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ALT PENEDÈS

ACTA NÚM. 02/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2021.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 02/2021
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 26 de gener de 2021
Hora d’inici de la sessió: 20,15
Hora d’acabament de la sessió: 21,17
Lloc: Telemàticament, via zoom
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:
Sr. Sebastià Moya i Arenas;
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell;
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany;
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany;
Sr. Lluís Ortega i Rey.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM:
Sr. Josep Maria Sala i Santacana;
Sra. Joana Faura i Bonell;
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries anteriors.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 195 a la núm. 242 del 2020).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació
continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en
matèria de tecnologia de la informació.
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5. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació
continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en
matèria de tecnologia d’enginyeria.
6. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de suport en
matèria de joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès.
7. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a portar a terme el Programa Treball i
Formació covid-19.
8. Proposta d’aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al finançament de
l’escola de música pel curs 2020-2021.
9. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament
de Font-rubí per a l’exercici 2021.
10. Moció del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí per permetre
d’assegurar les afectacions del míldiu en les explotacions vitivinícoles catalanes.
11. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana Font-rubí conjuntament
amb Jovent Republicà Font-rubí per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport
a la salut mental del jovent.
12. Moció del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí, per a la no
industrialització i degradació dels espais agraris i forestals, degut a les instal·lacions
de producció energètica.
13. Precs i preguntes.
La present sessió del Ple es celebra de forma telemàtica, de conformitat amb el que disposa
l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
on s’habilita que les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a
terme per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força
major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. La situació
excepcional ve fonamentada pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les
mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant
la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial
decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i
per la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió
per youtube. 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 LES
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.

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

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són la de data 24 de
novembre i la de data 29 de desembre de 2020. L’Alcalde pregunta a la resta de 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 les actes a votació.
Subjectes les actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres)
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, les actes s’aproven per unanimitat.
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM.
195 A LA NÚM. 242 DEL 2020).
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 195 a la número 242 de l’any 2020, de
les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
195/2020 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, novembre de 2020.
196/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 18/2020
197/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 10 de
novembre de 2020.
198/2020 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 14 del municipi
de Font-rubí.
199/2020 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al C/ de les Garrigues núm. 11 del municipi de
Font-rubí.
200/2020 De declaració de baixa per caducitat dels ENCSARP (Estrangers no
Comunitaris Sense Autorització de Residència de llarga durada) que no han
estat objecte de renovació periòdica, exp. 407/2020.
201/2020 De trasllat i reconnexió de comptador individual situat al barri de l’Avellà núm.
4.
202/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 24/2020.
203/2020 D’aprovació de la despesa de tres liquidacions de taxes del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
204/2020 De requeriment de pagament de l’import de l’expropiació de part d’una finca,
exp. 266/2020.
205/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 19/2020
206/2020 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària i telemàtica
del Ple del 24 de novembre del 2020.
207/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 24 de
novembre de 2020.
208/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 25/2020.
209/2020 D’aprovació de la despesa que comporten les liquidacions de la taxa pel
subministrament d’aigua dels edificis i instal·lacions municipals del 3r.
trimestre de 2020.
210/2020 D’aprovació de la despesa dels honoraris de la registradora de la Propietat de
Vilafranca del Penedès per a l’emissió d’una certificació de l’exp. 266/2020.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

211/2020 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al C/ de les Garrigues núm. 12 del municipi de
Font-rubí.
212/2020 D’aprovació de la baixa voluntària, nòmina del mes de novembre i liquidació
de la treballadora Sra. S.
213/2020 D’aprovació de les nòmines del mes de novembre de 2020 i de la liquidació
de la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
214/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 20/2020.
215/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 26/2020.
216/2020 De conformitat a la sol·licitud de pròrroga d’un any de la comissió de serveis
concedida a la Sra. G. per ocupar el lloc de treball de secretaria de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
217/2020 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i
del seu càrrec, desembre de 2020.
218/2020 D’aprovació del padró de la taxa per la prestació del servei de teleassistència
i del seu càrrec, segon semestre 2020.
219/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 15 de
desembre de 2020.
220/2020 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2020.
221/2020 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del
comptador de l’habitatge situat al disseminat “Casa Mas Moió” núm. 11 del
municipi de Font-rubí.
222/2020 De baixa d’ofici definitiva de les següents persones, per inscripció indeguda,
del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí, exp. 241/2020.
223/2020 De baixa d’ofici definitiva de les següents persones, per inscripció indeguda,
del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí, exp. 271/2020.
224/2020 De baixa d’ofici definitiva de la següent persona, per inscripció indeguda, del
Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí, exp. 319/2020.
225/2020 De baixa d’ofici definitiva d’unes persones, per inscripció indeguda, del Padró
Municipal d’Habitants de Font-rubí, exp. 277/2020.
226/2020 De devolució d’ingrés indegut i d’aprovació de la transferència d’aquest a la
Sra. N. P. L.
227/2020 D’elevació a definitiu l’acord plenari d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i següents.
228/2020 De devolució d’ingressos indeguts de la taxa per la prestació del serveis
d’escola bressol del mes de novembre de 2020 a la família L. M.
229/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 21/2020.
230/2020 D’aprovació de la nòmina definitiva del mes de novembre i liquidació de la
treballadora Sra. S.
231/2020 D’aprovació de les despeses derivades de l’assistència de regidors a òrgans
col·legiats, primer semestre de 2020.
232/2020 D’inici de l’expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2021.
233/2020 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària
telemàtica del Ple del 29 de desembre del 2020.
234/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 27/2020.
235/2020 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 29 de
desembre de 2020.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

