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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 30 D’ABRIL DE 2019 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 03/2019 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria: Primera 
Data: 30 d’abril de 2019 
Hora d’inici de la sessió: 20,05 
Hora d’acabament de la sessió: 20,47 
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 

 
Regidors: 

 
Grup Municipal CIU 
Sr. Lluís Ortega i Rey, 1r. tinent d’alcalde.  
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde. 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany. 
Sr. Sebastià Moya i Arenas.  
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany. 

 
Grup Municipal d’ERC-AM 
Sr. Josep Maria Sala i Santacana. 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 
Sra. Joana  Faura i Bonell. 

 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Cap. 

 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de la sessions plenàries 
anteriors. 
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2. Realització del sorteig públic per escollir els membres que hauran de formar 
part de la mesa electoral de les Eleccions Locals i al Parlament Europeu del 
dia 26 de maig de 2019. 

3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1 a la núm. 44 del 
2019). 

4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
5. Donar compte informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de 

compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, quart trimestre de 2018. 

6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 51/2019, de data 12 d’abril, 
d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí 
corresponent a l’exercici 2018.  

7. Proposta d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
la Mancomunitat Penedès Garraf i els ajuntaments adherits al Pla Comarcal 
de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte-D” 2019-2023. 

8. Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials 
bàsics i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2018 
i 2019. 

9. Proposta d’aprovació de l’annex III al conveni de cooperació 
interadministrativa per a la prestació conjunta del servei del taxi a la comarca 
de l’Alt Penedès per a la creació del registre centralitzat i tractament de dades 
de caràcter personal de les llicències de taxi. 

10. Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni regulador, subscrit en data 3 
d’octubre de 2016, entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Castellet i la Gornal, Font-rubí i Pontons per a finançar el projecte de 
dinamització de la gent gran. 

11. Proposta d’aprovació del Programa Anual 2019, que desenvolupa el Pla Marc 
de restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-Litoral del Penedès. 

12. 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 
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 LES ACTES 
DE LA SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. 
 
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són la de data 29 
de gener de 2019 i la de data 2 d’abril de 2019. L’Alcalde pregunta a la resta de 
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membres del consistori si volen fer algun aclariment o alguna esmena més al contingut 
de les actes. 
 
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació. 
 
Subjectes les actes a votació, el resultat de les mateixes 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, les actes s’aproven per unanimitat. 
 
 
PUNT SEGON.- REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER ESCOLLIR ELS 
MEMBRES QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LA MESA ELECTORAL DE 
LES ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 26 DE MAIG 
DE 2019. 
 
En compliment del que preveu la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General (articles 25 a 27), es procedeix a fer el sorteig, amb un programa informàtic, 
dels membres que formaran la Mesa Electoral en les properes Eleccions Locals i al 
parlament Europeu, donant el següent resultat: 

 
Junta Electoral de zona de: Vilafranca del Penedès 
Municipi: Font-rubí 
Districte Censal: 01 
Circumscripció Electoral: Barcelona 
Secció: 001 
Mesa: U 
TITULARS: 
 
President/a: Sr. X. G. T. 
1r Vocal: Sr. J. M. F. V. 
2n Vocal: Sr. M. B. F. 
 
SUPLENTS: 
 
1r. de President/a: Sra. A. C. S. 
2n. de President/a: Sra. A. F. R. 
1r. de 1r Vocal: Sra. M. E. B. 
2n. de 1r Vocal: Sr. J. M. V. C. 
1r. de 2n Vocal: Sra. R. E. D. 
2n. de 2n Vocal: Sr. X. C. O. 
 

Un cop obtingut l’esmentat resultat del sorteig, la Secretària informa als assistents 
que s’haurà de trametre tota la documentació necessària a la Junta Electoral de 
Zona perquè es pugui procedir a la notificació de les persones designades per 
formar part de la Mesa Electoral en les properes eleccions.  
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PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA 
NÚM. 1 A LA NÚM. 44 DEL 2019). 
 
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 1 a la número 44 de 
l’any 2019, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el 
següent: 
 
01/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8 de gener de 

2019. 

02/2019 De readmissió de la Sra. Ma. Isabel Lluch Rabal en el lloc de treball d’arquitecte com 
a indefinida no fixa. 

03/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 
2019. 

04/2019 De revocació d’una competència delegada en la Junta de Govern. 

05/2019 D’assignació de complements salarials a diversos treballadors de la Corporació. 

06/2019 De convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 29 de gener de 
2019.  

07/2019 D’elevació a definitiu de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general de la 
Corporació. 

08/2019 D’aprovació de les nòmines del mes de gener de 2019 i de la liquidació de la 
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

09/2019 D’aprovació de l’abonament dels salaris de tramitació a la Sra. Ma. Isabel Rabal 
Lluch. 

10/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 
2019. 

11/2019 D’autorització i disposició de despesa, exp. 01/2019. 

12/2019 D’aprovació de les quotes 2019 de la Mancomunitat Penedès-Garraf i de dues taxes 
del Departament de Salut. 

13/2019 D’aprovació de l’expedient núm. 01/2019 de modificació de crèdits del vigent 
pressupost de la Corporació. 

14/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 
2019. 

15/2019 D’autorització i disposició de despesa, exp. 02/2019. 

16/2019 D’aprovació de les quotes 2019 d’Associacions, Consorcis i Consells 
supramunicipals. 

17/2019 D’aprovació de la relació de factures núm. 01/2019. 

18/2019 D’aprovació de les nòmines dels endarreriments corresponents al mes de gener de 
2019. 

19/2019 D’aprovació de les despeses derivades del conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i 
la Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu, exercici 2018.  

20/2019 D’incoació de l’expedient de protecció urbanística núm. 65/2019. 

21/2019 D’aprovació de les nòmines del mes de febrer de 2019 i de la liquidació de la 
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

22/2019 D’incoació de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 72/2019. 

23/2019 D’aprovació de la transferència d’uns ingressos a l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona en concepte de Taxa pel subministrament d’aigua del Centre Oriol Badia 
de la Generalitat de Catalunya. 

24/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 
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2019. 

25/2019 D’autorització i disposició de despesa, exp. 03/2019. 

26/2019 De reserva de llocs per a pancartes, cartelleres i banderoles i locals públics per a la 
campanya electoral a les Eleccions a Corts Generals 2019. 

27/2019 D’aprovació de la relació de factures núm. 02/2019. 

28/2019 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del celler ubicat 
al polígon 13 parcel·la 20 del barri de Les Cases Noves. 

29/2019 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una persona del 
padró municipal d’habitants. 

30/2019 D’aprovació de les despeses derivades del conveni de col·laboració entre els 
Ajuntaments de Font-rubí i Vilobí del Penedès per a la gestió d’un centre de recepció 
de residus, exercici 2019. 

31/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 
2018. 

32/2019 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador 
del domicili ubicat a castes de Nadal, núm. 9 del municipi de Torrelavit. 

33/2019 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador 
del domicili ubicat al C/ de les Garrigues núm. 8, al Barri de Can Castellví del 
municipi de Font-rubí. 

34/2019 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del comptador 
del local ubicat al C/ Santa Maria núm. 1, al Barri de Guardiola del municipi de Font-
rubí. 

35/2019 D’autorització i disposició de despesa, exp. 04/2019. 

36/2019 D’aprovació de la transferència d’uns ingressos a l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona en concepte de Taxa pel servei de gestió de residus comercials Centre 
Oriol Badia de la Generalitat de Catalunya. 

37/2019 D’aprovació de l’expedient núm. 02/2019 de modificació de crèdits del vigent 
pressupost de la Corporació. 

38/2019 D’aprovació de la relació de factures núm. 03/2019. 

39/2019 De contractació temporal d’una administrativa de suport al servei municipal d’aigua i 
als serveis econòmics de la Corporació. 

40/2019 D’aprovació de les nòmines del mes de març de 2019 i de la liquidació de la 
seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes. 

41/2019 De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 2 d’abril de 
2019. 

42/2019 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 
2019. 

43/2019 D’aprovació de la relació de factures núm. 04/2019. 

44/2019 D’autorització i disposició de despesa, exp. 05/2019. 

 
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 QUART.- 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: 
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- Actes de la JGL de data 8 i 23 de gener de 2019; 
- Acta de la JGL de data 5 i 19 de febrer de 2019; 
- Actes de la JGL de data 5 i 19 de març 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 CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ I DE LA 
TRESORERIA MUNICIPALS DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE DE 2018. 
 
Es procedeix a donar compte del contingut del següent informe: 
 
“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els articles 4 i 5, una sèrie d’obligacions de 
subministrament d’informació, entre d’altres, per les administracions públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels tresorers o, en el seu 
defecte, pels interventors de les corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà, a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per 
l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Vist l’informe d’intervenció i de la tresoreria municipals, de data 16 d’abril de 2019, 
que es reprodueix tot seguit:  
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ I DE LA TRESORERIA MUNICIPALS  
 
De conformitat amb l'establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s'emet el següent informe,  
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ANTECEDENTS 
 

PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l'Administració d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Abans, l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 novembre, ja derogat, 
establia que “l’Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents 
a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que 
acrediten la realització total o parcial del contracte”. 
Després, l’article 33 i la Disposició Final Sisena del Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, 
de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, que 
modificaven l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
S’han aprovat més reformes legislatives que afecten a les lleis abans referenciades, com la 
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
A partir d’aquí, cal tenir en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació en aquesta matèria. 
 
