
  

 
 
 
 

 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 

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE GENER DE 2019 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 01/2019 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria: Primera 
Data: 29 de gener de 2019 
Hora d’inici de la sessió: 20,04 
Hora d’acabament de la sessió: 20,58 
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. 
 
 
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. 83 a la núm. 118 del 

2018). 
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3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 100/2018, d’aprovació de 

l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2018, en la modalitat de 
generació de crèdit. 

5. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 108/2018, d’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 07/2018, en la modalitat de 
transferència de crèdits. 

6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 04/2019, de revocació d’una 
competència delegada en la Junta de Govern. 

7. Proposta d’aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al 
finançament de l’escola de música pel curs 2018-2019. 

8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació de suport en 
matèria de joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès. 

9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a portar a terme el Programa 
treball i formació, en el marc de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre. 

10. Proposta d’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Font-rubí, l’Ajuntament de Torrelavit i l’Ajuntament del Pla del 
Penedès, relatiu a les obres del Projecte Constructiu d’eixamplament i millora 
de corbes de la carretera BV-2153 del PK. 0+000 al 1+100, TTMM de Font-
rubí, Torrelavit i El Pla del Penedès. 

11. Proposta de sol·licitud de pròrroga d’un any del Pla Local de Joventut de Font-
rubí 2015-2018. 

12. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilobí 
del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a la instal·lació d’un rètol 
indicador del Barri de Grabuac del municipi de Font-rubí. 

13. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Font-rubí 
per al Projecte Foix, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció 
educativa a l’alumnat d’educació secundària obligatòria. 

14. Proposta d’aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima de 
Font-rubí 2018-2030 redactat per la Diputació de Barcelona. 

15. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de 
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2019. 

16. Moció per modificar el règim d’atencions protocol·làries de l’Ajuntament de 
Font-rubí. 

17. Moció d’atorgament de la Creu de Sant Jordi al President del Centre d’Estudis 
de Subirats (CESUB) Sr. Josep Mata Massana. 

18. Precs i preguntes. 
 
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 
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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 27 de 
desembre de 2018. 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. 
 
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. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA 
NÚM. 83 A LA NÚM. 118 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 52 a la número 118 de 
l’any 2018, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el 
següent: 
 
83/2018 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una 

persona del padró municipal d’habitants. 
84/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 16 

d’octubre de 2018. 

85/2018 D’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2018, en 
la modalitat de generació de crèdit. 

86/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
del barri Els Pujols núm. 9, del municipi de Font-rubí.. 

87/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del 
Ple del 30 d’octubre del 2018. 

88/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 30 
d’octubre de 2018.  

89/2018 D’aprovació de les nòmines del mes d’octubre de 2018. 
90/2018 De baixa del comptador de subministrament d’aigua de l’immoble 

situat al barri de l’Avellà núm. 9A del municipi de Font-rubí. 
91/2018 De baixa del comptador de subministrament d’aigua de l’immoble 

situat a l’avinguda Catalunya núm. 36, del nucli urbà de Guardiola de 
Font-rubí. 

92/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de l’habitatge situat a l’avinguda Catalunya núm. 37, del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí. 
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93/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de la vivenda situada al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 14, del nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí. 

94/2018 De baixa del comptador de subministrament d’aigua de l’immoble 
situat al barri de l’Avellà núm. 11, del municipi de      Font-rubí. 

95/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 13 
de novembre de 2018. 

96/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de la masia Cal Jaume de l’Antonia del barri Semisó i la Font núm. 16, 
del municipi de Font-rubí. 

97/2018 De declaració d’encàrrec al Consell Comarcal de l’Alt Penedès la 
tramitació de la sol·licitud del Programa Treball i Formació. 

98/2018 D’aprovació de les nòmines dels endarreriments corresponents als 
mesos de gener a setembre de 2018. 

99/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària 
del Ple del 20 de novembre del 2018. 

100/2018 D’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2018, en 
la modalitat de generació de crèdit. 

101/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 27 
de novembre de 2018.  

102/2018 D’aprovació de les nòmines del mes del novembre de 2018. 
103/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 

de l’immoble situat a l’avinguda Catalunya núm. 9, del nucli urbà de 
Guardiola de  Font-rubí. 

104/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de l’immoble situat al carrer Torrent núm. 2, del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí. 

105/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de l’immoble situat al carrer Font-rubí núm.9B, del    nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí. 

106/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de la masia Cal Pau Manso del barri Grabuac i La Farga núm. 45, del 
municipi de Font-rubí. 

107/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de la masia Cal Pastor del barri de Mas Moió núm. 18, del municipi de 
Font-rubí. 

108/2018 D’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 07/2018, en 
la modalitat de transferència de crèdits. 

109/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 11 
de desembre de 2018. 

110/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
de l’immoble situat a l’avinguda Catalunya núm. 9, del nucli urbà del 
municipi de Font-rubí. 

111/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua 
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de l’immoble situat a l’avinguda Catalunya núm. 11, del nucli urbà del 
municipi de Font-rubí. 

112/2018 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària de desembre de 
2018.  

113/2018 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús 
domèstic de l’habitatge anomenat Cal Xic Elies, situat al barri Grabuac 
i la Fanga, núm. 13 del municipi de Font-rubí. 

114/2018 D’inici de l’expedient del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2019. 

115/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària 
del Ple de 27 de desembre del 2018. 

116/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 27 
de desembre de 2018. 

117/2018 D’aprovació de les nòmines del mes de desembre de 2018. 

118/2018 De convocatòria extraordinària i urgent i ordre del dia de la Junta de 
Govern Local de data 31 de desembre 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 2, 16 i 30 d’octubre de 2018; 
- Acta de la JGL de data 13 i 27 de novembre de 2018; 
- Actes de la JGL de data 11, 27 i 31 de desembre 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.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
100/2018, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 06/2018, EN LA MODALITAT DE GENERACIÓ DE CRÈDIT. 
 
L’Alcaldia, en data 20 de novembre de 2018, va dictar la Resolució núm. 100/2018 
que tot seguit es transcriu: 
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“D’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2018, en la 
modalitat de generació de crèdit. 
 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 06/2018, 
en la modalitat de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de la 
secretària-interventora. 
 
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
9.2.d), 43 i 44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el Capítol 
Primer del Títol Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en Matèria de Pressupostos, 
 

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2018, del 
Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall: 
 
Crèdits generats per ingressos 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CRÈDITS 
INICIALS 

MODIFICACIONS 
DE CRÈDIT 

CRÈDITS 
FINALS 

161.21011 Manteniment xarxa d’aigua potable 30.000,00 € 13.095,00 € 43.095,00 € 
161.22116 Material divers per la xarxa municipal 

d’aigua 
15.000,00 € 920,00 € 15.920,00 € 

330.21201 Manteniment centre recreatiu 43.975,00 € 2.765,00 € 46.740,00 € 
165.21004 Reparacions enllumenat públic 7.500,00 € 3.450,97 € 10.950,97 € 
330.21308 Manteniment instal·lació elèctrica i 

cal centre rec 
3.000,00 € 1.802,40 € 4.802,40 € 

TOTAL  99.475,00 € 22.033,37 € 121.508,37 € 

 
Alta/Suplement en concepte d'ingressos 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Euros 
46102 Transferències corrents Diputació de Barcelona, 

complement sectorial servei de salut pública 
14.015,00 € 

46103 Transferències corrents Diputació de Barcelona, 
subvenció mesures de gestió sostenible al centre 
recreatiu 

2.765,00 € 

46104 Transferències corrents Diputació de Barcelona, 
subvenció eficiència en l’enllumenat públic i d’edificis 
municipals 

5.253,37 € 

 TOTAL INGRESSOS 22.033,37 € 

 
Justificació: 
 
Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable el reconeixement del 
dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació en el cas d’aportacions o 
compromisos ferms d'aportació, de persones físiques o jurídiques per finançar, 
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juntament amb l'entitat local, despeses que per la seva naturalesa estiguin 
compresos en les finalitats o objectius d'aquests. En el present expedient es disposa 
de tres resolucions de la Diputació de Barcelona, on es comunica que l’Ajuntament 
de Font-rubí és beneficiari d’aquestes tres subvencions. 
 
SEGON.- Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert a l'article 42 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre la referida resolució. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
108/2018, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 07/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 
 
L’Alcaldia, en data 3 de desembre de 2018, va dictar la Resolució núm. 108/2018 
que tot seguit es transcriu: 
 
“D’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 07/2018, en la 
modalitat de transferència de crèdits. 
 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 07/2018, 
en la modalitat de transferència de crèdits, en el qual consta els informes favorable 
de la secretària-interventora, la memòria de la regidoria d’hisenda, així com el 
certificat de disponibilitat de crèdit a minorar. 
 
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 40.3 
del Reial decret 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol 
Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  

 
HE RESOLT: 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/2018, del 
Pressupost vigent en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions 
pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, d'acord al següent detall: 

 
Transferències en Aplicacions de Despeses 
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FINANÇAMENT 

 
Aquesta modificació del Pressupost municipal no altera la quantia total d'aquest, 
s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions de despeses de la 
mateixa àrea de despesa. 

JUSTIFICACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Font-rubí, 
per import de 29.908,00 euros, per a dur a terme millores en els equipaments 
esportius municipals. Per això, en l’expedient de modificació de crèdits núm. 
04/2018, en la modalitat de generació de crèdits, es va ampliar l’aplicació 
pressupostària 337.21202 per import de 14.808,00 euros i l’aplicació 342.21007 per 
import de 15.000,00 euros. Un cop s’ha dut a terme les actuacions necessàries per 
millorar els equipaments municipals, la despesa real que s’ha imputat a l’aplicació 
pressupostària 337.21202 només ha estat de 1.388,25 euros, i la resta de la 
despesa que cal tenir en compte per a la justificació de la subvenció concedida ha 
estat imputada a les aplicacions 337.21303 i 342.21007. és per això que cal 
transferir els 13.419,75 euros de l’aplicació 337.21202 a les dues aplicacions 
337.21303 i 342.21007. 
 
SEGON.- Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb el que estableix l'article 42 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre còpia d'aquest a 
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. 
 
TERCER.- Contra la seva aprovació, en virtut del que es disposa en l'article 113 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats 
podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis 
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora 
d'aquesta Jurisdicció.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre la referida resolució. 
 

Aplicació Descripció Crèdits inicials Transferències 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

337 21202 Manteniment de piscines i 
vestidors 

17.808,00 € -13.419,75 € 4.388,25 € 

342 21007 Manteniment d’instal·lacions 
escolars i esportives 16.500,00 € 3.872,04 € 20.372,04 € 

337 21303 Manteniment instal·lacions 
piscines 

8.000,00 € 9.547,71 € 17.547,71 € 



  

 
 
 
 

 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 

El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
PUNT SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
04/2019, DE REVOCACIÓ D’UNA COMPETÈNCIA DELEGADA EN LA JUNTA DE 
GOVERN. 
 
L’Alcaldia, en data 18 de gener de 2019, va dictar la Resolució núm. 04/2019 que tot 
seguit es transcriu: 
 
“De revocació d’una competència delegada en la Junta de Govern. 
 
Vist que és necessari modificar la forma de tramitació de la gestió econòmica, degut 
a canvis normatius que han entrat en vigor durant l’exercici 2018 i a la implementació 
a l’Ajuntament de la gestió digital de la despesa. 
 
Per tal de fer més ràpida i eficaç l’aprovació de les diferents fases de la despesa i 
dels ingressos municipals, és convenient que l’Alcaldia recuperi una de les 
competències delegades en la Junta de Govern, mitjançant la Resolució de l’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, la que es troba recollida en l’article 21.1.f) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, que és la següent: 
“El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, 
disposar despeses dins dels límits de la competència d’aquesta Alcaldia, ordenar 
pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb allò disposat a la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria, i de 
conformitat amb l’establert a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i 43 i següents del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Modificar la delegació de competències realitzada en la Junta de Govern 
per la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, en data 19 de juny de 2015, revocant la 
competència recollida a l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del Règim Local, relativa al desenvolupament de la gestió econòmica, 
restant delegades la resta de competències allí conferides. 
 