236/2020 De reserva de llocs per a pancartes, cartells i banderoles i locals públics per a la
campanya electoral a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.
237/2020 D’aprovació de les nòmines del mes de desembre de 2020 i de la liquidació
de la seguretat social dels treballadors municipals i càrrecs electes.
238/2020 D’aprovació de la despesa derivada del Programa Treball i Formació en el
marc de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost.
239/2020 D’autorització i disposició de despesa, exp. 22/2020
240/2020 D’aprovació de la liquidació d’ingressos procedents del preu públic de l’activitat
del XII Cicle de Cava Jazz 2020.
241/2020 D’aprovació de la relació de factures núm. 28/2020.
242/2020 D’aprovació de la liquidació d’ingressos procedents del preu públic de l’activitat
de campionat d’hivern de pàdel 2020/2021.
No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de l’Alcaldia de referència per part
dels regidors presents.
El Ple municipal es dona per assabentat.
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària procedeix a donar compte de les següents actes celebrades per la Junta de
Govern Local de la Corporació:
- Actes de la JGL de data 10 i 24 de novembre de 2020;
- Actes de la JGL de data 15 i 29 de desembre de 2020.
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents grups
polítics sobre les actes d’aquests mesos.
El Ple municipal es dona per assabentat.
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ CONTINUADA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS EN MATÈRIA DE TECNOLOGIA
DE LA INFORMACIÓ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que molts ajuntaments de l’Alt Penedès vam comunicar al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès la necessitat de poder disposar de professionals de diferents especialitats, que
formessin part de l’Administració, i poder prestar serveis a temps parcials als municipis.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha posat en pràctica prestar aquest servei als
municipis petits per tal de donar assistència tècnica presencial, continuada en el temps i amb
un compromís a mig i llarg termini, regulada mitjançant conveni.
Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 12 de desembre de 2019,
va aprovar el conveni marc amb els ajuntaments interessats per a la prestació continuada
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’arquitectura
i urbanisme, enginyeria i tecnologies de la informació (exp. G7013-000100/2019).
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Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de maig de 2020,
va aprovar el conveni de col·laboració per a la prestació continuada d’assistència tècnica per
part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de tecnologia de la informació.
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, va
aprovar la pròrroga del conveni.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí ha sol·licitat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès prorrogar
aquesta assistència tècnica de professionals de diferents especialitats.
Vista la proposta de la pròrroga del conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès
pel suport en matèria de tecnologia de la informació, que tot seguit es transcriu:
“PRÒRROGA DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ CONTINUADA D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS EN MATÈRIA DE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Albert Tort i Pugibert, el qual actua en nom i representació del
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les
facultats expressament delegades pel Ple en sessió de 12 de desembre de 2019.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i LLopart, el qual actua en nom i representació
de L’AJUNTAMENT DE FONT - RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament) en ús de les
facultats de representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig
Pérez, secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni interadministratiu
de col·laboració i
MANIFESTEN
I.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 2 d’abril de 2020, va aprovar
el conveni de col·laboració, per a la prestació continuada d’assistència tècnica, per
part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en matèria de Tecnologies de la
Informació, amb l’Ajuntament de Font-rubí.

II.

En el punt Cinquè. Vigència, de dit conveni diu:
“... que finalitza el dia 31 de desembre de 2020, no superant en cap cas els quatre
anys fixats com a límit per l’article 49 de la Llei 40/2015.
2. El conveni pot ser objecte, abans de la finalització del seu termini, i de forma
unànime, d’una pròrroga per un període addicional de quatre anys.”
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III.

En registre d’entrada al CCAP E/011465-2020, l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar
la pròrroga del conveni per l’exercici 2021 (un any).

IV.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, va
aprovar la pròrroga del conveni.