Però hem de destacar la més important: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, i en especial l’article 198 i 210.    
 
“Article 198. Pagament del preu. 
1. El contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada en els termes que 
estableixen aquesta Llei i el contracte. 
En el supòsit dels contractes basats en un acord marc i dels contractes específics derivats d’un sistema dinàmic 
de contractació, el pagament del preu el pot fer el peticionari. 
2. El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte o, en el cas de 
contractes de tracte successiu, mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin estipulat. 
En els casos en què l’import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament 
següent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, l’expedient de 
pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la comunicació efectuada a la 
Intervenció corresponent per a la seva eventual assistència a la recepció en l’exercici de les seves funcions de 
comprovació material de la inversió. 
3. El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per l’import de les operacions preparatòries de 
l’execució del contracte i que estiguin compreses en l’objecte d’aquest, en les condicions que assenyalen els 
plecs respectius; aquests pagaments s’han d’assegurar mitjançant la prestació de garantia. 
4. L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de 
les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte 
dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i, si es 
demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per tal que a l’inici 
del còmput de termini es puguin meritar interessos, el contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura 
electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de 
lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del servei. 
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Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha 
d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte 
dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del 
servei. 
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació 
d’interessos no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la 
factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent. 
5. Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s’escau, a la 
suspensió del compliment del contracte, i ha de comunicar a l’Administració, amb un mes d’antelació, aquesta 
circumstància, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la suspensió, en els termes que 
estableix aquesta Llei. 
6. Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret, així mateix, a resoldre el 
contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això se li originin. 
7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments a compte 
que siguin procedents per l’execució del contracte només es poden embargar en els supòsits següents: 
a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del contracte i de les quotes 
socials que en deriven. 
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors 
referides a l’execució del contracte. 
8. Les comunitats autònomes poden reduir els terminis de trenta dies, quatre mesos i sis mesos que estableixen 
els apartats 4, 5 i 6 d’aquest article.”  
 
En el cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració haurà d’abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

SEGON.- S'adjunta informe del quart trimestre de l’exercici 2018 per continuar l’actualització 
de la informació sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010, de 5 de juliol, 
per al pagament de les obligacions de cada Ajuntament, que inclou el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.  
 
En l’esmentat informe es considera la totalitat dels pagaments realitzats en el trimestre 
natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
període.  
 

TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació, segons l'article 4 de la Llei 
15/2010 de morositat i debat en el Ple de la Corporació, aquest informe es deurà remetre, en 
tot cas, al Ministeri d'Economia i Hisenda i a Tutela Financera de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
- Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 

de l’Ordre ECF/13//2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

- Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per 
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 



  

 
 
 
 

 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 

previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
D’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
la interventora i tresorera emet el següent 
 

I N F O R M E 
 

A) Sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament, quart trimestre 2018.   
  
Cal comentar que durant el quart trimestre de 2018 s’ha complert en tots els casos amb el 
termini de pagament de proveïdors de 60 dies, entesos e dos períodes: un període màxim 
de 30 dies per a du a terme un procediment d’acceptació o de comprovació mitjançant el 
qual s’ha de verificar la conformitat dels béns, serveis u obres i un segon període màxim de 
30 dies per a dur a terme l’aprovació de la corresponent factura. El període mitjà de 
pagament s’ha situat en 30,22 dies. Vist les dades d’aquest quart trimestre de 2018 es pot 
copsar la idea que se segueix amb la línia de manteniment d’una estabilitat en els 
pagaments, que continuen efectuant-se dos cops al mes. 
 
Les previsions inicials dels trimestres del 2019 és continuar amb la dinàmica d’aquest quart 
trimestre de 2018, tal com marca la normativa vigent, donat que la tresoreria municipal 
disposa d’una liquiditat adequada, i es continuarà treballant perquè entre la data de registre 
de factura i la data de pagament no passin gaire més de 30 dies, encara que el termini legal 
sigui de 60 dies. 

 
D'aquesta manera, respecte a aquest quart trimestre de l’exercici 2018, es relacionen en els 
documents annexos integrants d’aquest informe els pagaments realitzats i factures o 
documents justificatius pendents de pagament de l'Ajuntament. 
 
En aquest sentit, les obligacions de l'Ajuntament del quart trimestre de l'exercici 2018 
queden relacionades, elaborant el corresponent informe de tramesa de la informació 
necessària que es requereix en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per les quals s'estableixen mesures de lluita contra la morositat 
de les operacions comercials. 
Així, d’acord amb els llistats que s’adjunten com annexos, es pot extreure el següent: 
 

a) Núm. de factures pagades durant el quart trimestre 2018: 375. 
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 253.142,88 euros. 
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 375. 
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de l’entrada per 

registre: 30,22. 
e) Nombre de factures pagades fora de termini legal: 0. 
f) Període mitjà de pagament excedit: 0. 
g) Número de factures pendent de pagament al final del trimestre: 107, totes elles,  es 

troben dins del període legal de pagament.  
h) Interessos de demora pagats durant aquest trimestre: 0 euros. 
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B) Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final d’aquest quart 
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures de l'Ajuntament i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l'obligació.  
 
En relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31 de desembre de 
2018, hagin transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda, 
en l’Ajuntament de Font-rubí no ha quedat en aquesta situació cap factura.  
 
Els informes s’hauran de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a partir de primer de 
gener de 2019 no caldrà trametre’ls a Tutela Financera segons consta a l’apartat 5 de la 
Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre.  
 
En el cas del Ministeri d’Economia i Hisenda, cada informe trimestral contempla la següent 
informació:  

•         Pagaments realitzats en el trimestre. 
• Interessos de demora pagats en el trimestre. 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

 
Font-rubí, 16 d’abril de 2019 
Eva Puig Pérez,              
Secretària-interventora-tresorera” 
 
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Intervenció eleva al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent als terminis de pagament de les factures registrades en 
l’Ajuntament de Font-rubí dins del quart trimestre de 2018, d’acord amb el previst en 
la Llei 15/2010. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent a les factures o documents justificatius respecte dels quals hagi 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i 
que no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació 
o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos, amb el 
mateix abast i termini que el punt anterior.   
 
Tercer.- Trametre l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria municipals a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre l’informe d’intervenció i tresoreria. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
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PUNT SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 
51/2019 DE DATA 12 D’ABRIL DE 2019, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2018. 
 
Es dona compte de la següent resolució de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 
l’exercici 2018, ha estat aprovada per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia núm. 
51/2019, de data 12 d’abril de 2019. 
 
Vist allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se’n 
donarà compte de la mateixa en la propera sessió del Ple de la Corporació que es 
celebri. 
 
En ús de les facultats que legalment em són conferides, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que disposa 
l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 89 i següents del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988. 
 
Segon.- Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Comunitat Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals. 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.: 51/2019 
 
D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 
l’exercici 2018. 
 
Atès que, aquesta Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 
89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, ha confeccionat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 
Font-rubí corresponent a l’exercici de 2018. 
 
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
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Atès que, respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest, 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats així com la recaptació neta. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 12 d’abril de 2019, de la Secretària interventora d’aquesta 
Corporació, relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la 
sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2018. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 12 d’abril de 2019, de la Secretària interventora d’aquesta 
Corporació, relatiu a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2018. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 de l’esmentat RD 500/1990, i 
després que la secretaria – intervenció d’aquesta Corporació hagi donat informació d’aquesta 
liquidació, en ús de les facultats que m'estan conferides, 
 

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 
de 2018, de la qual se’n desprenen les següents magnituds: 
 

• PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

 
• PRESSUPOST DE DESPESES 

 

 
 

 
CAPITOL 

CRÈDITS 
INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS 
DEFINITIUS 

DRETS REC. 
NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

DRETS PEND. 
COBR. 