SEGON.- Comunicar la revocació de la delegació de la competència recollida a 
l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985 a la Junta de Govern per a què procedeixi a la seva 
acceptació. 
 
TERCER.- Publicar la revocació de dita competència, una vegada acceptada o 
transcorreguts tres dies hàbils des de la seva comunicació sense manifestació 
expressa de no acceptació, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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QUART.- Donar compte de la Resolució al ple de la Corporació en la primera sessió 
que aquesta celebri.” 
 
L’Alcalde intervé per explicar que es tracta d’una mesura de caire tècnic per a una 
tramitació més ràpida de la gestió econòmica. 
  
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre la referida resolució. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA PEL CURS 2018-2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí van 
subscriure l’any 2015 el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Escola de 
Música de l’Alt Penedès. 
 
Atès que les fonts de finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès són les 
quotes dels alumnes a partir dels preus públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o 
Consell Comarcal. 
 
Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de data 8 de 
novembre de 2018, va aprovar l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de 
Música de l’Alt Penedès pel curs 2018-2019 als convenis de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i els ajuntaments adherits al servei de l’escola de música. 
 
Vista la proposta d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Educació del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu: 
 
“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA PEL CURS 2018-2019. 

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 8 de novembre de 2018. 
  
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) en ús de les facultats de representació conferides 
per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
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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 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. 
 
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i 
 

MANIFESTEN 
 
I- Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font Rubí van subscriure l’any 2015 el 
conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. 
 
II- Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes dels alumnes a partir dels preus públics, 
les aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal. 
 
III- Que fet el càlcul del cost de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per aquest curs 2018-2019 cal 
establir la distribució de les aportacions dels ajuntaments que sostenen les aules de música segons 
l’alumnat matriculat. 
 
IV- Que en aquest càlcul es preveu que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya faci l’aportació pel finançament parcial de les Escoles de Música pel curs 2018/2019.  
V- Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris per a 
l’adequat compliment del servei. 
 
VI- Que la Junta de Govern de 8 de novembre de 2018 va aprovar l’addenda econòmica pel 
finançament de l’Escola de Música pel curs 2018-2019 als convenis de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments adherits al servei de l’escola de música. 
 
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat ambdues parts convenen en els següents 

 
PACTES 

 
Primer.- És objecte de la present Addenda econòmica al conveni de col·laboració subscrit l’any 2015, 
per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, fixar el finançament que pel curs 2018-
2019 ha d’assumir l’Ajuntament de Font Rubí per al sosteniment de l’aula de música, en funció dels 
alumnes matriculats del seu municipi que assisteixen a les aules de música homologades pel 
Departament d’Ensenyament d’altres municipis de la comarca. 
 
Segon.- La finalitat és distribuir la part del cost total de l’aula de música de Font-rubí, que ascendeix 
a 11.780,50 €.  
 
Tercer.- El finançament total es reparteix, pel present curs escolar, en els percentatges següents: 

 Les famílies aporten el  65,45% del cost total 
 L’ajuntament assumeix un 86,5% del dèficit. 
 El Consell Comarcal assumeix el 13,5% del dèficit.  

 
Quart.- Establir que, segons les dades que consten en el servei d’ensenyament del Consell Comarcal, 
a l’Ajuntament de font Rubí, li correspon el finançament següent: 
 

AJUNTAMENT ALUMNES 
CURS 2018-2019 

APORTACIÓ 
CURS 2018-2019 

Font Rubí 12 1.555,81 € 
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Cinquè.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu: 
 

PRIMER TERMINI 
(GENER) 

SEGON TERMINI 
(JUNY) 

777,91 € 777,90 € 
 
Sisè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2018-19. 
 
Setè.- Protecció dades personals  
 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb motiu de la 
celebració del conveni, segons la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.  
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per executar 
les prestacions derivades del compliment de l’objecte del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, 
tractarà la documentació, suports i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest conveni, i no comunicarà les dades a terceres 
administracions, entitats i persones, tret dels supòsits legalment admissibles.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i 
organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic 
o natural. En tot cas, ha implantat mecanismes per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, restaurar la disponibilitat i l'accés a les 
dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, verificar, avaluar i valorar, de forma 
regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament i seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.  
 
De conformitat amb la Llei, les mesures de seguretat exigibles es classifiquen en tres nivells: bàsic, 
mitjà i alt, i el nivell s’establirà atenen a la naturalesa de la informació i la categoria especial o no de 
les dades de caràcter personals tractades.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la informació 
relativa als tractaments de dades que es duran a terme. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un mitjà 
senzill i gratuït per a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del 
tractament, portabilitat de dades i ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici 
dels drets.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar dades 
personals s’han compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar 
estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés en virtut d’aquest conveni, i que tenen 
la formació necessària en matèria de protecció de dades personals.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories d’activitats 
de tractament efectuades.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà facilitar les dades personals a terceres administracions, 
entitats i persones per el compliment estricte de les obligacions legals a les que el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès està subjecte per raó de la seva activitat. Igualment, podrà facilitar les dades 
personals a tercers, si hi ha una Llei, reglament o normativa que l’obligui.  



  

 
 
 
 

 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 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les dades a 
l’autoritat de control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores 
després de que hagi tingut constància d’ella, a menys que sigui improbable que la violació de la 
seguretat constitueixi un risc per els drets i llibertats de les persones físiques. Si la notificació a 
l’autoritat de control no té lloc en el termini de 72 hores, tindrà d’anar acompanyada de la indicació 
dels motius de la dilació.  
 
D’acord amb el que estableixen els articles de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, el responsable del tractament de dades personals es compromet a realitzar una auditoria de 
les mesures organitzatives i tècniques adoptades.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot 
comunicar a la següent adreça carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 
938 900 000 dpd@ccapenedes.cat.  
 
El responsable del tractament, ha fet una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals 
de les operacions de tractament de l’àmbit de serveis d’aquest conveni. 
 
Vuitè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest annex al 
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.” 
 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i 
l’aprovació dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 334.46500 per front a la 
despesa que comporta l’aprovació de la present addenda.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’Addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí pel finançament de L’Escola 
de Música pel curs 2018-2019. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 1.555,81 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 334.46500. 
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Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
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 la proposta i l’Alcalde explica breument en què 
consisteix el conveni i d’addenda econòmica per al finançament de l’escola de 
música pel curs 2018/2019. 
 
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: 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 VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
ALS AJUNTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS 2019. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té entre les seves finalitats la de 
desenvolupar les directrius del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal de 
Joventut PIECJ i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
 
Atès que l’any 2001 el Consell Comarcal  de l’Alt Penedès va posar en marxa el 
projecte anomenat “Dinamo”, de suport al Desenvolupament de Polítiques Locals de 
Joventut. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès creu del tot imprescindible seguir 
promovent la col·laboració, coordinació i treball conjunt amb tots els ajuntaments de 
la comarca en matèria de joventut per tal d’optimitzar els recursos per aconseguir 
uns millors resultats globals. 
 
Vista la proposta de conveni presentada pel Servei de Joventut del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE 
JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS 2019 

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 25 d’octubre 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. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora 
Eva Puig Pérez, secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en 
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdós es reconeixen en plena capacitat per subscriure el present conveni marc de col· laboració i 
 

EXPOSEN 
 

I. Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té entre les seves finalitats la de desenvolupar les 
directrius del Pla Comarcal de Joventut 2019-2023 i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, 
en el marc de la Llei de Joventut, per la qual cosa ve donant suport a l’acció municipal i al 
desplegament dels plans locals de joventut com a instruments de planificació estratègica. Des 
de l’any 2001 el Consell Comarcal va posar en marxa el projecte  anomenat  “Dinamo”, de  
suport  al  Desenvolupament de  Polítiques Locals de Joventut, que ha estat revisat i 
reelaborat al gener de 2004, al juliol de 2005, a l’octubre de 2007, al setembre de 2011, 2015, 
2017 i 2018 que ha consistit en: 
• Possibilitar que actualment molts municipis tinguin la seva pròpia Regidoria de Joventut, amb 

línies d'actuació específiques adreçades a les persones joves. 
• Oferir els  serveis consistents en  un  conjunt d’actuacions dirigides a informar i orientar a 

les persones joves dins del programa de gestió i dinamització juvenil. 
• Promoure l’emancipació de les persones joves (amb un seguit de propostes sobre salut, 

habitatge, ocupació i informació). 
 
II. Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès creu del tot imprescindible seguir promovent  la   

col· laboració,   coordinació  i   treball   conjunt   amb   tots   els ajuntaments de  la  comarca en  
matèria de joventut per tal  d’optimitzar els recursos per aconseguir uns millors resultats 
globals, afavorint així unes intervencions  més  eficients,  tot  fent  efectius  els  principis  de  
proximitat  al ciutadà, i afavorir l’equilibri territorial de la comarca. 

 
III. Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut  estableix, entre les seves prioritats, la 

d’afavorir les oportunitats d’emancipació dels joves, per la qual cosa, aquest Consell Comarcal, 
a través del seu Servei de Joventut, ha de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit 
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats 
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. 

 
IV. Que aquest Consell Comarcal, a través del seu Servei de Joventut, vol potenciar el  servei 

d’informació i  orientació per  a  joves,  a  la  vegada que continuarà atenent a les persones 
joves amb totes les necessitats individuals i col· lectives que comporta la condició de ser jove. 
El repte es basa en oferir a les persones joves els serveis d’informació, i orientar-los, en base a 
l’ús de la informació com a camí al coneixement i com a protagonistes del procés, en la presa 
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de decisions i que se’ls puguin facilitar experiències constructives en el seu procés 
d'emancipació. 

 
V. Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut  estableix que els municipis poden 

dur a terme les actuacions complementàries en matèria de joventut següents: 
 

a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho 
requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut. 

b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial. 
c) Promoure l’emancipació de  les  persones joves en  llur àmbit territorial i d’acord amb llur 

marc competencial. 
d) Afavorir  la  participació  juvenil  en  la  vida  política,  social,  econòmica, educativa i cultural 

de llur municipi. 
e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en 

l’àmbit territorial del municipi. 
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el 

municipi. 
g) Gestionar les polítiques de joventut com a  conseqüència de convenis i d’altres 

instruments de col· laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la Generalitat. 
 

VI. Que des de l’any 2001 que el Consell Comarcal va posar en marxa el projecte  de  suport  al  
Desenvolupament de  Polítiques  Locals  de  Joventut, anomenat Dinamo, es pretén fer efectiu 
el principi de més proximitat al ciutadà, i afavorir l’equilibri territorial de la comarca, així com el 
desplegament territorial comarcal: el Pla Comarcal de Joventut 2019-2023, com a instrument de 
planificació estratègica. 

 
VII. Que es fa necessari actualitzar les relacions en matèria  de joventut amb els ajuntaments 

interessats, regulades mitjançant convenis de col· laboració per al desenvolupament de  les 
seves polítiques locals de joventut i, de conformitat amb tot l’exposat. 

 
VIII. Que es creu del tot imprescindible promoure la col· laboració, coordinació i treball conjunt de tots 

els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per tal de rentabilitzar els recursos i 
aconseguir uns millors resultats globals, afavorint unes intervencions més eficients i eficaces. 

 
IX. Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té com a finalitat donar suport a l’acció municipal i al 

desplegament dels plans locals de joventut com a instruments de planificació estratègica. 
 
