500,00 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
3.2 . Despeses d’automoció
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Pressupost: 598,00 €
Objectius: Garantir les condicions de desplaçament i treball del personal de l’Associació
al bosc i a les zones de treball necessàries per tal d’efectuar les seves tasques
encomanades d’acord amb el Conveni Marc.
Justificació: Que històricament i per facilitar els treballs dels tècnics que gestionen
l’Associació, la Diputació de Barcelona, ha vingut donant suport posant-li a disposició
un vehicle en règim de rènting i que, des del 2012 és propietat de l’Associació gràcies
al finançament de la Diputació. Actualment, aquesta última es fa càrrec de les
despeses de reparacions, manteniment, carburants i altres despeses d’automoció.
El pressupost correspon a l’assegurança anual i l’impost de circulació del citat vehicle.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi

2.1.
3.1.

Apartat
Restauració i millora
de pinedes de pi
blanc
Despeses
d’automoció

Amidaments
(ha)

132,18
-

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació (€)

Pressupost
Total (€)

157.902,00

0,00

157.902,00

598,00

0,00

598,00
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3.2.

Suport laboral, fiscal
i comptable

-

TOTAL

132,18

1.500,00

0,00

1.500,00

160.000,00

0,00

160.000,00

Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l’informe justificatiu redactat com a màxim el 15 de febrer del 2019.
6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
160.000,00
0,00
160.000,00

7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses, es
realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-i-plau
del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han acomplert
els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons
econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de l’Associació de
Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats
dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament justificats.
Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:
• Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
• Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir
l’IVA.
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El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. La part corresponent al finançament
aportat per l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se com a màxim el 15
de febrer del 2019.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus
respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de la
Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió
econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre
oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus representants
legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de garantir la realització
de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte del present conveni, i
amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la normativa de protecció de
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les condicions següents:
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a. Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni.
b. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació,
llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats responsables de les
dades.
c. No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis serveis
de la Diputació.
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu
objecte.
e. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.
f. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
g. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les
especificacions següents:
h. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.
i. Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del
present conveni, un cop finalitzat aquest.
9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins
al 10 de desembre de l’any 2018.
10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc”
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 Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de restauració
i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral
del Penedès.
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Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i a la resta de
municipis que formen part del conveni marc.”
L’Alcalde fa una breu explicació del programa, destacant que només hi ha un propietari
forestal de Font-rubí que forma part d’aquesta associació.
La Sra. Faura pregunta pel motiu que només en sigui un propietari el que formi part
d’aquesta associació.
L’Alcalde li respon que tot i que l’Ajuntament va fer un tràmit de donar a conèixer entre
la resta de propietaris forestals aquesta associació, no s’ha adherit cap propietari més.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT SISÈ. - PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
DUES ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és el tenor literal
següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
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17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació
de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 21

Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’escola bressol
Reguladora dels preus públics per a la prestació de
diversos serveis i utilització privativa del domini públic
municipal
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Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació de les
dues ordenances fiscals, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.”
La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya explica breument els canvis introduïts en les dues ordenances fiscals,
destacant la disminució de 5 euros en les diferents tarifes de menjador de la llar
d’infants i fixant en l’ordenança de preus públics els nous preus del casal d’estiu.
Intervé el Sr. Càlix manifestant que ja s’han adonat de la proposta de rebaixa de 5
euros del menjador, i el seu grup veu correcta aquesta proposta, però pel que fa als
nous preus del casal d’estiu hi ha aspectes que no ho veuen tan clar. En primer lloc vol
destacar que sembla que els nous preus proposats són més cars.
Intervé el Sr. Tutusaus per explicar que han previst una nova estructura del preus del
casal, on ara està tot previst en aquest preu global, incloses les excursions, perquè els
usuaris agafin tot el paquet i facilitar l’organització, gestió i funcionament del casal, i
que el resultat final és similar al preu anterior.
L’Alcalde remarca que el casal és deficitari i en concret l’exercici anterior per import de
2.206 euros.
El Sr. Càlix continua explicant el posicionament del seu grup i destaca que tampoc els
agrada la redacció del paràgraf final de l’apartat del casal d’estiu, perquè resta molt poc
concretat el tema d’unes possibles bonificacions per interès general o social, i caldria
regular més els supòsits i els percentatges de les bonificacions.
L’Alcalde explica que no es vol concretar més per poder fer front a futurs supòsits que
es puguin plantejar i que si no es deixa obert, no es podrà aplicar cap bonificació,
perquè la secretària interventora no ho acceptarà. Que el grup d’ERC podrà controlar i
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criticar a l’equip de govern si en fa un ús incorrecte d’aquesta possibilitat, atès que hi
haurà un acord de Junta de Govern en el que s’explicaran els motius que concorrin en
un futur cas concret.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots
a favor del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots d’abstenció del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta.
PUNT SETÈ. - PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 02/2018 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENT DE CRÈDITS.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i
no ampliable; i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de
la Corporació.
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 30 de maig de 2018 i vist l’informe de
Secretaria-intervenció de data 30 de maig de 2018.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost
municipal per a l’exercici 2018, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica
2/2012 correspon al Ple de l'Ajuntament.
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de
l’expedient de la present modificació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, finançats per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria
no afectat a la Llei Orgànica 2/2012.
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 177 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2018 del
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2018, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdits, per import de 53.400,00 euros, finançats amb
nous ingressos, per import de 1.000,00 euros i amb romanent de tresoreria no afectat a
la Llei Orgànica 2/2012, per import de 52.400,00 euros, d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada

Descripció

Proposta d’alta

920-46701

Consorci Adció. Oberta de Catalunya

161-63300

Inversió xarxa municipal d’aigua

700,00 €

337-60902

Parc infantil barri Santa Maria

432-60903

Projecte Senyalització turística Font-rubí (Penedès 360º)

10.000,00 €
3.000,00 €
35.000,00 €
TOTALS

Partida
suplementada

Descripció

Consignació
inicial

Consignació
definitiva

311-62302

Inversió sanitària

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

1531-21008

Arranj i manten carrers nuclis urbans
(pilones centre)

2.500,00 €

1.700,00 €

4.200,00 €

136-22701

Extinció incendis forestals, manten
extintors i altres

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

5.500,00 €

4.700,00 €

10.200,00 €

TOTALS

•

Modificació

48.700,00 €

FINANÇAMENT:
Partida
d’ingressos
76100

Descripció

Proposta d’alta

Diputació de Barcelona, transferències de capital
TOTAL

Partida
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

1.000,00 €
1.000,00 €
Import
52.400,00 €
52.400,00 €

SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a
comptar a partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les
dependències de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin
convenients i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació
pressupostària es considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els
terminis esmentats, de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Si es presentessin reclamacions s’hauran de resoldre en el termini
d’un mes.
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.”
La secretària interventora llegeix els acords i el regidor d’Hisenda explica les
aplicacions pressupostàries que s’inclouen en el present expedient de modificació de
crèdits i les finalitats de les despeses a què responen i els ingressos que es preveuen
obtenir.
Intervé el Sr. Sala i manifesta que votaran a favor de la proposta, però volen deixar clar
que consideren que aquest marge de maniobra que ha tingut l’equip de govern amb la
utilització del romanent de tresoreria per al finançament de certes actuacions, agrairia
que també s’utilitzés per a dur a terme propostes presentades pel seu grup.
El Sr. Alcalde li recorda que alguna de les actuacions incloses en l’actual proposta de
modificació sorgeixen de mocions del grup d’ERC, com ara les pilones.
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: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la
data i lloc a dalt consignats, quan són les 20,47 hores.