Capítol 1 640.000,00 0,00 640.000,00 675.321,85 626.817,76 48.504,09 
Capítol 2 33.000,00 0,00 33.000,00 42.862,46 34.882,87 7.979,59 
Capítol 3 590.150,00 10.209,00 600.359,00 610.690,59 563.325,54 47.365,05 
Capítol 4 488.576,00 85.581,37 574.157,37 568.800,93 548.141,14 20.659,79 
Capítol 5 3.200,00 0,00 3.200,00 4.200,00 2.450,00 1.750,00 
Capítol 6 0,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00 
Capítol 7 279.500,00 19.737,76 299.237,76 44.809,04 44.809,04 0,00 
Capítol 8 0,00 125.213,67 125.213,67 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 
INGRESSOS 2.041.926,00 240.741,80 2.282.667,80 1.950.034,87 1.823.776,35 126.258,52 

 
CAPITOL 

CRÈDITS 
INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS 
DEFINITIUS OBLIG. REC. 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

OBLIG. PEND. 
PAGAR 

Capítol 1 677.906,00 11.257,00 689.163,00 643.041,73 631.374,67 11.667,06 
Capítol 2 942.895,00 144.725,37 1.087.620,37 965.725,52 912.779,01 52.946,51 
Capítol 3 500,00 0,00 500,00 292,18 292,18 0,00 
Capítol 4 60.125,00 700,00 60.825,00 53.370,28 53.120,28 250,00 
-      
Capítol 6 353.000,00 84.059,43 437.059,43 112.535,13 56.353,07 56.182,06 
Capítol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
TOTAL 
DESPESES 2.041.926,04 240.741,80 2.282.667,80 1.782.464,84 1.661.419,21 121.045,63 
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• RESULTAT  PRESSUPOSTARI 
 

EXERCICI 2018 Drets rec. nets Oblig. rec. netes TOTAL 

a. Operacions corrents 1.901.875,83 1.662.429,71  
b. Altres operacions no financeres 48.159,04 112.535,13  
Total operacions no financeres 1.950.034,87 1.774.964,84 175.070,03 

Actius financers 0,00 0,00  

Passius financers 0,00 7.500,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI (no ajustat) 1.950.034,87 1.782.464,84 167.570,03 

AJUSTOS:    
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 43.525,76 

Desviació de finançament negativa de l'exercici 33.297,79 

Desviació de finançament positiva de l'exercici (-) 15.739,46 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 228.654,12 
 

• ROMANENT DE TRESORERIA 
 

ROMANENT Exercici 2018 
Fons líquids 1.450.877,81 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ct. 126.258,52 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ex. tancats 108.940,52 € 
Drets pendent de cobrament no pressupostaris 38.212,26 € 
- Cobraments pendents d’aplicar 0,00 € 
Drets pendents de cobrament net 273.411,30 € 
Obligacions pendents de pagament pressupost ct. 121.045,63 € 
Obligacions pendents de pagament ex. tancats 3.562,95 € 
Obligacions pendents de pagament no pressupostàries 436.000,00 € 
- Pagaments pendents d’aplicar 0,00 € 
Obligacions pendents de pagament net 560.608,58 € 
Romanent previ 1.163.680,53 € 
Provisió per insolvències 70.391,68 € 
Romanent amb finançament afectat 0,00 € 
Romanent per a despeses generals 1.093.288,85 € 
- Despeses aportació municipal 0,00 € 
Romanent de tresoreria disponible 1.093.288,85 € 

 
 

SEGON.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació a l’Administració General de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
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. 
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PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I 
ELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PLA COMARCAL DE DROGUES DE L’ALT 
PENEDÈS “EFECTE-D” 2019-2023. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats des 
del punt de vista social i de la salut, constituint-se com un fenomen multi causal i 
multidimensional, perquè les seves conseqüències es manifesten tant en la vessant 
física, com en la psicològica i en la social. 
 
Atès que el conveni signat l’any 2015 pel Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt 
Penedès 2015-2018 va finalitzar el 31/12/2018. 
 
La renovació d’aquest Pla neix de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que assumeix 
amb el suport del Consell Comarcal, dels Ajuntaments i la Diputació de Barcelona, la 
continuïtat d’un Pla supramunicipal que doni estabilitat i continuïtat a les accions 
preventives que es realitzen a la comarca. Té el plantejament de treballar tan 
l’aspecte preventiu com l’atenció, la inserció i la investigació en l’àmbit de les 
drogues.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 14 de febrer de 
2019, va aprovar el III Pla Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte-D” 2019-
2023. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí és un dels ajuntaments de la comarca adherits al 
Pla Comarcal de Drogues i vol continuar desenvolupant-lo. 
 
Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que 
tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, LA 
MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I ELS AJUNTAMENTS ADHERITS  AL PLA COMARCAL DE 
DROGUES DE L’ALT PENEDÈS “EFECTE-D” 2019-2023. 

 
REUNITS 

 
D’una banda, el president, senyor Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, en ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de 
Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió de 7 de març de 2019. 
 
De l’altra, la presidenta, senyora R. H. S., la qual actua en nom i representació de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf, en ús de les facultats de representació conferides pels propis Estatuts i de la 
legislació vigent. 
 
I, de l’altra, els alcaldes i les alcaldesses dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, que actuen en ús de 
les facultats de representació concedides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. I, que tot seguit es relacionen a 
continuació: 
 

Oriol DE LA CRUZ i MARCÉ AVINYONET DEL PENEDÈS  
Agustí VALLVERDÚ i GIL LES CABANYES 
Xavier RAMOS i PUJOL CASTELLVÍ DE LA MARCA 
Xavier LLUCH i LLOPART FONT-RUBÍ   
Lluís Miquel VALLS i COMAS GELIDA  
Diego DÍEZ DE LOS RIOS i SÀNCHEZ LA GRANADA  
Servand CASAS i  MATEO MEDIONA   
Lucas RAMÍREZ i BÚRDALO OLÈRDOLA  
Josep M. TILLO i BAGES OLESA DE BONESVALLS  
Montserrat MASCARÓ i GRAS PACS DEL PENEDÈS  
Santiago SOLER  VIVES EL PLA DEL PENEDÈS  
Josep TUTUSAUS i BESANTE PONTONS 
Miquel VALLÈS i ESTEVE PUIGDÀLBER 
Montserrat ALBET i NOYA  SANT CUGAT SESGARRIGUES  
Jordi FERRER i DURICH SANT LLORENÇ D’HORTONS 
Josep OLIVELLA i ALMIRALL SANT MARTÍ SARROCA  
Rosa M. ESTEVE i NADAL SANT PERE DE RIUDEBITLLES  
Pol PAGÈS i PONT SANT QUINTÍ DE MEDIONA  
Jordi RIUS i COSIALLS SANTA FE DEL PENEDÈS 
Imma FERRET i RAVENTOS SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
Pere PONS i VENDRELL  SUBIRATS  
Ramon RIERA i BRUCH TORRELAVIT 
Sergi VALLÈS i DOMINGO TORRELLES DE FOIX  
Francesc X. EDO i VARGAS  VILOBÍ DEL PENEDÈS  

 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar el present Conveni i, en conseqüència, 

 
EXPOSEN 

 
I- Que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social i de la 

salut, constituint-se com un fenomen multicausal i multidimensional, perquè les seves conseqüències es 
manifesten tant en la vessant física, com en la psicològica i en la social. 
 

II- Que per afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, l’administració comarcal pot desenvolupar 
Plans Comarcals i/o Mancomunats de Prevenció de Drogodependències, amb la implicació dels diferents 
municipis que tenen com a objectiu fonamental promoure la qualitat de vida de la població. 

 

III- Que un Pla Comarcal de Drogues ha de ser un instrument impulsat pels ajuntaments i el Consell Comarcal 
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’un marc orientador i regulador de les activitats i d’un 
treball organitzat i coordinat en matèria de drogues. L’abordatge del fenomen de les drogodependències ha 
de contemplar mesures en els camps de la sanitat, els serveis socials, l’educació, l’oci, la seguretat, etc., 
formulant accions de prevenció, tractament, rehabilitació, reinserció social, control de tràfic, etc. i facilitant 
d’aquesta manera una integració dels recursos existents que eviti duplicitat de serveis i intervencions. 

 

IV- El Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès 2015-2018 va finalitzar el 31/12/2018. 
 

V- La renovació d’aquest Pla neix des de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que assumeix amb el suport del 
Consell Comarcal, dels Ajuntaments i la Diputació de Barcelona; la continuïtat d’un Pla supramunicipal que 
doni estabilitat i continuïtat a les accions preventives que es realitzen a la comarca. Té el plantejament de 
treballar tan l’aspecte preventiu com l’atenció, la inserció i la investigació en l’àmbit de les drogues. 

 

VI- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 14 de febrer de 2019, va aprovar el III Pla 
Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte-D” 2019-2023. 

 

VII-  El Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès ofert als 27 municipis de l’Alt Penedès, s’hi han adherit i 
han participat en la seva elaboració 24 municipis. Hi ha 2 municipis de la comarca que degut a la seva 
grandària i/o recursos, tenen el seu propi Pla de Drogues: Sant Sadurní d’Anoia (2017) i Vilafranca del 
Penedès (2015). 
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VIII- La voluntat d’aquest Pla és poder-se coordinar i col·laborar amb la resta de plans presents a l’Alt Penedès i 
a les comarques veïnes, aconseguint així, economització de recursos i millors resultats en les respectives 
intervencions. 

 

IX- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, tant com a responsable dels tècnics de joventut de diversos municipis 
com del seu mateix Servei de Joventut ha donat suport des de l’inici del Pla 2010-2013. Els Serveis de 
Joventut i Benestar Social del Consell Comarcal han participat activament en l’elaboració i constitució 
d’aquest nou III Pla 2019-2023. 

 
X- La durada del Pla és de 5 anys a comptar des d’aquest 2019, per tant, arribat el 2023 caldrà fer-ne una 

avaluació, i elaborar el 4t Pla de Drogues de l’Alt Penedès amb validesa 2024-2028. 
 