X. Que   aquest   conveni   es   dotarà   amb   els   recursos  provinents  dels pressupostos de totes 

les parts implicades, sense perjudici de les actuacions finançades per altres administracions i/o 
amb la col· laboració de la iniciativa social. 

 
XI. Que  l’ajuntament està  interessat en  el  desenvolupament de  les  seves polítiques locals de 

joventut mitjançant el suport del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès que 
es regula mitjançant el present conveni. 

 
XII. Que amb la signatura d’aquest conveni s’entenen extingits els anteriors convenis signats. 

 
Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts signatàries 
convenen en signar-lo d’acord amb els termes següents: 
 
PACTES 
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Primer.- Objecte 
El  present  conveni  té  per  objecte  regular  la  col· laboració  de  les  parts signatàries en relació a 
l’assistència i cooperació que ha de prestar el Consell Comarcal  de  l’Alt  Penedès  (en  endavant  
CCAP),  als  Ajuntaments  de  la comarca (en endavant Ajuntament) per a prestar suport en matèria 
de joventut, per a desenvolupar i enriquir les actuacions en matèria de joventut en l’àmbit de la 
planificació estratègica del Pla Comarcal de Joventut i del Pla Local de Joventut. 
 
Les actuacions es concreten: 
 

a) Programes comarcals de joventut compartits (Annex I) 
Per tal donar suport als ajuntaments de la comarca a l’hora de desenvolupar i enriquir les seves 
actuacions, en matèria de joventut, i també  de  potenciar  l’eficiència  i  l’eficàcia  en  el  
desenvolupament de programes i serveis compartits, d’interès comarcal, que resulten difícils 
d’abordar a nivell municipal. 
 

b) Professionals Comarcals Compartits/ides (Annex II) 
Per tal de facilitar als ajuntaments la creació, manteniment i ampliació de l’estructura professional 
que faci possible l’existència del servei municipal de joventut, similar o l’ampliació, millora o creació 
de línies de treball específiques o especialitzades adreçades a la creació d’oportunitats de les 
persones joves. Aquesta modalitat inclou la modalitat de programes comarcals compartits que 
desenvoluparà el tècnic/a o dinamitzador/a de joventut compartida. 
 
El Consell Comarcal, en base als principis de proximitat a la ciutadania, participació i eficàcia, ofereix 
als ajuntaments aquestes dues vies com a instrument de suport en matèria de joventut, de caràcter 
flexible i compatibles entre elles, que tenen l’objectiu de donar cabuda a les diferents necessitats 
municipals. 
 
Segon.- Finalitat 
La finalitat és establir polítiques de joventut a la comarca, estables, coherents, eficaces i realistes, 
en el marc de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de joventut i les directrius del Pla 
Nacional de Joventut, a l’efecte de generar i posar de manifest oportunitats per l’emancipació i 
desenvolupament personal de la població jove i per afavorir unes intervencions públiques més 
eficaces i de la màxima qualitat en l’àmbit dels serveis a la joventut. 
 
Tercer.- Tria d’una opció i cost 
L’ajuntament tria l’opció segons els annexes que s’acompanyen i es concreta en: 
 
Programes comarcals de joventut compartits (Annex I) 
 
El cost que li correspon sufragar segons l’annex escollit es concreta en: 1.200€ anuals (any 2019). 
 
Quart.- Compromisos a assumir per les parts 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a: 
 

• Prestar orientació tècnica específica a l’ajuntament pel desenvolupament de les polítiques de 
joventut municipals. 

• Valorar les necessitats formatives dels tècnics locals de joventut i a donar-hi una resposta 
adient en funció de les seves possibilitats per cada anualitat. 

• Revisar  anualment  les  vies  de  suport  als  municipis  en  matèria  de joventut per tal 
d’adaptar-les a les circumstàncies econòmiques i legals, així com a les necessitats de les 
persones joves (conegudes per nous estudis, processos participatius o anàlisis i informes tècnics 
i aportacions dels professionals de la comarca o d’altres àmbits) i a les necessitats dels 
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ajuntaments. Aquesta adaptació es farà en la mesura que siguin possibles tècnica i 
econòmicament. 

• Crear i adaptar LES VIES DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, així 
com facilitar i establir el desenvolupament municipal dels programes, serveis i  professionals 
comarcals compartits. 

• Facilitar el treball en xarxa entre els diferents municipis. 
• Fer-se càrrec de la diferència econòmica entre els costos reals dels programes, serveis i 

personal necessaris per al desenvolupament d’aquest conveni i el cost que s’estableix per cada 
ajuntament. 

• Garantir les eines per recollir dades referents als resultats obtinguts a nivell municipal atenent 
a l’execució de les activitats, serveis i programes del   present   conveni,   a   nivell   municipal   i   
produir   una   memòria d’avaluació. 

• Facilitar a l’ajuntament la personalització de la publicitat quan així es consideri adient 
 
L’Ajuntament es compromet a: 

• Autoritzar la cessió dels espais municipals necessaris. 
• Assumir el cost d’aquests serveis i del personal per al desenvolupament d’aquests en funció del 

nombre d’habitants del municipi, per tal d’afavorir l’equilibri territorial i la cohesió social de la 
comarca. 

• Satisfer el pagament en dues parts del 50% del total, una durant el mes de març i, l’altra, el mes 
de juny de cada any. 

• Facilitar totes les gestions i dades necessàries per al desenvolupament òptim del present 
conveni. És responsabilitat de l’Ajuntament facilitar el desenvolupament dels serveis compartits. 
En aquest sentit el Consell Comarcal  declina  tota  responsabilitat  si  l’ajuntament  no  fa  ús  
dels serveis oferts en el present conveni o no possibilita al Servei Comarcal de  Joventut  allò  
necessari  i  establert  a  les  diferents  condicions d’execució dels programes, serveis i activitats 
del conveni. 

• Garantir la recollida de dades referents als resultats de les activitats i serveis derivats del 
present conveni portats a terme al seu municipi per tal de possibilitar l’avaluació i seguiment de 
l’execució dels serveis compartits al municipi i a la comarca amb la finalitat de corregir, millorar i 
adaptar els continguts del present conveni. 

• Presentar al Consell Comarcal el Pla Local de Joventut o document similar i comunicar una 
relació del projectes adreçats a joves que es presentin a altres institucions per l’obtenció de 
suport econòmic o tècnic, per tal de facilitar i adaptar millor el suport i assessorament que 
el Consell Comarcal adreci a l’ajuntament. Amb tota la informació es constituirà un fons tècnic 
documental de bones pràctiques i experiències municipals per afavorir el coneixement tècnic 
dels professionals de la comarca. 

• Cedir un joc de claus dels espais municipals on es prestin els serveis el personal de l’empresa 
adjudicatària. En aquest sentit, l’empresa haurà de  disposar  de  còpies  de  les  claus  dels  
diferents  equipaments municipals, prèvia autorització per part dels diferents ajuntaments, per 
tal de garantir l’accés als equipaments en cas de baixa i/o substitució, així com vetllar per la 
recuperació de les claus quan alguna de les persones deixi de prestar el servei. Les claus 
es podran guardar al Servei Comarcal de Joventut per tal de facilitar-ne la recollida en cas de 
baixa i/o substitució. 

 
Ambdues administracions es comprometen a: 

• Compartir les  demandes i  les  necessitats de  la  població juvenil per determinar quines 
podrien tenir una millor resposta amb un treball coordinat,  amb  l’objectiu  que  les  demandes  
municipals  compartides entre més d’un municipi puguin rebre solucions a nivell comarcal. 

• Compartir els programes, professionals, projectes i els serveis que es considerin necessaris per 
tal de millorar les polítiques locals de joventut i la política comarcal de joventut i el cost econòmic 
de determinats projectes que  pel  seu  cost  i/o  la  seva  complexitat siguin  difícils  de 
desenvolupar per una sola administració local. 
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• Potenciar la marca “DINAMO” i el seu respectiu logotip com a marca de referència pels joves en 
les activitats i serveis que es facin en coordinació, en tot el material divulgatiu que s’editi en 
aquest marc, i en les convocatòries públiques i invitacions referents a les activitats. 

• Fer  constar  expressament,  en  un  lloc  visible  i  preferent,  els  seus respectius logotips: el  
del  Servei  Comarcal de  Joventut  del  Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el de l’ajuntament. 
Sempre que ambdues parts ho considerin oportú, els logotips oficials, podran ser substituïts pel 
nom de les entitats en format de text. 

 
Cinquè.- Seguiment 
Es constituirà una taula tècnica comarcal de joventut, formada per la responsable tècnica del Servei 
Comarcal de Joventut i pels tècnics/ques o altres agents professionals de joventut locals. 
 
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop al mes, amb la finalitat de revisar programar i 
avaluar les accions previstes. Les reunions es convocaran el primer dijous de cada mes. 
 
També es constituirà una taula política comarcal de joventut, que es convocarà des del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès que es reunirà anualment, i que es trobarà integrada pels membres 
següents: 
 
 El/la conseller/a de Joventut del Consell Comarcal. 
 Els regidors i  les regidores de Joventut dels ajuntaments en conveni (podran assistir 

acompanyats dels seus tècnics). 
 El/la responsable tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut o un/a altre/a tècnic/a. 
 Un/a administratiu/iva del Consell Comarcal que exercirà les funcions de secretari/ària. 

 
La taula política comarcal de joventut es reunirà amb la missió d’avaluar i millorar els programes i 
serveis  que ofereix el present conveni. 
 
Sisè.- Vigència 
La relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni s’inicia amb efectes de l’1 de gener de 2019 i 
tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2019, 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. 
 
A l’efecte de garantir la qualitat del servei i el compliment del contracte amb l’empresa  adjudicatària,  
evitant  continues  modificacions  contractuals, s’estableix que els fluxos d’altes i baixes dels 
ajuntaments només es produiran en períodes determinats, com són el mes de juny i desembre de 
cada any.  Per la qual cosa, les adhesions i les denúncies al present conveni es durant a terme 
per períodes semestrals. 
 
Setè.- 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). 
 
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. 
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Vuitè.- Modificacions 
Les modificacions del conveni que es puguin produir, seran acordades pels òrgans competents de 
cada entitat signant, i comunicades recíprocament per a la seva efectivitat. 
 
Novè.- Extincions 
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 en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
 

ANNEX I 
 
1. PROGRAMES COMARCALS DE JOVENTUT COMPARTITS 
 
Aquests programes són els que actualment recull el Pla Comarcal de Joventut 2019-2023, en el 
marc del Pla  Nacional de Joventut de Catalunya i el marc de la Llei de Polítiques de Joventut. 
 
Els programes i projectes s’aniran actualitzant a través de les línies que s’estableixin a la Taula 
política comarcal de joventut a nivell de línies estratègiques i a partir de la Taula tècnica comarcal de 
joventut a nivell de serveis, programes i projectes mancomunats d’interès comarcal en matèria de 
joventut. 
 
Els projectes/programes comarcals de joventut compartits a executar són els següents: 
1.1. Derivació de joves i seguiment tècnic dels projectes del Servei de Desenvolupament i 

Ocupació comarcal.  
1.2. Derivació de joves i seguiment tècnic de la Borsa d’habitatge de lloguer de l’Alt Penedès. 
1.3. Protocols d’informació i serveis d’orientació comarcal per afavorir l’emancipació de les 

persones joves, en els àmbits següents: educatiu, laboral, drogodependències, habitatge, 
salut, adolescència en risc i violència masclista. 