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és la pròrroga del conveni de col·laboració regulador de
la prestació d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació, del CONSELL
COMARCAL a l’AJUNTAMENT.
Segon.- Es modifica el pacte cinquè en el sentit següent:
1. La vigència de la present pròrroga és amb efectes de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2021.
2. El conveni pot ser objecte, abans de la finalització del seu termini, i de forma unànime,
d’una pròrroga per un període addicional de tres anys.
Tercer.- La resta de clàusules del conveni, subscrit entre les parts el juny de 2020, es
mantenen vigents.
I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament amb l’assistència
dels corresponents secretaris, que en donen fe.”
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació
dels corresponents convenis interadministratius.
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 la pròrroga del Conveni de col·laboració per a la prestació continuada
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de tecnologia
de la informació.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la pròrroga del Conveni.
Tercer.- La vigència de la present pròrroga és amb efectes de l’1 de gener de 2021 fins al 31
de desembre de 2021.
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Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.800,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 491-25010 del pressupost municipal per a l’exercici 2021.
Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Sisè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquesta pròrroga.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics de la Corporació.
Vuitè.- Notificar els presents acords a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia de la pròrroga signada, 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 cedeix la paraula al regidor de polítiques
digitals.
El Sr. Moya explica que l’any passat es va iniciar una nova etapa amb el Consell Comarcal
amb la figura d’un enginyer informàtic que està donant suport a l’Ajuntament en totes les àrees
de tecnologia, en polítiques digitals. A continuació mostra dues pantalles per explicar els
projectes pendents del 2020, que tenien ja iniciats i que continuaran el 2021; a continuació
també explica els projectes pels 2021 i els projectes continuats, que es durant a terme amb el
suport de l’informàtic.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ CONTINUADA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS EN MATÈRIA D’ENGINYERIA.
La proposta que es presenta davant del ple és la que es transcriu a continuació:
“Atès que molts ajuntaments de l’Alt Penedès vam comunicar al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès la necessitat de poder disposar de professionals de diferents especialitats, que
formessin part de l’Administració, i poder prestar serveis a temps parcials als municipis.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha posat en pràctica prestar aquest servei als
municipis petits per tal de donar assistència tècnica presencial, continuada en el temps i amb
un compromís a mig i llarg termini, regulada mitjançant conveni.
Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 12 de desembre de 2019,
va aprovar el conveni marc amb els ajuntaments interessats per a la prestació continuada
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’arquitectura
i urbanisme, enginyeria i tecnologies de la informació (exp. G7013-000100/2019).
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Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2020,
va aprovar el conveni de col·laboració per a la prestació continuada d’assistència tècnica per
part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria.
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, va
aprovar la pròrroga del conveni.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí ha sol·licitat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès prorrogar
aquesta assistència tècnica de professionals de diferents especialitats.
Vista la proposta de la pròrroga del conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès
pel suport en matèria d’enginyeria, que tot seguit es transcriu:
“PRÒRROGA DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ CONTINUADA D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS EN MATÈRIA
D’ENGINYERIA.
REUNITS
D’una banda, el vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i
representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell
Comarcal), 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 del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, en sessió de 16 de juliol de 2020.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació
de L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament) en ús de les
facultats de representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig
Pérez, secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni interadministratiu
de col·laboració i
MANIFESTEN
V.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 16 de juliol de 2020, va aprovar
el conveni de col·laboració, per a la prestació continuada d’assistència tècnica, per
part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en matèria d’enginyeria.

VI.

En el punt Cinquè. Vigència, de dit conveni diu:
“... que finalitza el dia 31 de desembre de 2020, no superant en cap cas els quatre
anys fixats com a límit per l’article 49 de la Llei 40/2015.
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2. El conveni pot ser objecte, abans de la finalització del seu termini, i de forma
unànime, d’una pròrroga per un període addicional de quatre anys.”
VII.

L’Ajuntament va confirmar dur a terme la pròrroga del conveni.

VIII.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, va
aprovar la pròrroga del conveni.

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és la pròrroga del conveni de col·laboració regulador de
la prestació d’assistència en matèria d’Enginyeria, del CONSELL COMARCAL a
l’AJUNTAMENT.
Segon.- Es modifica el pacte cinquè en el sentit següent:
-

La vigència de la present pròrroga és amb efectes de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de
desembre de 2023.

Tercer.- La resta de clàusules del conveni, subscrit entre les parts l’any 2020, es mantenen
vigents.
I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament amb l’assistència
dels corresponents secretaris, que en donen fe.”
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació
dels corresponents convenis interadministratius.
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 la pròrroga del Conveni de col·laboració per a la prestació continuada
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la pròrroga del Conveni.
Tercer.- La vigència de la present pròrroga és amb efectes de l’1 de gener de 2021 fins al 31
de desembre de 2023.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 151-25011 del pressupost municipal per a l’exercici 2021. Donat el caràcter
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plurianual de la mateixa, aprovar les despeses econòmiques dels exercicis successius de
vigència de la contractació amb els següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària:
ANUALITAT
2022
2023

APLICACIÓ
151-25011
151-25011

IMPORT
6.000,00 €
6.000,00 €

L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada de la pròrroga del conveni queda condicionada
a l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent.
Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost, i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Sisè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquesta pròrroga.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics de la Corporació.
Vuitè.- Notificar els presents acords a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia de la pròrroga signada, 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 el Consell Comarcal va
començar aquest servei de tècnics perquè prestin tasques com a tècnics municipals als
ajuntaments que ho sol·licitin, que està donant molt bons resultats. Continua explicant que en
aquest cas es tracta de prorrogar el conveni que es va iniciar l’any passat, que és per disposar
d’un enginyer, que atès que és funcionari pot fer i signar els informes com a enginyer
municipal.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS DE L’ALT
PENEDÈS 2021.
La proposta que es presenta és la següent:
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té entre les seves finalitats la de desenvolupar
les directrius del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut PIECJ i el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya.
Atès que l’any 2001 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va posar en marxa el projecte
anomenat “Dinamo”, de suport al Desenvolupament de Polítiques Locals de Joventut.
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Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès creu del tot imprescindible seguir promovent
la col·laboració, coordinació i treball conjunt amb tots els ajuntaments de la comarca en
matèria de joventut per tal d’optimitzar els recursos per aconseguir uns millors resultats
globals.
Vista la proposta de conveni presentada pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, que tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE
JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS 2020
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Albert Tort i Pugibet, 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 19 de novembre de 2020.
I, de l’altra, l’Alcalde, Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de
l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les
facultats de representació concedides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la
senyora, Eva Puig Pérez secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del
present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen en plena capacitat per subscriure el present conveni marc de
col· laboració i
EXPOSEN
I.