XI- Que aquest Pla elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la Mancomunitat Penedès-
Garraf, la Diputació de Barcelona i els 24 municipis de l’Alt Penedès, per tal de realitzar-ne una gestió més 
àgil i efectiva cal un Conveni de Cooperació entre tots aquests ens. 

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

PACTES 

Primer. Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès,  
la Mancomunitat Penedès - Garraf i els Ajuntaments de la comarca adherits al Pla Supramunicipal de Drogues 
per a dur a terme el seu desenvolupament, amb els objectius següents:  
 
Objectiu general:  
Dotar a la població comarcal de totes aquelles habilitats i recursos que permetin prevenir el consum de drogues 
i/o reduir-ne els danys associats. 
 
Objectius específics: 

- Mantenir actualitzat el Pla Efecte D i coordinar les accions i els agents implicats. 
- Obtenir un coneixement en relació al consum de drogues a la comarca i la seva evolució. 
- Tenir d’una oferta actualitzada d’activitats preventiva per als centres d’ensenyament. 
- Dotar d’eines per intervenir i treballar la prevenció de drogues i altres comportaments de risc des de la 

família. 
- Disposar d’una estratègia de treball en l’àmbit de l’oci nocturn. 
- Dotar d’eines i recursos als professionals que treballen en contacte amb joves i les seves famílies, per 

treballar la prevenció de drogues. 
- Oferir resposta psicoeducativa alternativa a la sanció per consum a la via pública de substàncies il·legals. 
- Millorar la detecció precoç i identificació de comportaments de risc, així com la intervenció davant 

situacions de consum de l’alumnat. 
- Oferir un servei de referència confidencial d’informació i assessorament en el consum i els riscos des d’un 

espai accessible i proper a tota la ciutadania. 
- Facilitar informació real i objectiva del consum de substàncies i els seus riscos associats.  
- Potenciar la sensibilització i participació de la comunitat en les propostes de prevenció. 
- Difondre les accions del Pla. 
- Establir relacions de col·laboració entre professionals de l’àmbit. 

 
Segon. Finançament 
 
El finançament del Pla es realitzarà d’acord amb els criteris que s’indiquen en els apartats següents: 
a) Despeses d’activitats i materials. 
Les activitats comunes i/o centralitzades s’assumiran per part del Consell Comarcal, podent sol·licitar aquest, 
subvencions en nom de tots els municipis sotasignants. Aquelles activitats individuals o descentralitzades, que 
vagin més en enllà del que s’ha establert al Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès  2019-2023  hauran 
d’assumir-se des del municipi sol·licitant. 

 

b) Despeses de la Coordinació Tècnica. 
Serà assumida per la Mancomunitat Penedès-Garraf, a través de les quotes que els mateixos ajuntaments 
assumeixen i de les subvencions que es sol·licitin en concepte de coordinació. 
 



  

 
 
 
 

 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 

c) La facturació de les activitats i materials es realitzarà directament al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
Tercer. Cooperació Consell Comarcal - Mancomunitat  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Mancomunitat Penedès - Garraf representaran el Pla Supramunicipal 
de drogues per qüestions protocol·làries i institucionals, corresponent al primer la gestió econòmica de les 
activitats i a la segona la gestió administrativa i la vinculació de col·laboració, compartint les presidències de les 
dues institucions la signatura dels documents que s’escaiguin en funció de la responsabilitat assumida. 
 
Quart. Òrgans, competències i funcionament 
 
1) El Pla de Drogues de l’Alt Penedès s’estructura de la forma següent: 
 
- Comissió Político-Tècnica: 
Té la funció d’analitzar la situació real, marcar les línies estratègiques del Pla i les prioritats a curt, mig i llarg 
termini. Ha d’aprovar el Pla de Treball Anual.  
 
Estarà formada per un/a representant polític o tècnic/a de cada municipi que aquest hagi designat, la tècnica de 
prevenció de drogues de la Diputació de Barcelona, un representant de Joventut del Consell Comarcal, una de 
Serveis Socials i la tècnica de prevenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf com a Coordinadora del Pla.  
 
- Coordinació: 
Té la funció d’executar els acords presos en la Comissió Tècnica i el responsable de coordinar el Pla, els Grups 
de Treball i donar l’assessorament i el suport als municipis, així com crear i desenvolupar les activitats 
centralitzades (activitats generals per tots els municipis) i donar suport a les descentralitzades (aquelles que cada 
municipi vulgui per si sol). Haurà d’elaborar cada any un Pla de Treball que serà valorat i aprovat per la Comissió 
Politico-Tècnica.  
La coordinació s’assumeix des del Servei sobre Drogues de la Mancomunitat Penedès- Garraf.  
 
- Referent Comarcal:  
Persona responsable del Pla a la comarca. Forma part de la Comissió Político-Tècnica i és la responsable del 
Pla i de les accions que es realitzen a la comarca amb el suport de la Coordinadora. 
 
- Referent Municipal:  
Persona responsable del Pla al seu municipi. Forma part de la Comissió Político-Tècnica i és el/la responsable 
del Pla i de les accions que es realitzen al seu municipi amb el suport de la Coordinadora. 
 
- Comissió Municipal:  
Cada municipi, segons les seves possibilitats, haurà de tenir la seva Comissió Municipal. Aquesta haurà de 
marcar les prioritats i les necessitats específiques i quines activitats descentralitzades vol realitzar. Aquesta 
comissió pot ser política, tècnica i també pot aglutinar diferents agents socials del municipi (com per exemple: 
Instituts d’Educació Secundària, CEIPs, entitats, etc.). 
 
- Grups de treball:  
Existeix la possibilitat de crear grups de treball específics per tractar determinats temes concrets i de forma 
temporal, la seva creació pot venir per decisió de la Coordinadora o a proposta de qualsevol. 
 
Cinquè. Eixos de treball 
 
El Pla s’estructura en 3 eixos de treball, cadascun dels quals conté diferents àmbits d’actuació:  
 
1.- Gestió Pla Efecte D 
 
2.- Intervenció, amb 5 nivells d’actuació:  

1.Gestió de Riscos 
2.Assessorament a Professionals 
3.Detecció Precoç  
4.Atenció  
5.Sensibilització 
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3.- Comunicació i difusió  
 
Sisè. Accions 
 
Finalment, un cop obtinguda una diagnosi de la situació i haver-ne definit uns objectius a treballar, s’haurà de 
determinar a través de quines accions es poden arribar acomplir les fites marcades. 
 
Accions: 
- Centralitzades: Aquelles que són comunes i per tots els municipis i que es realitzaran bàsicament des de 

la Coordinació del Pla en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
- Descentralitzades: Aquelles que es realitzaran de forma individual a petició del municipi i amb una major 

implicació del referent i la comissió municipal amb el suport del /de la coordinador/a.   
 
L’explicació detallada de tots els plantejaments tècnics sobre l’abordatge de la problemàtica queden recollits en 
el Pla marc 2019-2023. 
 
Setè. Modificació dels pactes  
 
Les parts poden denunciar o modificar els pactes d’aquest conveni per mutu acord en qualsevol moment per 
adaptar-lo a les noves necessitats que sorgeixin. De no ser per mutu acord, l’alteració de les estipulacions 
contingudes en aquest document permetrà a les altres parts optar per exigir-ne el compliment o la resolució.  
 
Vuitè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni pot extingir-se o resoldre’s, entre d’altres causes que siguin d’aplicació, per les següents:  
- La realització del seu objecte.  
- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n deriven.  
- L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  
- L’avinença de les parts signatàries.  

 
Novè. Vigència  
 
El present conveni tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des del moment de la seva signatura. Cas que 
qualsevol de les parts es vulgui donar de baixa, haurà de manifestar llur voluntat, per escrit, i en un termini no 
inferior a tres mesos a l’acabament de l’any. 
 
El conveni es podrà prorrogar fins a l’aprovació del següent Pla comarcal de Drogues 2023-2027, pròrroga que 
s’haurà d’acordar unànimement pels seus signants en qualsevol moment abans de la seva finalització. 
 
Desè. Noves adhesions 
 
Els ajuntaments no adherits tenen la possibilitat d’adherir-se al Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès 
2019-2023, en qualsevol moment durant aquest període. 
 
Onzè. Protecció de dades 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica de Protecció de dades 
personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu, i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats 
objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels 
responsables del seu seguiment.  
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que 
no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat. 
 
Dotzè. Jurisdicció competent  
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Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord entre ambdues parts, i quan la situació ho faci necessari les parts podran acollir-se als 
jutjats de la jurisdicció contenciós-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. 
 
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, la Mancomunitat Penedès-Garraf i els ajuntaments adherits al Pla 
Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte-D” 2019-2023. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- 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. 
 
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 i l’Alcalde explica breument en els 
objectius del conveni, destacant que es pretén dotar als habitants de la comarca de 
les eines per a la prevenció i la lluita contra les drogues. 
 