1.4. Assessoria acadèmica comarcal. 
1.5. Suport als instituts d’educació secundària: xerrades i coordinació amb els PIDCE. 
1.6. Pla comarcal de drogues. 
1.7. Catàleg de Suport als instituts de l’ Alt Penedès. 
1.8. Punt mòbil de salut a les Festes Majors. 
1.9. Projecte comarcal d’activitats formatives. 
1.10. Projecte Catàleg d’activitats. 
1.11. Portal www.treballateca.com 
1.12. Portal www.dinamo.cat, xarxes socials (facebook, twiter...). Aplicabilitat en mòbils. 
1.13. Xarxa d’equipaments juvenils comarcals. 
1.14. Promoció de campanya de violències de gènere. 
1.15. Xarxa d’aules d’estudi comarcals. 
1.16. Taula política comarcal de joventut. 
1.17. Col· laboració en el Pla Territorial Educatiu de l’ Alt Penedès. 
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1.18. Col· laboració en el Pla Salut, Escola i Comunitat de l’ Alt Penedès. 
1.19. Taula tècnica comarcal de joventut. 
1.20. Formació tècnica comarcal de joventut 
1.21. Taula d'emancipació i cohesió social per a joves. 
1.22. Oficina Jove de l’Alt Penedès. 
1.23. Assessoria de mobilitat internacional. 
1.24. Programa Forma’t 2019. 
 
Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és 
d’abast comarcal o, excepcionalment, supramunicipal en les ciutats majors de 50.000 habitants. 
Estan conveniades amb la Direcció General de Joventut i les administracions locals (Consells 
Comarcals i Ajuntaments), i tenen, entre altres funcions, la missió de difondre convocatòries d’ajuts, 
tràmits i recursos per trobar feina, cercar habitatge i resoldre els dubtes en salut. L’objectiu final de 
les oficines és que el jovent pugui trobar en una finestreta única la informació que necessita per 
resoldre tot el que necessita. 
 
Es preveu la creació d’una Oficina Jove d’abast comarcal a l’Alt Penedès, coordinada pel Servei 
Comarcal de Joventut, i amb accions descentralitzades als ajuntaments de la comarca. 
 
2. COST DELS PROGRAMES COMARCALS COMPARTITS DE JOVENTUT (PACTE BÀSIC) 
 
2.1. Per municipis AMB personal propi de joventut. COST:  
Municipis fins a 550 habitants: 800 € anuals  
Municipis de 551 a 2.000 habitants: 1.200 € anuals  
Municipis fins a 2.000 habitants: 1.200 € anuals  
Municipis de 2.001 a 4.000 habitants: 1.700 € anuals  
Municipis de 4.001 a 9.000 habitants: 2.200 € anuals  
Municipis de 9.001 a 15.000 habitants: 2.700 € anuals 
Municipis de 15.001 habitants en endavant: cost a determina 

 
ANNEX II 

 
1. Professionals Comarcals Compartits/ides 
 
1.1. Proposta d’organització/horaris 
La proposta per als nous convenis 2018 ofereix, com al 2017, diferents opcions organitzatives: 
2 municipis a 12h/setmana + 1 municipi a 6h/setmana = 30h/setmana 
1 municipi a 12h/setmana + 3 municipis 6 h/setmana= 30h/setmana 
5 municipis a 6 h/setmana= 30h/setmana 
 
Els municipis amb una dedicació de 12h/setmana poden tenir la possibilitat de ser  portats  entre  
dues  tècniques  compartides  (6h/setmana  cada  tècnica). Aquesta opció pot ser molt útil a l’hora de 
donar suport a la incorporació de nou personal al projecte o alhora d’atendre municipis amb nuclis més 
dispersos. Proposta d’horari: de 15 a 20h. La proposta inclou una hora cada tarda de gestió 
interna/coordinacions/medi obert, entre les 15 i les 16h. També inclou l’obertura al públic dels 
equipaments 4 hores cada tarda, entre les 16 i les 20h. 
 
Exemple d’horari tècnic/a compartit/ida: 
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MUNICIPI    1 
(5h) 

 
1h 

Gestió interna 
Medi obert 

MUNICIPI    2 
(5h) 

 
1h 

Gestió interna 
Medi obert 

MUNICIPI    1 
(5h) 

 
1h 

Gestió interna 
Medi obert 

MUNICIPI    2 
(5h) 

 
1h 

Gestió interna 
Medi obert 

MUNICIPI    3 
(5h) 

 
1h 

Gestió interna 
Medi obert 

4h Atenció directa 4h Atenció directa 4h Atenció directa 4h Atenció directa 4h Atenció directa 

 
MUNICIPI 1: 12 hores/setmana  
MUNICIPI 2: 12 hores/setmana  
MUNICIPI 3: 6 hores/setmana 
 
RESUM DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SEGONS PROFESSIONAL COMPARTIT 
1. TÈCNIC/A COMPARTIT/IDA 12 h/setmana: 8 h d’atenció directa, 2 h gestió interna/medi obert al 

municipi, 2 h per a reunions de coordinació municipal i/o comarcal o bossa d’hores extres. 
2. DINAMITZADOR/A COMPARTIT/IDA: Si es tracta d’una dedicació horària de 12 h/setmana la 

distribució serà la mateixa que la del personal tècnic compartit. Si treballen 6 h/setmana tant 
dinamitzador/a com tècnic/a ho distribuiran setmanalment de la següent manera: 4 h atenció 
directa, 1 h gestió interna/medi obert al municipi, 1 h per a reunions de coordinació municipal i/o 
comarcal o bossa d’hores extres. 

3. INFORMADOR/A COMPARTIT/IDA: Amb una dedicació de 3 h/setmana farà 2 h d’atenció al 
públic i 1 h/setmana de treball intern, dinamització de la informació i coordinacions. 

4. DINAMITZADOR/A D’AULES D’ESTUDI COMPARTIT/IDA: Amb una dedicació de 3 h/setmana farà 
2,5h d’atenció al públic i 0,5 h/setmana de treball intern, programació d’activitats i coordinacions 
amb el professional tècnic o dinamitzador de joventut al que dona suport. El seu horari està 
comprès d’octubre a juny. 

 
1.2. Categories i funcions dels/les professionals compartits/ides 
Amb aquesta proposta s’adeqüen les funcions que desenvolupa el personal compartit amb la 
categoria laboral per la que es contracta aquest personal. 
 
DINAMITZADOR/A D’AULES D’ESTUDI (mínim: 3 hores/setmana) 

− Obrir i tancar l’equipament. 
− Vetllar pel bon funcionament de l’activitat. 
− Recollir indicadors. 
− No planifica activitats. 

 
INFORMADOR/A JUVENIL (mínim: 3 hores/setmana) 

− Derivar als joves a aquells serveis/recursos que siguin necessaris. 
− Registre de consultes. 
− Activar els protocols d’actuació: càpsules d’emancipació en habitatge, salut, treball, 

educació, mobilitat nacional i internacional. 
− Fer carnets. 
− Difusió del servei i de temes d’interès juvenil. 
− Gestionar el servei d’autoconsulta. 

 
DINAMITZADOR/A (mínim: 6 hores/setmana) 

− Gestionar activitats del catàleg. 
− Recollir demandes d’intervenció. 
− Donar suport a la regidoria o a algun grup en temes de logística. 
− Planificar, executar i avaluar activitats. 
− Establir una xarxa de treball amb la resta d’agents del territori. 
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− Treball en medi obert. 
− Coordinació amb les entitats del municipi. 
− Redactar un pla de dinamització local. 
− Coordinació política amb el regidor/a de joventut. 
− Coordinació tècnica comarcal. 
− Gestionar, coordinar i dinamitzar els serveis que ofereix el Servei Jove (ex. Aules d’estudi). 

 
TÈCNIC/A DE JOVENTUT (mínim: 12 hores/setmana)  

− Redactar el pla local de joventut. 
− Definir, planificar i desenvolupar les polítiques de joventut locals. 
− Gestionar les subvencions (Diputació i Generalitat). 
− Gestionar el pressupost 

 
2. COSTOS CONVENI  DE PROFESSIONALS COMARCALS  COMPARTITS/DES  DE JOVENTUT 
 
2.1. Tècnic/a de  joventut (inclou els  continguts del conveni de  programes comarcals compartits 

sense cap cost) 
12 h/setmana. COST: 11.000 €/any consistent en cobrir les despeses del personal tècnic compartit. 
També hi poden haver dedicacions de tècnic/a compartit/ida de joventut de 18, 24, 30 i 36 hores 
setmanals amb un cost proporcional a la dedicació de la jornada. 
6 h/setmana. COST: 5.500 €/any                
 
2.2.  Dinamitzador/a  de   joventut   (inclou   els   continguts  del   conveni   de programes  

comarcals  compatits  sense   cap   cost.   Aquests   estaran adaptats a les tasques pròpies de 
dinamització juvenil) 

6 h/setmana. COST: 5.350 €/any. També hi poden haver dedicacions de dinamitzador/a compartit/ida 
de joventut de 12, 18, 24, 30 i 36 hores  setmanals  amb  un  cost  proporcional a  la  dedicació  de  
la jornada. 

 
2.3. Informador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals compartits 

sense cap cost. Aquests estaran adaptats a les tasques pròpies d’informació juvenil) 
3 h/setmana. COST: 2.800 €/any. També hi poden haver dedicacions d’informador/a compartit/ida de 
joventut un cost proporcional a la dedicació de la jornada. 
 
2.4. Dinamitzador d’aules d’estudi  
3 h/setmana. COST: 2.200 €/any. També hi poden haver dedicacions de  Dinamitzador d’aules 
d’estudi compartit/ida de joventut un cost  proporcional a  la dedicació de la jornada.” 
 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i 
l’aprovació dels corresponents convenis interadministratius. 
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Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 326.46500 per front a la 
despesa que comporta l’aprovació d’aquest 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: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació de suport en matèria de 
joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès 2019. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 1.200,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 326.46500. 
 
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 de la proposta. 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’aprovar el conveni en matèria de joventut, però 
només és per a suport, fins ara era aquest més un tècnic del Consell. Ara es 
contracta directament per l’Ajuntament el tècnic, mitjançant la contractació menor de 
serveis d’una empresa, i aquest nou tècnic disposarà de més hores de dedicació. 
 
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: 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 NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ, PER A PORTAR A TERME EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, 
EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, D’1 D’OCTUBRE. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
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“Atès que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb 
el que estableix l’article 28 del Decret 4/2003 de 4 de novembre. 
 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant Resolució TSF/2265/2018, 
d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2018 per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807), el qual contempla 
realitzar accions formatives i experiència, dirigides a les persones en situació d’atur 
no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans 
de 45 anys, persones en situació d’atur beneficiàries de la renda garantida de 
ciutadania i dones en situació d’atur entre d’altres col·lectius desfavorits. 
 
Atès que les contractacions que faci el Consell Comarcal, en el marc de la resolució 
esmentada, seran assignades als municipis sol·licitants i es portaran a terme sempre 
que els municipis ho hagin acordat, mitjançant acord de Ple o de l’òrgan de govern 
de l’entitat local aprovant la seva participació al projecte. 
 
Vista la proposta de conveni elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el text 
del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER PORTAR A TERME EL PROGRAMA  TREBALL I 
FORMACIÓ, EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ  TSF/2265/2018, D'1 D'OCTUBRE 
 

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 20 de desembre de 2018. 
 
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) en ús de les facultats de representació conferides 
per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora 
Eva Puig Pérez, secretària 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 el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Organització Comarcal de Catalunya prescriu que la comarca  exerceix les competències que li 
atribueix el Parlament, les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la 
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats, les comunitats de municipis i 
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les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI 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. 
 
II. Que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei  en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 28 
del Decret 4/2003 de 4 de novembre. 
 
III. Que l’Estratègia Europea d’Ocupació i les directrius i recomanacions del Consell de la Unió 
Europea tenen com a finalitat, entre d’altres, assolir la plena ocupació, la millora de la qualitat i la 
productivitat dels llocs de treball, i el reforç de la cohesió i la inclusió social.  
 