Que el Consell Comarcal té entre les seves finalitats la de desenvolupar les directrius del
Pla Comarcal de Joventut 2019-2023 i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, en el
marc de la Llei de Joventut, per la qual cosa ve donant suport a l’acció municipal i al
desplegament dels plans locals de joventut com a instruments de planificació estratègica.
Des de l’any 2001 el Consell Comarcal va posar en marxa el projecte anomenat
“Dinamo”, de suport al Desenvolupament de Polítiques Locals de Joventut, que ha
estat revisat i reelaborat al gener de 2004, al juliol de 2005, a l’octubre de 2007, al
setembre de 2011, 2015, 2017 i 2018 que ha consistit en:
• Possibilitar que actualment molts municipis tinguin la seva pròpia Regidoria de
Joventut, amb línies d'actuació específiques adreçades a les persones joves.
• Oferir els serveis consistents en un conjunt d’actuacions dirigides a informar i
orientar a les persones joves dins del programa de gestió i dinamització juvenil.
• Promoure l’emancipació de les persones joves (amb un seguit de propostes sobre
salut, habitatge, ocupació i informació).

II.

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

Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix, entre les seves
prioritats, la d’afavorir les oportunitats d’emancipació dels joves, per la qual cosa, aquest
Consell Comarcal, a través del seu Servei de Joventut, ha de vetllar perquè en els
municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis,
els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments.

IV.

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

V.

Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix que els municipis
poden dur a terme les actuacions complementàries en matèria de joventut següents:
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho
requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial.
c) Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d’acord
amb llur marc competencial.
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i
cultural de llur municipi.
e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de
joventut en l’àmbit territorial del municipi.
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut
dins el municipi.
g) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d’altres
instruments de col· laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la
Generalitat.

VI.

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

VII.

Que es fa necessari actualitzar les relacions en matèria de joventut amb els
ajuntaments interessats, regulades mitjançant convenis de col·laboració per al
desenvolupament de les seves polítiques locals de joventut i, de conformitat amb tot
l’exposat.

VIII.

Que es creu del tot imprescindible promoure la col· laboració, coordinació i treball conjunt
de tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per tal de rentabilitzar els
recursos i aconseguir uns millors resultats globals, afavorint unes intervencions més
eficients i eficaces.
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IX.

Que el Consell Comarcal té com a finalitat donar suport a l’acció municipal i al
desplegament dels plans locals de joventut com a instruments de planificació estratègica.

X.

Que aquest conveni es dotarà amb els recursos provinents dels pressupostos de totes
les parts implicades, sense perjudici de les actuacions finançades per altres
administracions i/o amb la col· laboració de la iniciativa social.

XI.

Que l’ajuntament està interessat en el desenvolupament de les seves polítiques locals
de joventut mitjançant el suport del Servei de Joventut del Consell Comarcal que es
regula mitjançant el present conveni.

XII.