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. 
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PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
2018 i 2019. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de l’òrgan plenari és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió extraordinària celebrada el 
dia 27 de desembre de 2018, va aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis 
socials bàsics i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
2018 i 2019, d’acord amb el següent detall: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Atès que, en data 21/02/2019 i amb RS núm. S/000039-2019, l’Ajuntament de Font-
rubí va sol·licitar incrementar el servei d’ajuda a domicili per a persones amb 
dependència del municipi que presta el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb un 
import de 7.500,00 euros pel 2019 i de 9.000,00 euros per a l’any 2020. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del Consell Comarcal, en sessió de 28/02/2019, 
va aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Font-rubí per 
a la prestació dels serveis socials bàsics i altres programes relatius al Benestar 
social i polítiques d’Igualtat, per a l’ampliació de la prestació dels Servei d’ajuda a 
domicili per a persones reconegudes com a dependents segons la LAPAD per a 
l’any 2019, que es detalla a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITÍQUES D’IGUALTAT 2018 i 2019 AMB 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 

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 28 de febrer de 2019. 
 
I, de l’altra, l’Alcalde, senyor Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de 
l’AJUNTAMENT DE FONT RUBI (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les facultats de 

Quotes Serveis socials bàsics 2018 2019 
Treballadora social i Educadora social:  8.840,62€  9.105,84€  
Servei d’ajuda a domicili de caràcter 
social (treballadora familiar):  

2.174,36€  2.239,59€  

Servei d’ajuda a domicili per a persones 
reconegudes com a dependents segons 
la LAPAD:  

841,00€  841,00€  

Servei d’ajut a domicili Alt Foix:  5.734,00€  5.734,00€ 
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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 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. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 25 d’octubre de 2018, va aprovar els 

convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès que formen part 
de l’Àrea Bàsica de Serveis socials (excepte Vilafranca del Penedès) per a la prestació dels 
serveis socials bàsics i altres programes relatius al Benestar social i polítiques d’Igualtat. 

 
II. L’Ajuntament de Font-rubí per registre d’entrada a través d’EACAT amb núm. E/001173-2019, de 

21 de febrer de 2019, va sol·licitar un augment del servei d’ajuda a domicili per a persones 
reconegudes com a dependents per la LAPAD per import de 7.500€. 

 
III. La Junta del Govern del Consell Comarcal, en sessió de 28 de febrer de 2019, va aprovar 

l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels 
serveis socials bàsics i altres programes relatius al Benestar social i polítiques d’Igualtat (exp. 
G7013-000044/2019 relacionat amb l’expedient inicial G7013-000111/2018), per a l’ampliació de 
la prestació del Servei d’ajuda a domicili per a persones reconegudes com a dependents segons 
la LAPAD per a l’any 2019. 

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

PACTES 
Primer. Objecte  
L’objecte d’aquest conveni és l’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2018 i 2019, per a l’ampliació de la 
prestació del Servei d’ajuda a domicili per a persones reconegudes com a dependents segons la 
LAPAD per a l’any 2019, amb la modificació de la clàusula 7.3, en relació al conveni inicial. 
 
Segon.- Abast de la modificació  
Es modifica la clàusula 7.3, per a l’any 2019, del conveni inicial que tindrà el següent redactat: 
 
7.3 A assumir per l’Ajuntament: 
L’ajuntament es compromet a complir les obligacions següents: 
1. Satisfer les quotes per l’any 2019 corresponents als serveis següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quotes Serveis socials bàsics 2019 

Treballadora social i Educadora social: 9.105,84€ 

Servei d’ajuda a domicili de caràcter social (treballadora familiar): 2.239,59€ 
Servei d’ajuda a domicili per a persones reconegudes com a 
dependents segons la LAPAD: 8.341,00€ 

Servei d’ajut a domicili Alt Foix:  5.734,00€ 
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Tercer.- Vigència de la resta del conveni  
La resta del contingut de la clàusula 7.3 i de l’altre clausulat del conveni es mantenen vigents. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
 
Lluís Valls Comas Xavier Lluch i Llopart 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès Ajuntament de Font-rubí 
 
Xavier Rodado Honorato Eva Puig Pérez 
Secretari del CCAP                                                     Secretària de l’Ajuntament” 
 
Vist el que disposa els articles 240 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals. 
 
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia 42/2011, de 15 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics 
i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2018 i 2019 que 
s’adjunta a l’expedient, d’acord amb el següent detall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’addenda. 
 
Tercer.- Aprovar l’augment de la despesa que comporta l’aprovació d’aquesta 
addenda per aquest exercici 2019, que ascendeix a 7.500,00 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 231-22722 del vigent pressupost; essent al despesa total 
anual de 25.420,43 euros (IVA inclòs). 
 
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’aquesta addenda. 
 
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 de l’addenda signada, de 

Quotes Serveis socials bàsics 2019 
Treballadora social i Educadora social:  9.105,84€  
Servei d’ajuda a domicili de caràcter 
social (treballadora familiar):  

2.239,59€  

Servei d’ajuda a domicili per a persones 
reconegudes com a dependents segons 
la LAPAD:  

8.341,00€  

Servei d’ajut a domicili Alt Foix:  5.734,00€ 
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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’una addenda al conveni amb el propòsit 
d’incrementar la despesa que es destinarà a prestar el servei d’auxiliar de la llar, que 
és un servei que va destinat a diverses persones del municipi que les treballadores 
socials decideixen que necessiten. 
 
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. 
 
La Joana Faura abandona la sessió plenària en aquest punt de l’ordre del dia i 
excusa la seva assistència pel que resta de sessió. 
 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX III AL CONVENI DE 
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA 
DEL SERVEI DEL TAXI A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS PER A LA 
CREACIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT I TRACTAMENT DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL DE LES LLICÈNCIES DE TAXI. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en la Junta de Govern Local celebrada el 
24/10/2017, va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa per a la 
prestació conjunta del servei del taxi a la comarcal de l’Alt Penedès. 
 
Atès que en la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del servei el 
taxi de l’Alt Penedès, en sessió de 25 d’octubre de 2018, es va acordar el 
desenvolupament de la línia d’actuació del Registre de llicències. 
 
Donat que en el Conveni de Cooperació interadministrativa per a la prestació 
conjunta del servei del taxi a la comarca de l’Alt Penedès, subscrit per tots els 
ajuntaments, el seu article 11 especifica que la Comissió de Seguiment portarà, de 
manera conjunta per tots els municipis de la nova Àrea de prestació conjunta del 
servei de taxi a la comarca de l’Alt Penedès, un llistat que s’anirà actualitzant amb 
les dades aportades per cada municipi.  
 
Atès que, per aquesta finalitat, l’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal les 
dades de les llicències de taxi, sempre garantint l’acompliment de la Llei orgànica 
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3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPD-GDD), i l’article 28.3 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 en el que respecta 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). 
 
Atès que, per a la realització d’aquest objecte, serà necessari la compartició de 
dades de caràcter personal en l’àmbit de la mobilitat entre l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal. 
 
Vista la proposta de l’annex III al conveni de cooperació interadministrativa per a la 
prestació conjunta del servei del taxi a la comarca de l’Alt Penedès per a la creació 
del registre centralitzat i tractament de dades de caràcter personal de les llicències 
de taxi, presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es 
transcriu: 
 
“ANNEX III AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA 
DEL SERVEI DEL TAXI A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS PER A LA CREACIÓ DEL REGISTRE 
CENTRALITZAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LES LLICÈNCIES DE TAXI 

 
REUNITS 

 
D’una banda, el President, l’Il· lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació del 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús de les facultats de representació concedides per l’article 
13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització 
Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades pel Ple en sessió de 14 de març de 2019. 
 
I, de l’altra, els alcaldes i les alcaldesses dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, que actuen 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, que tot seguit es relacionen a 
continuació: 
 

Oriol DE LA CRUZ i MARCÉ AVINYONET DEL PENEDÈS  
Agustí VALLVERDÚ i GIL LES CABANYES 
MIGUEL DELGADO ALMANSA CASTELLET I LA GORNAL 
Xavier RAMOS i PUJOL CASTELLVÍ DE LA MARCA 
Xavier LLUCH i LLOPART FONT-RUBÍ   
Lluís Miquel VALLS i COMAS GELIDA  
Diego DÍEZ DE LOS RIOS i SÀNCHEZ LA GRANADA  
Servand CASAS i  MATEO MEDIONA   
Lucas RAMÍREZ i BÚRDALO OLÈRDOLA  
Josep M. TILLO i BAGES OLESA DE BONESVALLS  
Montserrat MASCARÓ i GRAS PACS DEL PENEDÈS  
Santiago SOLER  VIVES EL PLA DEL PENEDÈS  
Josep TUTUSAUS i BESANTE PONTONS 
Miquel VALLÈS i ESTEVE PUIGDÀLBER 
Montserrat ALBET i NOYA  SANT CUGAT SESGARRIGUES  
Jordi FERRER i DURICH SANT LLORENÇ D’HORTONS 
Josep OLIVELLA i ALMIRALL SANT MARTÍ SARROCA  
Rosa M. ESTEVE i NADAL SANT PERE DE RIUDEBITLLES  
Pol PAGÈS i PONT SANT QUINTÍ DE MEDIONA  
Josep M. RIBAS I FERRER SANT SADURNÍ D’ANOIA 
Jordi RIUS i COSIALLS SANTA FE DEL PENEDÈS 
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Imma FERRET i RAVENTOS SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
Pere PONS i VENDRELL  SUBIRATS  
Ramon RIERA i BRUCH TORRELAVIT 
Sergi VALLÈS i DOMINGO TORRELLES DE FOIX  
Pere REGULL I RIBA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
Francesc X. EDO i VARGAS  VILOBÍ DEL PENEDÈS  

 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col· laboració i 

 
EXPOSEN 

 
Que l’ajuntament forma part del Conveni de Cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei 
del taxi a la comarca de l’Alt Penedès. 
 