IV. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per 
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 417807), el qual contempla realitzar  accions formatives i experiència, 
dirigides a les persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i 
preferentment més grans de 45 anys, persones en situació d'atur beneficiàries de la renda garantida 
de ciutadania i dones en situació d’atur entre d’altres col·lectius desfavorits. 
 
V. Que les actuacions aprovades en el marc de la RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació (ref. BDNS 417807), seran  finançades a través del Servei d’Ocupació de Catalunya i dels 
ajuntaments participants.  
 
VI. Que les contractacions que faci el Consell Comarcal en el marc de la resolució esmentada seran  
assignades als municipis sol·licitants i, es  portaran a terme sempre que el municipis ho hagin acordat 
mitjançant acord de Ple o de l’òrgan de govern de l’entitat local aprovant la seva participació al 
projecte.  
 
VII. Que segons l’article 25.1 apartat c) del Decret 4/2003, de 4 de novembre les delegacions o els 
encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
VIII.  Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament articulen les seves relacions mútues sobre la base de les 
tècniques de cooperació i col·laboració amb projectes comuns de llur interès segons assenyala 
l’article 36.1 del Decret 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen 
amb els següents, 

PACTES 
 
Compromisos de les parts 
 

I. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès  
 
Primer. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès contractarà els treballadors i treballadores que li siguin 
assignats pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb la Resolució d’atorgament. L’horari de 
treball coincidirà amb el de l’àrea o servei on el treballador presti els seus serveis i sota l’empara del 
Conveni Col·lectiu d’aplicació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. La contractació laboral dels 
participants serà per desenvolupar treballs d’interès públic i caràcter social sempre que l’ens local 
hagi presentat el projecte aprovat  pel seus òrgans de govern. 
 
Segon. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions 
formatives del treballadors del Programa Treball i Formació. Informarà als participants de les accions 
adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora i transversal amb 
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caràcter obligatori i de les accions d’experiència laboral que es portaran a terme durant el seu 
contracte laboral. La formació comptarà com a treball efectiu dins de la jornada del contracte de 
treball. A efectes de la subvenció s’estableix una durada de 90 hores formatives dins l’horari laboral. 
 
Tercer. El Consell Comarcal portarà a terme la selecció del personal mitjançant oferta de treball a 
l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vilafranca del Penedès. La selecció dels 
participants  es farà d’entre els inscrits com desocupats que hagin exhaurit les prestacions i/o subsidis  
i/o perceptors de la renda mínima d’inserció i d’acord amb aquesta entitat. Igualment, el Consell 
Comarcal contractarà les persones treballadores i endegarà les mesures de salut laboral i prevenció 
de riscos laborals adients. 
 
Quart. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès contractarà una assegurança d’accidents i 
responsabilitat civil per als participants del Programa Treball i Formació que abastarà tot el període 
d’execució del projecte tant,  durant la formació com en l’experiència laboral a més de les incidències 
in itinere, i tots els riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses o altres establiments. 
 
Cinquè. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès executarà el Programa que fonamenta la concessió de 
la subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de Catalunya el compliment 
dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell 
Comarcal complirà amb les obligacions estipulades a la  RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, 
per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 417807). 
 

II. L’entitat local 
 
Primer. L’Ajuntament incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar 
el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar. Aquests treballs són de competència de 
l’entitat local i, al finalitzar farà entrega d’una memòria descriptiva de l’obra i/o servei. Igualment, tindrà 
l’obligació i la responsabilitat del compliment de les normes de seguretat i salut laboral al llarg de tot el 
projecte. I es farà càrrec de l’ import de l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil i el material 
necessari per portar a terme l’obra i/o servei, la indumentària i proteccions individuals del/s 
treballador/s. 
 
Segon. L’Ajuntament se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
consideri necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració 
autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva 
realització de l’activitat subvencionada. 
 
Tercer. L’Ajuntament informarà el Consell Comarcal de totes les incidències relatives  a les 
actuacions subvencionades. 
 
Quart. L’Ajuntament tindrà l’obligació i la responsabilitat del compliment de les normes de seguretat i 
salut laboral al llarg de tot el projecte. 
 
Cinquè. L’Ajuntament compensarà al Consell Comarcal les despeses de dietes i desplaçament dels 
seus treballadors assignats al Programa, per tal d’assistir a les accions formatives obligatòries i/o 
gestions relacionades amb el seu treball i, abonarà el quilometratge del personal de gestió, quan, per 
motius justificats, s’hagin de desplaçar amb el vehicle propi. 
 
Sisè. L’Ajuntament compensarà al Consell Comarcal les despeses derivades de les indemnitzacions 
de fi de contracte dels treballadors que tingui assignat, així com les despeses de formació en riscos 
laborals i/o revisió mèdica inicial i l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones 
participants en aquest Programa i que abastarà tot el període d’execució de la formació, experiència 
laboral a més de les incidències in itinere. 
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Setè. L’Ajuntament avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la seguretat social amb 
l’antelació suficient per tal que el Consell Comarcal pugui abonar a la persona treballadora la seva 
retribució i fer front a les despeses de la Seguretat Social, en el cas que el Servei d’Ocupació de 
Catalunya no hagi abonat aquest import prèviament al Consell Comarcal. Si aquesta incidència es 
produeix, en el moment en que el Consell Comarcal rebi l’import de la subvenció del Programa, 
compensarà a l’Ajuntament per l’import avançat. 
 
Vuitè. L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa, o que a 
conseqüència de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la finalització del Programa, hagin 
estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. 
 
Novè. Aquest conveni es dotarà amb recursos dels pressupostos d’ambdues administracions, sense 
perjudici de les actuacions finançades per altres administracions i/o amb la col·laboració de la 
iniciativa social. 
 
Desè. L’Ajuntament adoptarà les mesures de publicitat com entitat beneficiaria de la subvenció i que 
són les següents: Inclusió de la imatge institucional de l’entitat condecent i llegenda relativa al 
finançament públic en cartells,  plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o 
audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.  
 
Igualment, farà constar la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Generalitat de 
Catalunya, Servei d’Ocupació de Catalunya, Fons Social Europeu i Ministerio d’Empleo y Seguridad 
Social en totes les publicacions i altres actuacions que tinguin relació amb el projecte. 
 
Onzè.  Protecció de dades 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb motiu de la 
celebració del conveni, segons la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
LOPD-GDD 3/208 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és responsable del tractament de dades personals, per executar 
les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, tractarà la documentació, 
suports i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la prestació dels 
serveis derivats d’aquest conveni, i cedirà les dades personals i professionals a terceres 
administracions, en els supòsits legalment admissibles informant a les persones interessades de que 
es donen per assabentats de la cessió de les seves dades. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i 
organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic 
o natural. En tot cas, ha implantat mecanismes per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, restaurar la disponibilitat i l'accés a les 
dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, verificar, avaluar i valorar, de forma 
regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament i seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà, en el moment de recollir les dades, la informació 
relativa als tractaments de dades que es duran a terme. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a facilitar a la persona interessada un mitjà 
senzill i gratuït per a manifestar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, i limitació del 
tractament, i ha de resoldre, dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets. 
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès garanteix que les persones autoritzades per tractar dades 
personals s’han compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar 
estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés en virtut d’aquest conveni, i que tenen 
la formació necessària en matèria de protecció de dades personals. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès portarà per escrit, un registre de totes les categories d’activitats 
de tractament efectuades  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’obliga a notificar la violació de la seguretat de les dades a 
l’autoritat de control competent sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores 
després de que hagi tingut constància d’ella, a menys que sigui improbable que la violació de la 
seguretat constitueixi un risc per els drets i llibertats de les persones físiques. Si la notificació a la 
autoritat de control no té lloc en el termini de 72 hores, tindrà d’anar acompanyada de la indicació dels 
motius de la dilació.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot 
comunicar a la següent adreça Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 
938 900 000 dpd@ccapenedes.cat 
 
El responsable del tractament, ha fet una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals 
de les operacions de tractament de l’àmbit de serveis d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament es convertirà en responsable de tractament de les dades de les persones interessades 
en quan rebi les dades que li siguin cedides pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, complirà amb les 
mateixes obligacions que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i que s’estableixen en la legislació 
vigent de protecció de dades personals LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679.  
 
Dotzè - La durada de la relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni es fixa en el temps que duri 
l’obra o servei d’acord amb la memòria presentada, si bé s’acorda la pròrroga tàcita pel període de 
tancament del  projecte segons subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (com a màxim sis 
mesos) llevat de denúncia fefaent d’alguna de les parts amb un mes d’antelació de la data d’efectes. 
 Tretzè - Resolució 
Són causes de resolució del present conveni: 
 La finalització del termini de vigència. 
 La denúncia. 
 El mutu acord de les parts.  
 L’incompliment dels acords per part de l’Ajuntament. 
 
Catorzè- Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i en cas de divergències entre les parts, no solventables 
de mutu acord es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la 
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cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i 
l’aprovació dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per portar a terme el Programa Treball i 
Formació en el marc de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre. 
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni 
 
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals. 
 
Cinquè.- 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 explica que el 
conveni servirà per a què una persona contractada pel Consell Comarcal vingui a 
treballar com a administrativa a l’Ajuntament. De fet, l’Alcalde afegeix que 
començarà demà. 
El Sr. Sala pregunta si la nova treballadora durà a terme alguna funció en concret. 
El Sr. Alcalde explica que quan comenci la treballadora i es pugui comprovar quina 
formació i experiència té, es buscarà la tasca laboral més idònia.  
 
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. 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, L’AJUNTAMENT DE 
TORRELAVIT I L’AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS, RELATIU A LES 
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE 
CORBES DE LA CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100, TTMM DE 
FONT-RUBÍ,  TORRELAVIT I EL PLA DEL PENEDÈS. 
 
La proposta presentada a l’òrgan plenari és la següent: 
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“Atès que, La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels 
objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
Atès que, actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i 
l’accés principal al nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior 
a 5,5 m a una gran part del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi 
gran, a excepció de la corba situada davant del cementiri del Pla del Penedès, amb 
un radi aproximat de 25 metres. Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 
vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al tram i en conseqüència 
dona lloc a problemes de seguretat viària. 
 
Donat que, en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de 
la Diputació de Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada 
Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de 
l’”Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. 
TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”, el qual té per finalitat realitzar 
l’eixamplament i millora de les corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 
1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-15 fins a uns 120 metres 
passada la intersecció amb el Pla del Penedès. La actuació també reordenarà els 
accessos i adequarà el drenatge de la carretera. 
 
Atès que, la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció 
de les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, i que els 
ajuntaments referits consideren que les obres esmentades són d’interès comú per a 
tots ells. 
 
Vista la proposta de conveni elaborada pel Servei Jurídic-administratiu de la 
Diputació de Barcelona, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, 
L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT L’AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS RELATIU A LES 
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE CORBES DE LA 
CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100. TTMM FONT-RUBÍ, TORRELAVIT, EL PLA DEL 
PENEDÈS  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís Guiteras i Rubio, facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, i assistit pel 
Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 
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2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Xavier 
Lluch Llopart, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
AJUNTAMENT DE TORRELAVIT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament,  Sr. Ramon 
Riera Bruch, i assistit pel Secretari de la Corporació Sr. Xavier Rodado Honorato.  
 
AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Santiago Soler Vives, i assistit per la Secretària per acumulació de la Corporació, Sra. Milagros de 
Legórburu Martorell. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius principals de la Diputació de 
Barcelona consisteix en la millora de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés principal al nucli 

del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 m a una gran part del 
recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi gran, a excepció de la corba situada 
davant del cementiri del Pla del Penedès, amb un radi aproximat de 25 metres. Aquesta 
corba, amb un radi de l’ordre de 10 vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al 
tram i en conseqüència dona lloc a problemes de seguretat viària. 