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

Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts signatàries
convenen en signar-lo d’acord amb els termes següents:
PACTES
Primer.- Objecte
El present conveni té per objecte regular la col· laboració de les parts signatàries en
relació a l’assistència i cooperació que ha de prestar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès
(en endavant Consell Comarcal), als Ajuntaments de la comarca (en endavant Ajuntament)
per a prestar suport en matèria de joventut, per a desenvolupar i enriquir les actuacions en
matèria de joventut en l’àmbit de la planificació estratègica del Pla Comarcal de Joventut i
del Pla Local de Joventut.
Les actuacions es concreten:
a) Programes comarcals de joventut compartits (Annex I)
Per tal donar suport als ajuntaments de la comarca a l’hora de desenvolupar i enriquir
les seves actuacions, en matèria de joventut, i també de potenciar l’eficiència i l’eficàcia
en el desenvolupament de programes i serveis compartits, d’interès comarcal, que
resulten difícils d’abordar a nivell municipal.
b) Professionals Comarcals Compartits/ides (Annex II)
Per tal de facilitar als ajuntaments la creació, manteniment i ampliació de l’estructura
professional que faci possible l’existència del servei municipal de joventut, similar o
l’ampliació, millora o creació de línies de treball específiques o especialitzades
adreçades a la creació d’oportunitats de les persones joves. Aquesta modalitat inclou
la modalitat de programes comarcals compartits que desenvoluparà el tècnic/a o
dinamitzador/a de joventut compartida.
El Consell Comarcal, en base als principis de proximitat a la ciutadania, participació i eficàcia,
ofereix als ajuntaments aquestes dues vies com a instrument de suport en matèria de
joventut, de caràcter flexible i compatibles entre elles, que tenen l’objectiu de donar cabuda
a les diferents necessitats municipals.
Segon.- Finalitat
La finalitat és establir polítiques de joventut a la comarca, estables, coherents, eficaces i
realistes, en el marc de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de joventut i les directrius
del Pla Nacional de Joventut, a l’efecte de generar i posar de manifest oportunitats per
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l’emancipació i desenvolupament personal de la població jove i per afavorir unes
intervencions públiques més eficaces i de la màxima qualitat en l’àmbit dels serveis a la
joventut.
Tercer.- Tria d’una opció i cost
L’ajuntament tria l’opció segons els annexes que s’acompanyen i q u e es concreta en:
Programes Comarcals de Joventut Compartits (Annex I)
El cost que li correspon sufragar segons l’annex escollit es concreta en: 1.200 € anuals (any
2021).
Quart.- Compromisos a assumir per les parts
El Consell Comarcal es compromet a:
• Prestar orientació tècnica específica a l’ajuntament pel desenvolupament de les polítiques
de joventut municipals.
• Valorar les necessitats formatives dels tècnics locals de joventut i a donar-hi una
resposta adient en funció de les seves possibilitats per cada anualitat.
• Revisar anualment les vies de suport als municipis en matèria de joventut per tal
d’adaptar-les a les circumstàncies econòmiques i legals, així com a les necessitats de
les persones joves (conegudes per nous estudis, processos participatius o anàlisis i
informes tècnics i aportacions dels professionals de la comarca o d’altres àmbits) i a
les necessitats dels ajuntaments. Aquesta adaptació es farà en la mesura que siguin
possibles tècnica i econòmicament.
• Crear i adaptar LES VIES DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT,
així com facilitar i establir el desenvolupament municipal dels programes, serveis i
professionals comarcals compartits.
• Facilitar el treball en xarxa entre els diferents municipis.
• Fer-se càrrec de la diferència econòmica entre els costos reals dels programes, serveis
i personal necessaris per al desenvolupament d’aquest conveni i el cost que s’estableix
per cada ajuntament.
• Garantir les eines per recollir dades referents als resultats obtinguts a nivell municipal
atenent a l’execució de les activitats, serveis i programes del present conveni, a nivell
municipal i produir una memòria d’avaluació.
• Facilitar a l’ajuntament la personalització de la publicitat quan així es consideri adient
L’Ajuntament es compromet a:
• Autoritzar la cessió dels espais municipals necessaris.
• Assumir el cost d’aquests serveis i del personal per al desenvolupament d’aquests en
funció del nombre d’habitants del municipi, per tal d’afavorir l’equilibri territorial i la cohesió
social de la comarca.
• Satisfer el pagament en dues parts del 50% del total, una durant el mes de març i, l’altra,
el mes de juny de cada any.
• Facilitar totes les gestions i dades necessàries per al desenvolupament òptim del
present conveni. És responsabilitat de l’Ajuntament facilitar el desenvolupament dels
serveis compartits.
En aquest sentit el Consell Comarcal declina tota responsabilitat si l’ajuntament no
fa ús dels serveis oferts en el present conveni o no possibilita al Servei Comarcal de
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Joventut allò necessari i establert a les diferents condicions d’execució dels
programes, serveis i activitats del conveni.
• Garantir la recollida de dades referents als resultats de les activitats i serveis derivats
del present conveni portats a terme al seu municipi per tal de possibilitar l’avaluació i
seguiment de l’execució dels serveis compartits al municipi i a la comarca amb la finalitat
de corregir, millorar i adaptar els continguts del present conveni.
• Presentar al Consell Comarcal el Pla Local de Joventut o document similar i
comunicar una relació del projectes adreçats a joves que es presentin a altres institucions
per l’obtenció de suport econòmic o tècnic, per tal de facilitar i adaptar millor el suport
i assessorament que el Consell Comarcal adreci a l’ajuntament. Amb tota la informació
es constituirà un fons tècnic documental de bones pràctiques i experiències municipals
per afavorir el coneixement tècnic dels professionals de la comarca.
• Cedir un joc de claus dels espais municipals on es prestin els serveis el personal de
l’empresa adjudicatària. En aquest sentit, l’empresa haurà de disposar de còpies de
les claus dels diferents equipaments municipals, prèvia autorització per part dels
diferents ajuntaments, per tal de garantir l’accés als equipaments en cas de baixa i/o
substitució, així com vetllar per la recuperació de les claus quan alguna de les persones
deixi de prestar el servei. Les claus es podran guardar al Servei Comarcal de
Joventut per tal de facilitar-ne la recollida en cas de baixa i/o substitució.
Ambdues administracions es comprometen a:
• Compartir les demandes i les necessitats de la població juvenil per determinar
quines podrien tenir una millor resposta amb un treball coordinat, amb l’objectiu que
les demandes municipals compartides entre més d’un municipi puguin rebre solucions
a nivell comarcal.
• Compartir els programes, professionals, projectes i els serveis que es considerin
necessaris per tal de millorar les polítiques locals de joventut i la política comarcal de
joventut i el cost econòmic de determinats projectes que pel seu cost i/o la seva
complexitat siguin difícils de desenvolupar per una sola administració local.
• Potenciar la marca “DINAMO” i el seu respectiu logotip com a marca de referència pels
joves en les activitats i serveis que es facin en coordinació, en tot el material divulgatiu
que s’editi en aquest marc, i en les convocatòries públiques i invitacions referents a les
activitats.
• Fer constar expressament, en un lloc visible i preferent, els seus respectius
logotips: el del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
i el de l’ajuntament. Sempre que ambdues parts ho considerin oportú, els logotips oficials,
podran ser substituïts pel nom de les entitats en format de text.
Cinquè.- Seguiment
Es constituirà una taula tècnica comarcal de joventut, formada per la persona responsable
tècnica del Servei Comarcal de Joventut i pels tècnics/ques o altres agents professionals
de joventut locals.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop al mes, amb la finalitat de revisar
programar i avaluar les accions previstes. Les reunions es convocaran el primer dijous de
cada mes.
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També es constituirà una taula política comarcal de joventut, que es convocarà des del
Consell Comarcal que es reunirà anualment, i que es trobarà integrada pels membres
següents:
 El/la conseller/a de Joventut del Consell Comarcal.
 Els regidors i les regidores de Joventut dels ajuntaments en conveni (podran assistir
acompanyats dels seus tècnics).
 El/la responsable tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut o un/a altre/a tècnic/a.
 Un/a administratiu/iva del Consell Comarcal que exercirà les funcions de secretari/ària.
La taula política comarcal de joventut es reunirà amb la missió d’avaluar i millorar els
programes i serveis que ofereix el present conveni.
Sisè.- Vigència
La relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni s’inicia amb efectes de l’1 de gener de
2021 i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2021.
A l’efecte de garantir la qualitat del servei i el compliment del contracte amb l’empresa
adjudicatària, evitant continues modificacions contractuals, s’estableix que els fluxos d’altes
i baixes dels ajuntaments només es produiran en períodes determinats, com són el mes de
juny i desembre de cada any.
Per la qual cosa, les adhesions i les denúncies al present conveni es durant a terme
per períodes semestrals.
Setè.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la
normativa de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE, 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.
Vuitè.- Modificacions
Les modificacions del conveni que es puguin produir, seran acordades pels òrgans
competents de cada entitat signant, i comunicades recíprocament per a la seva efectivitat.
Novè.- Extincions
Són causes d’extinció del conveni les següents:
1. Compliment del termini.
2. La no realització del seu objecte.
3. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.
4. L’avinença de les parts signatàries.
5. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni.
6. Les altres que legalment procedeixin.
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Desè.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de
10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts
signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les
econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.
Onzè.- Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
1.