Que en la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del servei el taxi de l’Alt Penedès, en sessió 
de 25 d’octubre de 2018, es va acordar el desenvolupament de la línia d’actuació del Registre de llicències. 
 
Que d’acord amb el Conveni de Cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei del taxi a la 
comarca de l’Alt Penedès, subscrit per tots els ajuntaments, el seu article 11 especifica que la Comissió de 
Seguiment portarà, de manera conjunta per tots els municipis de la nova Àrea de prestació conjunta del servei de 
taxi a la comarca de l’Alt Penedès, un llistat que s’anirà actualitzant amb les dades aportades per cada municipi.  
 
Que aquest llistat es podrà consultar de manera telemàtica per tots els ens municipals i físicament estarà al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.   
 
Que per aquesta finalitat l’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal les dades de les llicències de taxi, sempre 
garantint l’acompliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals (LOPD-GDD), i l’article 28.3 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 en el que respecta 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). 
 
Que per a la realització d’aquest objecte serà necessari la compartició de dades de caràcter personal en l’àmbit 
de la mobilitat entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
L’article 33 de la LOPD-GDD de 3/2018 i l’article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679, estableixen l’accés a les 
dades per compte de tercers, que aquesta ha d’estar regulada en un contracte que ha de constar per escrit o en 
alguna altra forma que permeti acreditar-ne la concertació i el contingut, i s’hi ha d’establir de manera expressa 
que l’encarregat del tractament només ha de tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del 
tractament, que no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que figuri en el contracte esmentat, ni 
comunicar-les a altres persones, ni tan sols per conservar-les. 
 
Els articles 28 i 33 de la LOPD-GDD de 3/2018 i 28 del Reglament (UE) 2016/679 estableixen que l’encarregat 
del tractament ha d’adoptar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que 
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés 
no autoritzat. 
 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 
 

a) Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions derivades de la 
gestió de les actuacions del Conveni de Cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del 
servei del taxi a la comarca de l’Alt Penedès i de la Comissió de Seguiment del citat conveni. 

b) El Consell Comarcal de l’Alt Penedès adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de 
caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en 
qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’article 10 de la LOPD. 
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En conseqüència i de conformitat amb l’exposat, les parts creuen convenient formalitzar aquest conveni amb 
subjecció als següents: 

PACTES 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte el tractament per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de les dades per a 
l’elaboració del registre unificat de llicències de taxi d’àmbit comarcal, totes les dades que fan referència a les 
llicències com són: 

• Condicions i especificacions de les llicències (núm., data expedició, torns,...)  
• Dades del titular de la llicència (persona física o jurídica, dades de contacte, infraccions,...)  
• Característiques del vehicle adscrit (marca i model, matrícula, motorització, pòlissa d’assegurança,...)  
• Dades del conductor o conductors adscrits (dades de contacte, permís de conduir, certificat d’aptitud del 

conductor professional, ...) 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament. 
 
L’ajuntament, com a responsable de les dades s’obliga a: 

a) Crear, modificar o suprimir les dades. 
b) Facilitar i autoritzar al consell comarcal a encarregar-se del tractament de les dades. 
c) Complir amb els requeriments normatius previstos a la LOPD-GDD de 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679. 
d) Habilitar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès el tractament de les dades. 
e) Justificar documentalment al Consell Comarcal de l’Alt Penedès que disposa d’autorització per difusió de 

les dades personals de les persones titulars de les llicències i tercers vinculats, que presten el servei de 
taxi a la comarca de l’Alt Penedès en el marc del Conveni de cooperació interadministrativa per la 
prestació conjunta del servei de taxi. 

 
El tractament consistirà en: 

 Recollida          Registre       
 Estructuració    Modificació 
 Conservació    Extracció 
 Consulta          Comunicació per transmissió 
 Difusió           Interconnexió 
 Acarament    Limitació 
 Supressió          Destrucció 
 Comunicació    Altres 

 
Tercer. Obligacions del Consell Comarcal. 
 
El consell comarcal s’obliga a:  

a) Complir els requeriments normatius previstos al Reglament (UE) 2016/679, amb la LOPD-GDD de 3/2018, 
les seves normes de desenvolupament i la legislació sectorial aplicable. 

b) Tractar les dades d’acord amb els pactes del present conveni quedant sota la seva responsabilitat 
qualsevol ús no autoritzat.  

c) El tractament de les dades personals es durà a terme únicament per a la realització de les actuacions 
derivades del pacte primer del present conveni. 

d) Com a encarregat de part del tractament, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament, d’acord amb les 
previsions establertes a l’art 28 de la LOPD-GDD de 3/2018. 

e) No utilitzar les dades de caràcter personal per a cap altre finalitat que no sigui la estipulada en el present 
conveni. 

f) Vetllar i col·laborar amb l’ajuntament per a què els subencarregats del tractament (empreses/entitats 
contractades) ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 

Quart. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a la supressió del 
corresponent fitxer de protecció de dades de caràcter personal, finalitzant però la seva vigència en tot cas en el 
termini de quatre anys des de la data esmentada. 
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En el supòsit d’extinció del conveni, el consell comarcal procedirà a retornar totes les dades de què disposi, tan 
les emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en suport paper. 
 
Cinquè. Extinció 
 
Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents: 

- La finalització del període de vigència. 
- El mutu acord de les parts. 
- La manca de finançament. 

 
Sisè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se suscitin 
sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen. 
 
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. 
 
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’annex III al conveni de cooperació interadministrativa per a la 
prestació conjunta del servei del taxi a la comarca de l’Alt Penedès per a la creació 
del registre centralitzat i tractament de dades de caràcter personal de les llicències 
de taxi. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’annex al conveni. 
 
Tercer.- 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 annex al 
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.” 
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La secretària interventora llegeix els acords. A continuació l’Alcalde recorda que el 
conveni serveix per a què tots els taxis de la comarca puguin treballar a qualsevol 
municipi de la comarca, i l’annex tercer consisteix en crear un registre centralitzat i el 
tractament de dades de caràcter personal de les llicències de taxi.  
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI 
REGULADOR, SUBSCRIT EN DATA 3 D’OCTUBRE DE 2016, ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE CASTELLET I LA 
GORNAL, FONT-RUBÍ I PONTONS PER A FINANÇAR EL PROJECTE DE 
DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN. 
 
La proposta presentada a l’òrgan plenari és la següent: 
 
“Atès que, el 3 de juny de 2016, la presidència de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant Decret, va aprovar una concessió directa de subvenció a favor de 
l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, Font-rubí i Pontons, destinada a finançar el 
Projecte “Dinamització de la Gent Gran” i la minuta del conveni regulador de la 
mateixa.  
 
Atès que les parts estan interessades en ampliar el finançament, augmentant les 
hores de dinamització de les persones grans en 3h/setmanals, passant de 22 hores 
setmanals a 25 hores, durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 
de desembre de 2019, i incorporar el municipi de Torrelles de Foix com a destinatari 
del projecte de Dinamització de la Gent Gran. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat un increment de mil cent noranta-dos 
euros amb seixanta-nou cèntims (1.192,69 €) per a ampliar la col·laboració en el 
Projecte esmentat. 
 
Vista la proposta d’addenda econòmica presentada per l’Oficina de Suport Intern de 
la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“ADDENDA AL CONVENI REGULADOR, SUBSCRIT EN DATA 3 D’OCTUBRE DE 2016, ENTRE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE CASTELLET I LA GORNAL, FONT-
RUBÍ I PONTONS PER A FINANÇAR EL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada  per la Vice-presidenta 2a.  i presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada   d’acord   amb  la    
Refosa  1/2018,  sobre   nomenaments  i  delegació  de competències  i d'atribucions  dels òrgans  de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; 
assistida per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT  DE  CASTELLET  I  LA  GORNAL, representat  per l’alcalde  Il·lm. Sr. Miguel  
Delgado  Almansa, assistit  per la secretària accidental de la Corporació, Sra. Rosa M. Fortuny 
Martos. 
 
AJUNTAMENT   DE   FONT-RUBÍ,  representat  per  l’alcalde  Il·lm.  Sr. Xavier  Lluch Llopart, assistit 
per la secretària de la Corporació, Sra. Eva Puig Pérez. 
 