 
3. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de 

Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la 
Diputació, va redactar el projecte constructiu de l’”Eixamplament i millora de corbes de la 
carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat de realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la carretera 

BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-15 fins a uns 
120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. La actuació també reordenarà els 
accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  

 
5. En l’esmentat projecte redactat en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Barcelona, s’han identificat els trams de carretera que no 
compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, és a dir, 
les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi Pla Zonal 
com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests trams es proposen 
l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics 
disponibles per a portar-les a terme en els propers anys. 
 

6. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 

7. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Font-rubí, Torrelavit, i El Pla del Penedès, 
considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la 
Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els 
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en 
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ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 
 

8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data ........ 

 
Per tot això, totes 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 

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i els ajuntaments de Font-rubí, Torrelavit, i del Pla del 
Penedès, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en els termes municipals de Font-rubí, 
Torrelavit, i El Pla del Penedès, de les obres del projecte constructiu de l’”Eixamplament i millora de 
corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat 
a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 707.328,15 €, IVA inclòs, amb  càrrec a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona 
  

- La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es 
refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- l’execució de les obres del projecte constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera 
BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès” (Codi: 6506-
PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import 
total de 707.328,15 €, IVA inclòs, els quals corresponen íntegrament al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2019. 
 

- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació forçosa de 
tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbà (finques 
rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte 
constructiu. 
 

- la contractació d’aquestes obres. 
 

- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics de la 
Diputació o amb contractes externs de serveis. 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical 
fixa. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Font-rubí  
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Un cop executades les obres l’Ajuntament de Font-Rubí assumirà la titularitat de tots aquells elements 
construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la carretera BV-2153 i que estiguin 
dins el seu terme municipal.  
 
L’Ajuntament de Font-Rubí, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els elements 
d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera, independentment 
de la seva titularitat. Es detalla a continuació una relació d’ aquests elements: 
− Camins de servei que entronquen amb la carretera 

L’Ajuntament de Font-Rubí cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada situats 
en sòl urbà així com els terrenys de titularitat pública situats en sòl rústic i sòl urbà, que resultin 
afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 

 
Quart. – Obligacions de l’Ajuntament de Torrelavit 
 
Un cop executades les obres l’Ajuntament de Torrelavit assumirà la titularitat de tots aquells elements 
construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la carretera BV-2153 i que estiguin 
dins el seu terme municipal.  
 
L’Ajuntament de Torrelavit, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els elements 
d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera, independentment 
de la seva titularitat. Es detalla a continuació una  relació d’ aquests elements: 
 

−Camins de servei que entronquen amb la carretera 
 
L’Ajuntament de Torrelavit cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada situats 
en sòl urbà, així com els terrenys de titularitat pública situats en sòl rústic i sòl urbà, que resultin 
afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 
 
Cinquè. – Obligacions de l’Ajuntament del Pla del Penedès 
 
L’Ajuntament del Pla del Penedès cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada 
i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per 
l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 
 
Un cop executades les obres l’Ajuntament del Pla del Penedès assumirà la titularitat de tots aquells 
elements construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la carretera BV-2153 i que 
estiguin dins el seu terme municipal. 
 
L’Ajuntament del Pla del Penedès, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els 
elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera, 
independentment de la seva titularitat. Es detalla a continuació una relació d’ aquests elements: 

−Camins de servei que entronquen amb la carretera 
 
L’Ajuntament del Pla del Penedès cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada 
situats en sòl urbà, així com els terrenys de titularitat pública situats en sòl rústic i sòl urbà, que 
resultin afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 
 
Sisè.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, 
es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal 
funcionament d’aquells elements de les obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la 
conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior paràgraf.  
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Setè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part 
dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna 
de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o 
actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la 
conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents 
segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat 
patrimonial corresponent. 
 
Vuitè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les 
administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es considerin adients en 
defensa dels respectius interessos. 
 
 
Novè.- Naturalesa del conveni 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les 
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions 
interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni. 
 
Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de les altres 
parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de 
les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Onzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
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    - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Dotzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un representant 
tècnic per cadascun dels tres ajuntaments. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al correcte 
desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la vigilància i control de 
l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 

D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o 
que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les altres parts. La 
desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala.” 
 
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. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Font-
rubí, l’Ajuntament de Torrelavit i l’Ajuntament del Pla del Penedès, relatiu a les obres 
del Projecte Constructiu d’eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 
del PK. 0+000 al 1+100, TTMM de Font-rubí, Torrelavit i El Pla del Penedès. 
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, així com trametre-li una còpia del conveni 
signat. 
 
Quart.- Notificar el present acord als ajuntaments de Torrelavit i El Pla del Penedès. 
 
Cinquè.- 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 
sobre on es durà a terme l’actuació, al tram que va de la C-15 fins el trencall de 
l’entrada del Pla del Penedès, sobre tot a la corba on es troba el cementiri d’aquell 
municipi i que es tracta d’un projecte elaborat i que serà executat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
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: 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 ONZÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA D’UN ANY DEL 
PLA LOCAL DE JOVENTUT DE FONT-RUBÍ 2015-2018. 
 
La proposta presentada és del següent tenor literal: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió de data 29 de juliol de 2008, 
va aprovar el Pla Local de Joventut del municipi de Font-rubí per al període 2008-
2011. 
 
Atès que, aquesta Corporació, en data 18 de març de 2014, va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona una subvenció (recurs tècnic), la qual va ser concedida, per 
a l’elaboració d’un nou Pla Local de Joventut de Font-rubí 2015-2018, el qual va ser 
elaborat per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Institut d’Anàlisi Social i 
Polítiques Públiques, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut i va ser 
aprovat per unanimitat en el Ple municipal de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió 
ordinària de data 28 d’abril de 2015. 
 
Donat que el 6 de febrer de 2018, mitjançant catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar un ajut tècnic per a portar a terme 
una diagnosi i avaluació del Pla Local de Joventut vigent, el qual va ser concedit. 
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Atès que enguany s’hauria de redactar un nou Pla ja que l’actual compleix la 
vigència, però es dona el cas que la diagnosi del nou Pla encara s’està elaborant. 
 
Vista la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, que estableix que els 
governs locals de Catalunya, juntament amb l'Administració de la Generalitat, poden 
actuar en matèria de joventut, d'acord amb aquesta llei i la resta de la legislació 
aplicable. I, especialment, l’article 13 preveu com a actuacions complementàries dels 
municipis en matèria de joventut elaborar plans locals en matèria de polítiques de 
joventut, amb l'assessorament, si ho requereixen, de l'Agència Catalana de la 
Joventut. 
 
Vist el que estableix el 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. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:   
 
Primer.- Sol·licitar la pròrroga d’un any del Pla Local de Joventut de Font-rubí 2015-
2018. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta sol·licitud a la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar la sol·licitud de pròrroga al servei de joventut del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula a la regidora 
de joventut. 
La Sra. Sibil explica que es disposa d’un recurs tècnic de la Diputació de Barcelona 
per a l’elaboració d’un nou pla de joventut, que durant l’any 2019 es treballarà amb la 
diagnosi i que es podrà disposar d’un nou pla l’any 2020. 
El Sr. Càlix avança que el seu grup votarà favorablement la proposta, però que vol 
fer dos incisos: troben a faltar moltes de les accions per a què a la Barraca no 
accedeixen els més joves, que cal anar més enllà en el tema de la informació. 
També afegeix el Martí Càlix que hi ha elements de l’antic pla de joventut que no es 
van dur a terme, com un musical, com les reunions de la comissió de seguiment del 
pla,... 
La regidora Sibil explica que justament estan a la fase de la diagnosi per detectar les 
mancances o les errades del pla anterior, perquè l’experiència del funcionament de 
l’anterior pla serveixi per millorar. També manifesta que el canvi de dinamitzador , les 
reunions amb els joves que serviran per treure nous suggeriments, aportacions,... 
contribuirà a fer un millor pla de joventut. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 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 DOTZE.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN RÈTOL INDICADOR DEL BARRI 
DE GRABUAC DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta que es sotmet a consideració de l’òrgan plenari és la següent: 
 
“Atès que el principal accés rodat del barri de Grabuac, que pertany al terme 
municipal de Font-rubí, es troba en la cruïlla del punt quilomètric 4+570 de la 
carretera BV-2127, la qual es troba en el terme municipal de Vilobí del Penedès. 
 
Donat que l’Ajuntament de Vilobí del Penedès té prevista la instal·lació de rètols 
indicadors en algunes cruïlles del seu terme municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en disposar d’un rètol que indiqui 
la localització del barri de Grabuac des de la BV-2127. 
 
Vista la proposta de conveni presentada per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, que 
tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN RÈTOL INDICADOR DEL 
BARRI DE GRABUAC DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ  
 
A Vilobí del Penedès, el 21 de desembre de 2018. 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, l’Il·lm. senyor Xavier Lluch Llopart, de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals, 
perquè actua en la seva condició d’alcalde-president de l’ajuntament de Font-rubí, i en el seu nom i 
representació. 
 
I d’altra part, l’Il·lm. senyor Francesc Xavier Edo Vargas, de qui s’omet el detall de les circumstàncies 
personals, perquè actua en la seva condició d’alcalde-president de l’ajuntament de Vilobí del 
Penedès, i en el seu nom i representació. 
 
Assistits de les respectives secretàries-interventores, en exercici de les seves funcions de fedatàries i 
assessores legals de les Corporacions municipals i del seu President, de conformitat amb allò que 
disposa la Disposició Addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat per contractar i obligar-se, i diuen 
 
PRIMER.- Que el principal accés rodat al barri de Grabuac del terme municipal de Font-rubí, es troba 
en la cruïlla del punt quilomètric 4+570, de la carretera BV-2127. 
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SEGON.- Que l’ajuntament de Vilobí del Penedès té prevista la instal·lació de rètols indicadors en 
algunes cruïlles del terme municipal. 
 
TERCER.- Que interessa a l’ajuntament de Font-rubí disposar d’un rètol que indiqui la localització i 
l’accés del barri de Grabuac des de la BV-2127. 
 
En mèrits a tot això que han exposat, les parts, amb els seus respectius drets i representacions, 
atorguen el present CONVENI amb subjecció als següents  
 
P A C T E S: 
 
Primer.- L’ajuntament de Vilobí del Penedès instal·larà el plafó informatiu següent: 
 

1) En el punt quilomètric 4+570 de la carretera BV-2127: un suport d’alumini sobre el qual es 
col·locarà, entre d’altres, un rètol indicador amb la llegenda: Barri Grabuac  T. M. Font-rubí, 
segons model i característiques que s’adjunten en aquest conveni. (Annex 1). 

 
Segon.- L’ajuntament de Font-rubí abonarà a al de Vilobí del Penedès el cost íntegre del material i la 
instal·lació del rètol, que és de 454,00 euros. 
 
Tercer.- El termini per a l’ingrés de l’import esmentat és el dia 27 de desembre de 2018. L’abonament 
es farà en el compte obert a nom de l’ajuntament de Vilobí del Penedès en el Banc de Sabadell, 
número: ES68  0081  1626  0400  0101  4005. 
 
Quart.- L’ajuntament de Vilobí del Penedès es compromet a dur a terme la instal·lació dels plafons 
dins el primer trimestre de l’any 2019. 
 
Llegit aquest conveni, que s’estén en duplicat exemplar i a un sol efecte, les parts el ratifiquen i 
signen en el lloc i la data més amunt esmentats, davant meu, la secretària de l’ajuntament de Vilobí 
del Penedès, que en dono fe.  
 
 
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 1531-21003 per fer front 
a la despesa que comporta l’aprovació del present conveni.  
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Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès i l ’Ajuntament de Font-rubí, per a la instal·lació d’un rètol indicador del 
Barri de Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 454,00 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 1531-21003. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vilobí 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 llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’una iniciativa de 
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, però que a l’Ajuntament li sembla interessant 
aprofitar aquesta actuació de l’Ajuntament veí per millorar la senyalització del Barri 
de Grabuac. 
 