PROGRAMES COMARCALS DE JOVENTUT COMPARTITS

ANNEX I

Aquests programes són els que actualment recull el Pla Comarcal de Joventut 2019-2023,
en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el marc de la Llei de Polítiques de
Joventut.
Els programes i projectes s’aniran actualitzant a través de les línies que s’estableixin a la
Taula política comarcal de joventut a nivell de línies estratègiques i a partir de la Taula tècnica
comarcal de joventut a nivell de serveis, programes i projectes mancomunats d’interès
comarcal en matèria de joventut.
Els projectes/programes comarcals de joventut compartits a executar són els següents:
1.1. Derivació de joves i seguiment tècnic dels projectes del Servei de Desenvolupament i
Ocupació comarcal.
1.2. Derivació de joves i seguiment tècnic de la Borsa d’habitatge de lloguer de l’Alt Penedès.
1.3. Protocols d’informació i serveis d’orientació comarcal per afavorir l’emancipació de les
persones joves, en els àmbits següents: educatiu, laboral, drogodependències, habitatge,
salut, adolescència en risc i violència masclista.
1.4. Assessoria acadèmica comarcal.
1.5. Suport als instituts d’educació secundària: xerrades i coordinació amb els PIDCE.
1.6. Pla comarcal de drogues.
1.7. Catàleg de Suport als instituts de l’ Alt Penedès.
1.8. Punt mòbil de salut a les Festes Majors.
1.9. Projecte comarcal d’activitats formatives.
1.10. Projecte Catàleg d’activitats.
1.11. Portal www.treballateca.com
1.12. Portal www.dinamo.cat, xarxes socials (facebook, twiter...). Aplicabilitat en mòbils.
1.13. Xarxa d’equipaments juvenils comarcals.
1.14. Promoció de campanya de violències de gènere.
1.15. Xarxa d’aules d’estudi comarcals.
1.16. Taula política comarcal de joventut.
1.17. Col·laboració en el Pla Territorial Educatiu de l’ Alt Penedès.
1.18. Col·laboració en el Pla Salut, Escola i Comunitat de l’ Alt Penedès.
1.19. Taula tècnica comarcal de joventut.
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1.20. Oficina Jove de l’Alt Penedès.
1.21. Assessoria de mobilitat internacional.
1.22. Programa Forma’t 2019 (dues edicions anuals).
Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i
és d’abast comarcal o, excepcionalment, supramunicipal en les ciutats majors de 50.000
habitants. Estan conveniades amb la Direcció General de Joventut i les administracions locals
(Consells Comarcals i Ajuntaments), i tenen, entre altres funcions, la missió de difondre
convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, cercar habitatge i resoldre els dubtes
en salut. L’objectiu final de les oficines és que el jovent pugui trobar en una finestreta única
la informació que necessita per resoldre tot el que necessita.
Es preveu la creació d’una Oficina Jove d’abast comarcal a l’Alt Penedès, coordinada pel
Servei Comarcal de Joventut, i amb accions descentralitzades als ajuntaments de la comarca.
1. COST DELS PROGRAMES COMARCALS COMPARTITS DE JOVENTUT (PACTE
BÀSIC)
1.1.
Per municipis AMB personal propi de joventut. COST:
Municipis fins a 550 habitants: 800 € anuals
Municipis de 551 a 2.000 habitants: 1.200 € anuals
Municipis de 2.001 a 4.000 habitants: 1.700 € anuals
Municipis de 4.001 a 9.000 habitants: 2.200 € anuals
Municipis de 9.001 a 15.000 habitants: 2.700 € anuals
Municipis de 15.001 habitants en endavant: cost a determinat
1.2.