 
AJUNTAMENT  DE  PONTONS, representat   per   l’alcalde  Il·lm. Sr.  Luis  Fernando Caldentey  
Querol,  assistit  per  la  secretària  accidental  de la  Corporació, Sra. Ma. Àngels Mira Soriano. 
 
AJUNTAMENT  DE  TORRELLES DE FOIX, representat  per  l’alcalde Il·lm. Sr. Sergi Vallès 
Domingo, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Marc Ballester Pla. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 3 de juny de 2016, es va 
aprovar una concessió directa de subvenció a favor de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, Font-rubí 
i Pontons, destinada a finançar el Projecte: “Dinamització de la Gent Gran”, i d’aprovació de la minuta 
del conveni regulador de la mateixa. 
 
II. Que el conveni esmentat va ser subscrit en data 3 d’octubre de 2016. 
 
III. Que les parts estan interessades en ampliar el finançament, augmentant les hores de dinamització 
de les persones grans en 3h/setmanals, passant de 22 hores setmanals a 25 hores, durant el període 
comprés entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de desembre de 2019, i incorporar el municipi de Torrelles 
de Foix com a destinatari del projecte de Dinamització de la Gent Gran. 
 
IV. Que és per això que resulta justificat incrementar en mil cent noranta-dos euros amb seixanta-nou 
cèntims (1.192,69.-€) l’aportació de la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 3 d’octubre 
de 2016, per a finançar el Projecte: “Dinamització de la Gent Gran”, desglossats de la següent 
manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació de la 

despesa 
Quantia 

Aplicació 
pressupostària 

Suport econòmic 
2018 10.075,76 + 238,54 € G/60100/23100/46200 
2019 10.075,76 + 954,15 € G/60100/23100/46200 

 
V. Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per decret del president de la Diputació de 
Barcelona de data 4 de desembre de 2018. 
 
I, per l’exposat, les parts subscriuen aquesta addenda de conveni de col·laboració obligant-se en els 
termes que estableixen els següents: 
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PACTES 
 
Primer.- L’objecte de la present addenda és ampliar la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
els Ajuntaments de Castellet i la Gornal, Font-rubí i Pontons, destinada a finançar el Projecte: 
“Dinamització de la Gent Gran”, en ampliar el finançament, augmentant les hores de dinamització de 
les persones grans en 3h/setmanals, passant de 22 hores setmanals a 25 hores, durant el període 
comprés entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de desembre de 2019, i incorporar el municipi de Torrelles 
de Foix com a destinatari del projecte de Dinamització de la Gent Gran. 
 
Segon.- La Diputació de Barcelona incrementarà, la subvenció atorgada, en mil cent noranta-dos 
euros amb seixanta-nou cèntims (1.192,69.-€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/46200, les despeses compromeses en el Decret de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, de data 3 de juny de 2016, pel qual s’aprovava una concessió directa de subvenció a favor 
de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, destinada a finançar el Projecte: “Dinamització de la Gent 
Gran”, i d’aprovació de la minuta del conveni regulador de la mateixa, desglossats de la següent 
manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació de la 

despesa 
Quantia 

Aplicació 
pressupostària 

Suport econòmic 
2018 10.075,76 + 238,54 € G/60100/23100/46200 
2019 10.075,76 + 954,15 € G/60100/23100/46200 

 
Tercer.- A partir de l’1 d’octubre de 2018, el municipi de Torrelles de Foix s’incorpora al conveni, com 
a beneficiari, i pren els següents compromisos: 
 
− Treballar, conjuntament amb la resta de municipis beneficiaris, per a la promoció del treball de 
dinamització de la gent gran, l’elaboració de propostes d’actuació i la implicació d’aquest col·lectiu per 
tal de prevenir situacions d’aïllament i solitud i les actituds de marginació, més o menys explícites, que 
puguin sorgir. 
 
− Contribuir econòmicament, de forma proporcional segons la distribució horària de les tasques de 
dinamització a cada municipi, al finançament de la figura del dinamitzador o dinamitzadora a 25 hores 
setmanals durant el període que va de l’1 d’octubre de 2018 al 31 de desembre de 2019, en aquella 
part no coberta per la Diputació de Barcelona. 
 
− Establir un tècnic de referència per al programa. 
 
− Facilitar aquella informació necessària sobre els recursos a utilitzar per a la dinamització de les 
persones grans del municipi. 
 
− Facilitar la coordinació entre els/ les professionals dels serveis socials bàsics, el/la dinamitzador/a i 
la Diputació de Barcelona. 
 
− Participar en el seguiment global del programa. 
 
− Elaborar informes trimestrals i una memòria anual del programa. 
 
− Fer difusió del programa i fer-hi constar de forma específica (mitjançant cartell, logo…) el suport i la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 
− Vetllar per l’assistència i la participació del dinamitzador o dinamitzadora tant a les reunions 
generals i de zona com als grups de treball que es puguin constituir dins del marc del programa i a la 
comunitat virtual. 
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A més a més el municipi de Torrelles de Foix, com a beneficiari es troba obligat a: 
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe 
i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries s’obliguen a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència i, en particular, s’obliguen a: 
 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i 
puguin posar en risc l’interès públic. 
 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que 
afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Castellet i la Gornal haurà de justificar les despeses efectuades d’acord amb 
el que s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració subscrit, el 3 d’octubre de 2016, entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellet i la Gornal, Font-rubí i Pontons, destinada a 
finançar el Projecte: “Dinamització de la Gent Gran” 
 
I, com a prova de conformitat les parts signen la present addenda.” 
 
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 l’Addenda econòmica al conveni regulador, subscrit en data 3 
d’octubre de 2016, entre la diputació de Barcelona i els ajuntaments de Castellet i la 
Gornal, Font-rubí i Pontons per a finançar el projecte “Dinamització de la Gent Gran”. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda esmentada. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de 
Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i als ajuntaments 
interessats 
 
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 i l’Alcalde explica que l’addenda s’aprova 
per afegir al municipi de Torrelles de Foix, sense que això suposi un increment de 
despesa per a l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2019, QUE 
DESENVOLUPA EL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRE-LITORAL 
DEL PENEDÈS. 
 
La proposta presentada és del següent tenor literal: 
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 23 de febrer de 
2012, el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de 
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Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla 
Marc. 
 
Atès que l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de maig de 2015 va 
aprovar la incorporació a l’Associació dels municipis d’El Pla del Penedès, Pontons, 
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit 
que han sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada 
Prelitoral del Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de recolzament per a la 
planificació i la gestió de la superfície forestal dels esmentats municipis. Atès que 
resta pendent la incorporació d’aquests municipis al Conveni Marc de Col·laboració. 
 
Atès que, en que data 12 d’abril de 2019 i NRE 596-2019, l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona ha tramès el Programa Anual 2019, que és el document que 
especifica les tasques i inversions que es realitzaran aquest exercici per a l’execució 
del “Pla Marc de restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-Litoral del Penedès. 
 
Atès que aquest programa corresponent a l’exercici 2019, que es detalla a 
continuació, ha estat redactat per la Comissió de treball, tal com especifica l’article 
vuitè de l’esmentat conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan 
de govern de les entitats signants del conveni. 
 
 

“Programa Anual 2019, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès 

 

 
Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per l’Associació de 
Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès, els Ajuntaments de Castellví de la Marca, 
El Pla del Penedès, Font-rubí, Mediona, Pontons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant 
Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit i Torrelles de Foix i la Diputació de Barcelona. 

Any 2019 
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1.- Objecte i àmbit d’actuació 
 
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i millora forestal per a 
la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els costos i preus que regiran aquests 
treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de finançament. 
 
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de Col·laboració signat entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí 
Sarroca i Torrelles de Foix, i l’Associació de Propietaris de la Serralada Prelitoral del Penedès a 
l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona 
de 23 de febrer de 2012, l’Assemblea General de l’Associació de data 8 de febrer de 2012 i els 
corresponents òrgans de govern dels Ajuntaments esmentats i amb els municipis d’El Pla del 
Penedès, Pontons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i 
Torrelavit que han sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral 
del Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de recolzament per a la planificació i la gestió  de la 
superfície forestal dels esmentats municipis, aprovat per l’Assemblea General de l’Associació de data 
19 de maig de 2015 i resten pendents de la incorporació al Conveni Marc de Col·laboració.  
 
2.- Inversions 
 
2.1. Gestió forestal 
 
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva execució l’any 
2019 les finques que s’exposen en la taula I.  
 
L’informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles variacions de 
pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats s’ha de presentar dintre del període 
comprés entre el 1 de gener i el 31 de març del 2020.  Aquest informe es presentarà signat pel 
President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a l’Associació. La 
desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons entre les que estaria la 
negativa per part de la propietat a signar el contracte amb l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat 
o execució prèvia de l’actuació per part de la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió 
requereix d’un tractament forestal diferent al planificat.  
 