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: 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 TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL 
PROJECTE FOIX, EN EL MARC DE LES MESURES I SUPORTS ADDICIONALS 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment: 
 
“Atès que, l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres 
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docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a tercer 
i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a 
la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, 
amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que 
permeten organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, 
amb una clara orientació pràctica.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d’Educació 
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional.  
 
Atès que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu comprèn el conjunt de mesures i suports 
addicionals d’atenció educativa destinats a l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria, amb la finalitat d'afavorir el seu desenvolupament personal i social i 
perquè avancin en l'assoliment de les competències de cada etapa educativa i la 
transició a la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
 
Donat que l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca ha elaborat el seu projecte 
d’atenció a la diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a 
l’alumnat, amb el nom de Foix, l’objecte del qual és donar suport als alumnes de 
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí és conscient que a l’Institut de l’Alt Foix de Sant 
Martí Sarroca hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de 
conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i disposa de recursos 
educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte 
d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi, s'ofereix a donar suport col·laborant en el projecte Foix, per tal 
de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb 
la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Vista la proposta de conveni elaborada pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER AL PROJECTE FOIX, EN 
EL MARC DE LES MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA A 
L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  
 
 



  

 
 
 
 

 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 

REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor Josep Vallcorba Cot, director general de Currículum i Personalització, nomenat pel Decret 
278/2018, de 20 de desembre (DOGC núm.7774, de 24.12.2018) i actuant en l’exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Educació en diversos òrgans del Departament 
(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 

PER L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 

 
El senyor Xavier Lluch i Llopart alcalde de Font-rubí, en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 
53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, nomenat en el ple municipal de data 13/06/2015. 
 

EXPOSEN: 

Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar mesures específiques 
d’atenció a la diversitat  per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter 
orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de 
vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació 
pràctica.  

Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d’Educació podrà establir 
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització d’activitats fora del centre 
en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i 
quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.  
 
Que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu comprèn el conjunt de mesures i suports addicionals d’atenció educativa destinats a 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria, amb la finalitat d'afavorir el seu desenvolupament 
personal i social i perquè avancin en l'assoliment de les competències de cada etapa educativa i la 
transició a la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
 
Que l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en 
el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Foix.  
 
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació 
secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i 
adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament de Font-rubí. és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 
problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a 
l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca col·laborant en el projecte Foix, per tal de donar una 
resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva 
inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament de Font-rubí disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la formació 
d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i 
els apropi a la realitat del municipi. 
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Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Font-rubí consideren positiu optimitzar els 
recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi. 
 

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present 
conveni de conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES: 

 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Font-rubí, en matèria d’atenció educativa 
a l’alumnat d’educació secundaria obligatòria, a través del projecte Foix, que es dur a terme en 
l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca, per al cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020. 
 
SEGONA.- L’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel 
consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats 
alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en un 
període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.  
 
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través de la col·laboració de 
l’Ajuntament de Font-rubí les realitzen fora del centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança 
escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel consell escolar del centre.  
 
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO 
que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les 
competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès 
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:  
 
1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden incorporar 

al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu 
parer i el dels pares o tutors legals.  
 

2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació positiva per 
superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa. 

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan equivalent en 

relació amb l’adaptació curricular de l’etapa. 
 

2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada amb un 
document de compromís educatiu. 

 
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant un o més 
trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva família, el seu tutor/a i l’equip 
docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. 
Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la valoració  de l’equip docent 
i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable. 
 
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats formatives de cada 
alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les competències bàsiques de l’etapa. 
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Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 4t d’ESO essent 
aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte quan sigui adient. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament de Font-rubí es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les 
instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó es 
formalitzarà un document de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que 
col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum 
formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes a l’Institut de l’Alt 
Foix de Sant Martí Sarroca durant el temps que les duguin a terme. 
 
L'Ajuntament de Font-rubí, col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat està escolaritzat en la 
realització d'activitats educatives específiques. Així mateix facilitarà al centre docent tota la informació 
necessària per a l'avaluació i consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes. 
 
SISENA.- L’Ajuntament de Font-rubí es farà càrrec de la totalitat de les despeses que comporta la 
realització d’aquestes activitats. 
 
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del projecte i del grau 
d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al consell escolar del centre. 
 
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu seguiment i dels 
resultats. 
 
VUITENA.- Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de 
seguiment formada per representants del Departament d’Educació i l’Ajuntament, que resoldrà els 
problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se, així com els casos d’incompliment de 
les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts. 
 
Hi haurà una reunió ordinària per curs i extraordinàries que siguin adients, en aquest cas, convocades 
a petició d’una de les parts. El director o directora del Serveis Territorials designarà els representants 
que formen part de la comissió de seguiment en representació del Departament d’Educació. 
 
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent per un període de dos cursos acadèmics i tindrà efectes des 
de l’1 de setembre de 2018, fins al 31 d’agost de 2020. Amb una antelació mínima d’un mes abans de 
la data de finalització de la seva vigència, les parts signatàries poden acordar expressa i 
unànimement la pròrroga del conveni per un període de fins quatre anys addicionals. 
 
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51 de la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic. 
 
DESENA.- Les dades personals contingudes en el conjunt d’actuacions materials implicats en les 
activitats objecte d’aquest conveni, seran obtingudes, custodiades i tractades d’acord amb el que 
determina el 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); així mateix, en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, d’acord 
amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre; així com amb aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter 
personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni, i el que determina la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge i resta de normativa d’aplicació. 
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Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta confidencialitat i 
en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la indicada en l’apartat anterior. Tampoc es 
comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. 
 
ONZENA.- Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
En concret, es comprometen a comprovar, abans de designar-lo, que el personal propi o extern que 
hagi d’intervenir en l’execució d’aquest conveni, compleix el requisit que determina l’apartat 5 de 
l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996 citada. 
 
DOTZENA.- Per als centres públics titularitat del Departament d’Educació, l’assegurança de 
responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya, contractada pel Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, cobreix els possibles danys personals o materials causats 
involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat. 
 
TRETZENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes 
d’acord amb el que es determina en la comissió de seguiment, vigilància i control que es crea a la 
clàusula vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts 
indicades.  
 
Vist l’escrit d’aclariments, de data 21 de gener de 2019, del director de l’Institut de 
l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca, Sr. Jordi del Barrio, que s’adjunta a l’expedient, 
sobre les obligacions d’aquesta Corporació que preveu l’esmentat conveni. 
 
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. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Font-rubí per al Projecte 
Foix, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció educativa a l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria. 
 
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
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Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca i trametre la documentació 
que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Quart.- 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. 
L’Alcalde exposa que es tracta d’un conveni que aproven tots els ajuntaments que 
aporten alumnes a l’Institut de Sant Martí, i que facilita que certs alumnes vagin a fer 
pràctiques a empreses del municipi, fins i tot al propi ajuntament. El projecte Foix es 
proposa per facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats alumnes de 3r 
i 4art d’ESO. 
El Sr. Sala pregunta que es tracta d’un conveni que sigui del pla de diversificació 
curricular. 
El Sr. Alcalde explica que creu que es tracta d’un pla per alumnes amb dificultats 
específiques i creu que és projecte d’aquest institut, però que desconeix si també es 
fan de similars en d’altres instituts.   
La Sra. Faura apunta que aquest projecte funciona com a una aula oberta. 
 
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. 
 
PUNT CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER 
L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE FONT-RUBÍ 2018-2030 REDACTAT 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada davant del Ple de la Corporació és la següent:   
 
“Atès que l’Ajuntament  de Font-rubí, l’any 2017, es  va  adherir al  “Pacte d’Alcaldes 
pel clima i l’energia”, iniciativa posada en marxa per la Comissió Europea per lluitar 
contra l’escalfament de la Terra i que consisteix en el compromís de les ciutats i 
pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les 
emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb 
les fonts d’energia renovables.  
 
Atès que, per donar compliment als compromisos que deriven de l’adhesió al “Pacte 
d’Alcaldes pel clima i l’energia”, cal redactar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
i el Clima del municipi de Font-rubí i que, mitjançant el Catàleg de serveis de l’any 
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2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar el recurs tècnic d’aquest Pla a l’Oficina 
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, el qual va ser concedit. 
 
Atès que, en data 4 de desembre de 2018, la Diputació de Barcelona va fer entrega 
a l’Ajuntament de Font-rubí del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima del 
municipi definitiu, el qual consta a l’expedient, i que per tal de donar-li continuïtat és 
necessària la seva aprovació per Ple municipal.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima del municipi de 
Font-rubí, redactat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Notificar l’aprovació del Pla a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords. 
L’Alcalde explica que es tracta d’un pla on es pretén reduir les emissions entre el 
període 2018-2030, que proposa diverses actuacions i que és una eina necessària 
per poder sol·licitar subvencions. 
El Sr. Sala pregunta si hi ha pensada alguna acció específica. 
El Sr. Alcalde respon que ja hi ha mesures en el pressupost del 2019, com per 
exemple les màquines de fred i calor. També hi ha una Altra acció en marxa, junt 
amb setze municipis més, que es vol implementar des del Consell Comarcal, i que 
es tracta d’un projecte FEDER que consisteix en el canvi de lluminàries de certs 
trams de l’enllumenat públic. 
La Sra. Faura pregunta si en el document hi ha un llistat de mancances, d’aspectes 
que cal millorar. 
El Sr. Alcalde explica que la mancança més important i que tindrà un cost més elevat 
per a la seva millora és en l’àmbit del transport. 
 
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. 
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PUNT QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A 
L’EXERCICI 2019. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és del tenor següent: 
 
“D’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 
2,25% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a 
la seva antiguitat. 
 
I en el segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25% addicional, a partir del juliol 
de 2019, condicionat a l’increment del PIB superior al 2,5%; per a un creixement 
inferior al 2,5 %, l’increment disminuirà proporcionalment de la següent manera: 

o PIB igual a 2,1: 2,30%. 
o PIB igual a 2,2: 2,35%. 
o PIB igual a 2,3: 2,40%. 
o PIB igual a 2,4: 2,45%. 

 
Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 3.Dos, s’incorpora la possibilitat de 
què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,25% de la massa salarial, 
destinat entre d’altres, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres. 
L’increment pot ser de fins el 0,3% en cas de superàvit. Atès que encara no s’ha 
procedit a l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Font-rubí, 
i no es coneix la dada de si es liquidarà en situació de superàvit, de moment només 
es podran incrementar, si s’escau, les retribucions en un 0,25% per aquest concepte. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí no disposa de representant dels treballadors, 
però vist que des de la Regidoria de Recursos Humans s’ha presentat treballadors 
municipals la proposta d’increment de retribucions, al qual ha estat acceptada pels 
empleats i que consisteix en que el personal de la Corporació, funcionari i laboral, 
vegi incrementades les seves retribucions en un 2,5% en tots els elements de 
l’estructura retributiva (sous base, complements de tot tipus, productivitat, 
antiguitat,...), excepte el personal laboral no estructural contractat dins de plans 
d’ocupació, que es regeixen per altres condicions ja fixades.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les 
atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés normativa 
concordant i d’aplicació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
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A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR , amb efectes de l’1 de gener de 2019, un increment de l’2,25% 
de les retribucions bàsiques i de tots els complements (destí, específic, productivitat i 
específic de tresoreria) del personal funcionari de l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord 
amb el que preveu el Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Segon.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2019, un increment de l’2,25% 
de les retribucions bàsiques i de tots els complements (millora voluntària absor., 
antiguitat, productivitat,...) del personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí, excepte 
el personal laboral no estructural contractat dins de plans d’ocupació, que es 
regeixen per altres condicions ja fixades.  
 