Per municipis SENSE personal propi de joventut 1. COST:

Municipis fins a 550 habitants: 400 € anuals
Municipis de 551 a a 2.000 habitants: 650 € anuals
Municipis de 2.001 a 4.000 habitants: 900 € anuals
Municipis de 4.001 a 9.000 habitants: 1.200 € anuals
Municipis de 9.001 a 15.000 habitants: 1.450 € anuals
Municipis de 15.001 habitants en endavant: cost a determinar
1.

PROFESSIONALS COMARCALS COMPARTITS/

ANNEX II

1.1. Proposta d’organització/horaris
La proposta per als nous convenis 2020 ofereix, com al 2019, diferents opcions organitzatives:
2 municipis a 12h/setmana + 1 municipi a 6h/setmana = 30h/setmana
1 municipi a 12h/setmana + 3 municipis 6 h/setmana= 30h/setmana
5 municipis a 6 h/setmana= 30h/setmana
Els municipis amb una dedicació de 12h/setmana poden tenir la possibilitat de ser portats
entre dues tècniques compartides (6h/setmana cada tècnic/a). Aquesta opció pot ser molt
útil a l’hora de donar suport a la incorporació de nou personal al projecte o alhora d’atendre
municipis amb nuclis més dispersos. Proposta d’horari: de 15 a 20h. La proposta inclou
1

Es garantirà la col·laboració comarcal amb el projecte Fórmula jove i que el punt mòbil de salut vagi a tots els municipis de la comarca, a banda
d’altres projectes comarcals.
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una hora cada tarda de gestió interna/coordinacions/medi obert, entre les 15 i les 16h.
També inclou l’obertura al públic dels equipaments 4 hores cada tarda, entre les 16 i les 20h.
Exemple d’horari tècnic/a compartit/da:
MUNICIPI
(5h)

1

MUNICIPI
(5h)

2

1h
1h
Gestió interna
Gestió interna
4h Atenció
4h Atenció
directa
directa
MUNICIPI 1: 12 hores/setmana
MUNICIPI 2: 12 hores/setmana
MUNICIPI 3: 6 hores/setmana

MUNICIPI
(5h)

1

1h
Gestió interna
4h Atenció
directa

MUNICIPI
(5h)

2

1h
Gestió interna
4h Atenció
directa

MUNICIPI
(5h)

3

1h
Gestió interna
4h Atenció
directa

RESUM DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SEGONS PROFESSIONAL COMPARTIT
1. TÈCNIC/A COMPARTIT/IDA 12 h/setmana: 8 h d’atenció directa, 2 h gestió interna/medi
obert al municipi, 2 h per a reunions de coordinació municipal i/o comarcal o bossa d’hores
extres.
2. DINAMITZADOR/A COMPARTIT/IDA: Es realitzarà una distribució flexible i adaptada a les
necessitats del Servei Municipal.
3. INFORMADOR/A COMPARTIT/IDA: Amb una dedicació de 3 h/setmana farà 2 h d’atenció
al públic i 1 h/setmana de treball intern, dinamització de la informació i coordinacions.
4. DINAMITZADOR/A D’AULES D’ESTUDI COMPARTIT/IDA: Amb una dedicació de 3
h/setmana farà 2,5h d’atenció al públic i 0,5 h/setmana de treball intern, programació
d’activitats i coordinacions amb el professional tècnic o dinamitzador de joventut al que
dóna suport. El seu horari està comprès d’octubre a juny.
1.2. Categories i funcions dels/les professionals compartits/ides
Amb aquesta proposta s’adeqüen les funcions que desenvolupa el personal compartit amb
la categoria laboral per la que es contracta aquest personal.
DINAMITZADOR/A D’AULES D’ESTUDI (mínim: 3 hores/setmana)
− Obrir i tancar l’equipament.
− Vetllar pel bon funcionament de l’activitat.
− Recollir indicadors.
− No planifica activitats.
INFORMADOR/A JUVENIL (mínim: 3 hores/setmana)
− Derivar als joves a aquells serveis/recursos que siguin necessaris.
− Registre de consultes.
− Activar els protocols d’actuació: càpsules d’emancipació en habitatge, salut,
treball, educació, mobilitat nacional i internacional.
− Fer carnets.
− Difusió del servei i de temes d’interès juvenil.
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−

Gestionar el servei d’autoconsulta.