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa Anual 2019. 
 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC 
 

MUNICIPI 
 

FINCA 
 

SUPERFÍCIE 
PREVISTA 

(ha) 

INVERSIÓ  
PREVISTA 

(€) 
TRACTAMENT PREVIST 

Pontons 
Masia 
Sapera/Mas 
Ravell 

7,21 12.300,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Pontons Ravell 17,44 28.400,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Pontons Mas Fonoll 33,15 50.000,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Sant Martí Sarroca Mas d'en Coll 14,27 10.000,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Sant Martí Sarroca Roca Vidal 9,23 6.500,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Torrelles de Foix Els Navegants 2 16,18 18.000,00 
Aclarida de plançoneda en 
ZAP 
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Torrelles de Foix Torreta 1,1 1.500,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Torrelles de Foix Turró 16,83 18.000,00 Aclarida de plançoneda en 
ZAP 

Mediona Socarra 29,03 25.300,00 Aclarida de millora en ZAP 
TOTAL 144,44 170.000,00   

 
 
En cas de modificació de la previsió descrita anteriorment, s’especificarà i es justificarà dins l’informe 
a presentar esmentat en el punt 2.1 d’aquest document. 
 
3.- Despeses generals de funcionament 
 
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar l’Associació de 
Propietais Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès per a poder executar el Programa Anual 
2019, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament complementari. Les despeses de 
funcionament previstes per l’any 2019 són les següents: 
 
3.1 Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria) 
 
Pressupost: 1.500,00 € 
 
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals, laborals i 
comptables.  
 
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar tasques de 
secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment de tota la normativa vigent 
en matèria laboral, fiscal i comptable. 
 
3.2 Despeses d’automoció 
 
 
Pressupost: 661,22 € 
 
Objectius: Garantir les condicions de desplaçament i treball del personal de l’Associació al bosc i a les 
zones de treball necessàries per tal d’efectuar les seves tasques encomanades d’acord amb el 
Conveni Marc.  
 
Justificació: Que històricament i per facilitar els treballs dels tècnics que gestionen l’Associació, la 
Diputació de Barcelona, ha vingut donant suport posant-li a disposició un vehicle en règim de rènting i 
que, des del 2012 és propietat de l’Associació gràcies al finançament de la Diputació. Actualment, 
aquesta última es fa càrrec de les despeses de reparacions, manteniment, carburants i altres 
despeses d’automoció.  
El pressupost correspon a l’assegurança anual, l’impost de circulació i la inspecció tècnica del citat 
vehicle. 
 
 4.- Contractació i execució dels treballs 
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada contracte entre 
l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions tècniques per a la correcta execució 
dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i 
fiscals, així com la normativa de seguretat i salut en el treball. 
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La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com s’esmenta en el 
Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i capacitat professional de l’empresa 
forestal seleccionada. 
 
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució dels treballs, un 
contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants; especificant les condicions per cada 
finca i d’acord amb el Programa Anual vigent. 
 
5.- Pressupost 
 
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2019 és la següent: 
 

Codi Apartat Amidaments 
(ha) 

Aportacions 
Diputació de 
Barcelona (€) 

Aportacions 
Associació (€) 

Pressupost 
Total (€) 

2.1. 
Restauració i millora 

de pinedes de pi 
blanc 

 
144,44 160.000,00 10.000,00 170.000,00 

3.1. Despeses 
d’automoció - - 661,22 661,22 

3.2. Suport laboral, fiscal 
i comptable 

- - 1.500,00 1.500,00 

 TOTAL 144,44 160.000,00 12.161,22 172.161,22 

 
Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà definida a 
l’informe justificatiu durant el primer trimestre del 2020. 
 
Es podran produïr variacions en la distribució del pressupost de les actuacions incloses en el punt 2, 
”Inversions.” 
 
6.- Finançament 
 
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent: 
 

Entitat Aportació (€) 
Diputació de Barcelona 160.000,00 
Associació de Propietaris 12.161,22 
TOTAL 172.161,22 

 
La part del pressupost aportat per l’Associació que finalment invertirà està supeditada al cobrament 
de les factures emeses per l’Associació en concepte de la venda de la fusta. En cas de variacions, es 
justificarà de manera pertinent en l’informe final. En cas de cobrament molt retardat, aquest import es 
destinarà al Programa anual del següent any. 
 
7.- Formes de pagament 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de finançament, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902, tal i com es detalla a continuació: 
 
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses, es realitzarà 
mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-i-plau del cap de la Secció de 
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Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han acomplert els objectius de col·laboració 
previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució, i una relació 
valorada del President de l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos 
emprats i a les activitats dutes a terme. 
 
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de la 
Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties estipulades en 
el present Programa Anual i els imports efectivament justificats. Aquesta Associació al temps que 
rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es. 
 
En relació a cada declaració valorada, es pagarà: 

• Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat econòmica, fet 
que no permet la deducció de l’IVA. 

• Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat 
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir l’IVA. 

 
El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com a màxim, 
fins a 31 de desembre de 2019. La part corresponent al finançament aportat per l'Associació de 
Propietaris Forestals, podrà justificar-se com a màxim el 31 de març. 

8.- Protecció de dades de caràcter personal 

Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni caldrà tenir 
present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus respectius fitxers, hauran de 
complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en 
particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació 
i modificació de fitxers.  
 
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de la Diputació de 
Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui 
necessari ampliar la informació de la justificació de la despesa.  
 
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran incloses al fitxer 
“Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions institucionals i administratives entre els 
signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió 
dels pagaments. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el 
Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a 
qualsevol altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).  
 
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les dades no 
sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.  
 
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels propietaris forestals, 
dels usufructuaris de les finques, així com dels seus representants legals, com a encarregada del 
tractament, amb la única finalitat de garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta 
gestió de l’objecte del present conveni, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la 
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les condicions següents: 
 
a. Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni. 
 
b. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat que 

compti amb l’autorització expressa de les entitats responsables de les dades. 
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c. No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal d’aquest 

contracte i que comporten el tractament de dades personals, llevat de serveis auxiliars 
necessaris per al normal funcionament dels propis serveis de la Diputació.  

 
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés 

en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte. 
 
e. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats d’aquest 

encàrrec. 
 
f. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen als seus 

treballadors afectats. 
 
g. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que estableix el 

Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions següents: 

 
h. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat aplicables. 
 
i. Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del present conveni, 

un cop finalitzat aquest.  
 
9.- Vigència del Programa Anual 
 
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 31 de 
desembre de l’any 2019. 
 
10.- Aprovació del Programa Anual 
 
Aquest  Programa Anual de l’any 2019, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni Marc, en les 
dates expressades a continuació:” 
 
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 Programa Anual 2019, que desenvolupa el Pla Marc de 
restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-Litoral del Penedès. 
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Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i 
a la resta de municipis que formen part del conveni marc.” 
 

La secretària interventora llegeix els acords. 
El Sr. Alcalde explica que el Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el 
Conveni Marc de Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments de la comarca afectats i l’Associació de Propietaris de la Serralada 
Prelitoral del Penedès a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal; 
que aquest programa comporta, entre d’altres, una actuació per a l’aclarida de pins, i 
reitera que és una pena que no hi hagi més propietaris del municipi en aquesta 
Associació, i que l’Ajuntament està present en dita Associació pel propietari de Mas 
Guineu. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC perquè formuli els seus 
precs i/o preguntes. 
 
1) El Sr. Càlix comença amb una proposta/queixa de veïns de Grabuac sobre 
l’existència d’excessius punts de llum al Barri de Grabuac, que ha comportat la 
presentació davant l’Ajuntament d’un escrit amb signatures sobre aquest tema. 
El Sr. Alcalde explica que està elaborant un escrit de resposta a l’escrit presentat per 
veïns de Grabuac; que els punts de llum existents són conseqüència dels projectes 
tècnics presentats i informats favorablement per tècnics; que es tindrà en compte 
que es demana més eficiència energètica i reducció d’intensitat; i que ja s’ha adoptat 
alguna solució al respecte, com és deixar sense funcionament punts de llum alterns.  
 
2) El Sr. Sala continua també amb una queixa formulada per alguns veïns sobre 
moviment de terrenys que està duent a terme el Jordi Tarrida. 
El Sr. Alcalde explica que no li consta que el Sr. Tarrida estigui duent a terme cap 
moviment de terres, que sol·licitarà a l’arquitecta que s’ho miri; i que només li consta 
certes queixes sobre els vehicles que es troben als seus terrenys, sobte tot camions.  
 
3) El Sr. Càlix intervé per formular un prec, per valorar el mandat que ara finalitza. 
Continua exposant que han passat 4 anys, que el grup d’ERC ha presentat unes 30 
mocions, sobre diverses matèries, com ara la conservació de camins municipals. I 
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demana, de cara al següent mandat, més diàleg, col·laboració i comunicació; que les 
dues forces polítiques s’han d’entendre en molts temes. Continua dient que el seu 
grup ha trobat a faltar comissions de govern. Acaba dient que el seu grup espera 
que hi hagi més participació entre els veïns i l’Ajuntament, i entre els dos grups 
polítics. 
L’Alcalde manifesta que qui governi en la propera legislatura, ho ha de fer per al 
municipi, i llavors aquí sempre els trobaran als membres del seu grup municipal. 
 
 

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