Tercer.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2019, un increment addicional 
del 0,25% de la massa salarial per a destinar-lo a implantar plans o projectes de 
millora de la productivitat o l’eficiència, d’acord amb l’annex de productivitat que 
consta a l’expedient.   
 
Quart.- MANTENIR les quanties de les assignacions i règim econòmic dels membres 
electes de la Corporació. 
 
Cinquè.- FACULTAR al regidor de Recursos Humans per a la realització de les 
gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució del present acord. 
 
Sisè.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de 
l’exercici 2019.  
 
Setè.- INCOAR el corresponent expedient de modificació de crèdits per tal 
d’incrementar el capítol 1 de despesa amb l’import que comporta aquest acord. 
 
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació 
per al seu compliment.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor de 
recursos humans. 
El Sr. Moya destaca que la proposta recull l’increment màxim previst a la normativa 
estatal, que depenent del resultat de l’exercici anterior i de l’evolució del PIB 
espanyol potser més endavant es tornarà a plantejar un nou increment. 
 
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: 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 SETZÈ.- MOCIÓ PER MODIFICAR EL REGIM D’ATENCIONS 
PROTOCOL·LÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 
 
La moció que presenta el grup municipal l’ERC-AM de Font-rubí és la següent: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Atès que a l'inici d’aquesta legislatura el grup d’Esquerra a Font-rubí va renunciar a 
les atencions  protocol·làries al entendre que les despeses de la nostra assistència 
als diversos actes als que som convidats en motiu del nostre càrrec han de ser 
assumides per nosaltres mateixos. 
 
Atès que considerem que els càrrecs electes han d’assumir les despeses que els 
pertoquin a causa dels actes als que assisteixen amb l’objectiu de no crear una 
desigualtat envers la resta dels habitants de Font-rubí. 
 
Atès que considerem positiu per la institució que la totalitat dels càrrecs electes 
renunciessin a les atencions protocol·làries. 
 
Atès que considerem que l'assistència als diversos actes lúdic-festius no forma part 
de la tasca dels càrrecs electes. 
 
Atès que considerem que els recursos públics no s’han de destinar a sufragar els 
àpats dels càrrecs electes a les celebracions veïnals. 
 
Per tots aquests motius el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí 
proposa l’adopció del següent acord: 
 
Únic. Les despeses per l'assistència dels càrrecs electes als dinars i sopars de les 
diverses festes de barris del nostre municipi no seran considerades despeses 
justificables en la partida 22601 (Atencions Protocol·làries) ni en qualsevol altra 
partida i per tant seran assumides pels propis càrrecs electes.” 
 
El Sr. Josep Ma. Sala llegeix la moció i la defensa. Manifesta que les despeses dels 
sopars de barris han d’anar a càrrec de cada regidor. 
El Sr. Alcalde explica que els sopars sorgeixen de la primera festa del barri de Font-
rubí, que convidaven a tot l’Ajuntament més les seves parelles, i que es va convertir 
en un sopar. A partir d’aquí ho van fer els altres barris. Continua el Sr. Alcalde 
explicant que es tracta de despeses protocol·làries de la Corporació, que de la 
partida existent, potser suposa uns 200 euros el cost de convidar als regidors als 
sopars de barris i afirma que ell, com Alcalde ha de tenir el poder de decisió de 
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convidar els regidors a certs actes, igual que pot convidar a d’altres representant 
polítics a actes municipals;  que es tracta de despeses directes d’alcaldia i que ell les 
decideix a gust i a consciència. 
El Sr. Sala considera que aquesta postura comporta convidar a base de diners 
públics i que el seu grup no hi està d’acord. 
El Sr. Alcalde reitera que lògicament un Alcalde no convida de la seva butxaca, al 
ser un càrrec representatiu; que es tracta de destinar a aquesta finalitat una despesa 
de 200 euros d’un pressupost de dos milions d’euros. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 3 (tres) 
vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup 
Municipal de CIU. Per tant, la moció és rebutjada per majoria absoluta. 
 
PUNT DISSETÈ.- MOCIÓ D'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI AL 
PRESIDENT DEL CENTRE D'ESTUDIS DE SUBIRATS (CESUB) SR. JOSEP 
MATA MASSANA. 
 
La moció presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“El senyor Josep Mata Massana, nascut a St Pau d'Ordal (Subirats) el 1956, és un 
subiratenc estimat i valorat per la seva implicació en el teixit associatiu i cultural del 
municipi. Va formar part durant molts anys de la junta del Centre Agrícola de Sant 
Pau d'Ordal, autor de l'obra “El manuscrit de foc”, escrita per a la creació del drac 
Miserachs de la colla de diables de St Pau d'Ordal; autor de “La veritable història 
dels gegants del carrer de la Font”, que es representa cada any a l'esmentat carrer. 
Autor del llibre “Pau Baquès, republicà i rabassaire”, que recull la biografia d’un dels 
dirigents de la Unió de Rabassaires, fill de Subirats, que va tenir un paper significatiu 
en les lluites a l’etapa prèvia i durant la República i que va continuar lluitant en pro 
de la pagesia fins a l’acabament de la guerra i el seu exili a França.  
 
Autor de l’obra teatral El turment, estrenada a Centelles el 19 de febrer de 2011 i 
representada a Vilafranca en la Festa Major del mateix any. 
 
Soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs i col·laborador del projecte Tots els noms, 
dirigit per l’historiador vilafranquí Ramon Arnabat. Una de les seves tasques més 
rellevants ha estat la d’historiador local dedicat a la investigació dels períodes de la 
República i de la Guerra Civil. És l’artífex del Centre d’Estudis de Subirats, CESUB, i 
president des de la seva constitució el 10 d’abril de 2011. El CESUB és un òrgan 
aglutinador de totes les iniciatives vinculades al municipi que responguin a la missió 
de protegir, potenciar i donar a conèixer el valor del Patrimoni històric, cultural, 
artístic i natural de Subirats. Des del CESUB i amb la col·laboració de diversa gent 
vinculada directament amb el projecte que lidera el Josep Mata s’han topografiat les 
troballes, s’han elaborat mapes i s’ha escrit part de la història. Alhora, s’han donat a 
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conèixer els fets del gener de 1939 a través d’exposicions i de les diferents Jornades 
de Recuperació de la Memòria Històrica de Subirats. Per iniciativa seva es va 
projectar el Centre d’Interpretació sobre la batalla d'Ordal, que ha vist la llum al 
febrer de 2015 amb el nom de Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de 
Barcelona, CIUDEB. 
 
El senyor Josep Mata, malgrat les troballes aconseguides, ha continuat les seves 
recerques, utilitzant les mans i un senzill detector de metalls; sol o acompanyat. 
L’any 2014 es van trobar restes humanes de soldats republicans morts el 1939 i 
deixats a la intempèrie pels catòlics franquistes. L’òrgan competent de la Generalitat 
va intervenir la fossa on finalment van aparèixer restes de quatre soldats. Al llarg de 
2015 la Generalitat ha dut a terme una altra actuació en una altra fossa descoberta 
pel mateix Josep Mata. 
 
Els resultats ja s’han fet públics i s’han presentat als municipis de Subirats i d’Olesa 
de Bonesvalls (l’indret on hi havia les restes humanes –la serra de Ries- està a 
cavall dels dos municipis).  
 
El Josep Mata sempre va creure en la necessitat de dignificar d’alguna manera les 
restes dels soldats trobats, desig que es va materialitzar en l’acte d’inhumació dut a 
terme en 21 de maig de 2016 al cementiri de Sant Pau d’Ordal, quan es va donar 
sepultura a les restes dels soldats trobades a les serres d’Ordal. En l’acte va assistir-
hi el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat, Raül Romeva. 
 
Al gener de 2016, es van presentar una sèrie de projectes per dignificar l’espai on es 
van enterrar els soldats republicans i, després d’un procés de selecció i treball 
coordinat amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), en 
les setenes Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica celebrades aquell any 
s’ha pogut inaugurar el Memorial de l’Última Defensa de Barcelona, gràcies a la feina 
conjunta entre el CESUB i els ajuntaments d’Olesa de Bonesvalls i Subirats. Des del 
CESUB o des de la pròpia iniciativa, el Josep Mata ha liderat totes les Jornades de 
Recuperació de la Memòria Històrica celebrades fins a dia d’avui. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que 
iniciï el procediment pertinent per tal que se li pugui atorgar la Creu de Sant Jordi, 
aquest any 2019, al senyor Josep Mata i Massana, per ser un referent de la memòria 
història a Subirats, gràcies al seu esforç i treball incansable i desinteressat. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Subirats.” 
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L’Alcalde llegeix la moció i la defensa, destacant que el Sr. Josep Mata i Massana ha 
estat una persona clau de la recuperació de la memòria històrica. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la moció 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 moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC perquè formuli els seus 
precs i/o preguntes. 
 
1) La Sra. Faura pregunta sobre l’estat de desplegament de la xarxa de fibra òptica 
pel municipi. 
L’Alcalde explica que encara no hi ha aquest servei, que existeix un projecte de la 
Diputació de Barcelona que consisteix en passar un tub des de la C-15 fins a les 
Cabanyes per on posteriorment passarà la fibra òptica. Que quan acabin les obres, 
la Diputació donarà la concessió o adjudicació d’aquest servei a alguna/es 
companyia/es, i que llavors la/es companyia/es farà/n el desplegament. 
El Sr. Sala pregunta si ja es coneixen les dates del plegament. 
L’Alcalde diu que no es coneixen les dates ni els terminis de desplegament. 
 
2) El Sr. Sala exposa que el dia 8 de novembre de 2018 el Consell Comarcal va 
celebrar una reunió sobre polítiques d’habitatge, però que no li consta que hi hagués 
cap representant municipal. 
L’Alcalde explica que tenia una altra reunió i que no va poder assistir, però que està 
al dia d’aquesta qüestió i específicament sobre la problemàtica dels habitatges 
ocupats; que darrera les ocupacions hi ha de vegades delinqüència.  
 
3) El Sr. Sala esmenta que la següent pregunta era sobre la diversificació curricular, 
però que ja està aclarit. 
 
4) El Sr. Càlix pregunta sobre si es té més informació sobre un dels motius de 
l’expedient de modificació de crèdits per causa dels serveis jurídics i de gestoria. 
La secretària interventora li contesta que no es té cap nova noticia de les diligències 
prèvies d’un jutjat de Vilafranca del Penedès. 
 
5) El Sr. Càlix pregunta si ha tingut entrada correctament a l’Ajuntament una 
instància seva que preguntava sobre el cens d’establiments religiosos. 
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La secretària interventora li contesta que sí, i que es troba pendent de resposta per 
part seva, després d’haver consultat amb d’altres administracions sobre aquesta 
petició d’informació. 
 
6) La Sra. Faura pregunta, en relació al robatori d’ahir a la farmàcia, si es pot tornar 
a replantejar la possibilitat de demanar una xerrada informativa sobre els robatoris 
als mossos d’esquadra. Que quan s’havia plantejat aquesta qüestió amb anterioritat 
no s’havia considerat convenient aquesta mesura per no causar més alarma a la 
població, però pot ser beneficiós posar novament sobre la taula aquesta qüestió. 
L’Alcalde manifesta que pot ser positiu una xerrada dels mossos donant quatre 
consells a la població sobre aquestes situacions; que el robatori a la farmàcia va 
consistir en endur-se la caixa registradora i no va causar cap lesió personal i que la 
caixa buida va ser trobada llençada en una zona més amunt. Finalitza dient que 
s’apunta aquesta proposta de xerrada per poder-la realitzar. 
 
 

 
 
 
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 20,58 hores. 
 
 

 
 
 