DINAMITZADOR/A (mínim: 6 hores/setmana)
− Gestionar activitats del catàleg.
− Recollir demandes d’intervenció.
− Donar suport a la regidoria o a algun grup en temes de logística.
− Planificar, executar i avaluar activitats.
− Establir una xarxa de treball amb la resta d’agents del territori.
− Treball en medi obert.
− Coordinació amb les entitats del municipi.
− Redactar un pla de dinamització local.
− Coordinació política amb el regidor/a de joventut.
− Coordinació tècnica comarcal.
− Gestionar, coordinar i dinamitzar els serveis que ofereix el Servei Jove (ex. Aules
d’estudi).
1 Les funcions es troben adaptades a la Resolució TRE/335/2009, de 12 de gener, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya.
TÈCNIC/A DE JOVENTUT (mínim: 12 hores/setmana
− Redactar el pla local de joventut.
− Definir, planificar i desenvolupar les polítiques de joventut locals.
− Gestionar les subvencions (Diputació i Generalitat).
− Gestionar el pressupost
2.

COSTOS
CONVENI
DE
COMPARTITS/DES DE JOVENTUT

PROFESSIONALS

COMARCALS

2.1. Tècnic/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals
compartits sense cap cost)
12 h/setmana. COST: 11.000 €/any consistent en cobrir les despeses del personal tècnic
compartit. També hi poden haver dedicacions de tècnic/a compartit/ida de joventut de
18, 24, 30 i 36 hores setmanals amb un cost proporcional a la dedicació de la jornada.
6 h/setmana. COST: 5.500 €/any
2.2. Dinamitzador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes
comarcals compatits sense cap cost. Aquests estaran adaptats a les tasques
pròpies de dinamització juvenil)
6 h/setmana. COST: 5.350 €/any. També hi poden haver dedicacions de dinamitzador/a
compartit/ida de joventut de 12, 18, 24, 30 i 36 hores setmanals amb un cost
proporcional a la dedicació de la jornada.
2.3. Informador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals
compartits sense cap cost. Aquests estaran adaptats a les tasques pròpies d’informació
juvenil)
3 h/setmana. COST: 2.800 €/any. També hi poden haver dedicacions d’informador/a
compartit/ida de joventut un cost proporcional a la dedicació de la jornada.
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2.4. Dinamitzador d’aules d’estudi
3 h/setmana. COST: 2.200 €/any. També hi poden haver dedicacions de Dinamitzador
d’aules d’estudi compartit/ida de joventut un cost proporcional a la dedicació de la
jornada.
Les funcions superiors (ex. Tècnic/a joventut) inclouen totes les funcions de categoria inferior
(dinamitzador/a, informador/a, etc.)
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació
dels corresponents convenis interadministratius.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 326-25006 per front a la despesa
que comporta l’aprovació d’aquest conveni.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la prestació de suport en matèria de
joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès 2021.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.200,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 326-25006.
Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics de la Corporació.
Setè.- Notificar els presents acords 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 comenta que es tracta de donar
continuïtat al conveni de joventut que fa ja uns quants anys que es concerta amb el Consell
Comarcal, que són serveis als ajuntaments en matèria de joventut, i li cedeix la paraula a la
regidora de joventut.
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La Sra. Sibil explica que és un conveni per donar més reforç a l’oficina jove que està a la
Barraca en temes molt diferents: educació, salut i benestar, tot els àmbits sobre els que ens
joves puguin sol·licitar.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER
A PORTAR A TERME EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID 19.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és el que tot seguit es transcriu:
“Atès que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei en matèria
de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix
l’article 28 del Decret 4/2003 de 4 de novembre.
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant la Resolució TSF/1419/2020, de 16
de juny, obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat
per fer front a la COVID-19 (SOC-Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 511293).
Atès que les contractacions que faci el Consell Comarcal en el marc de la resolució esmentada
seran assignades als municipis sol·licitants i, es portaran a terme sempre que els municipis
ho hagin acordat mitjançant acord de Ple o de l’òrgan de govern de l’entitat local aprovant la
seva participació al projecte.
Vista la proposta de conveni elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el text del qual
és el següent:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
I L’AJUNTAMENT PER A PORTAR A TERME EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
COVID 19
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), en ús de les
facultats delegades per la Junta de Govern en sessió de 17 de desembre de 2020.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació
de L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament) en ús de les
facultats de representació conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i de l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i senyora Eva Puig
Pérez, secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I. Que el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Organització Comarcal de Catalunya prescriu que la comarca exerceix les competències
que li atribueix el Parlament, les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració
de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats, les comunitats
de municipis i les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
II. Que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei en matèria de
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix
l’article 28 del Decret 4/2003 de 4 de novembre.
III. Que l’Estratègia Europea d’Ocupació i les directrius i recomanacions del Consell de la Unió
Europea tenen com a finalitat, entre d’altres, assolir la plena ocupació, la millora de la qualitat
i la productivitat dels llocs de treball, i el reforç de la cohesió i la inclusió social.
IV. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de
juny, obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat
per fer front a la COVID-19 (SOC-Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 511293).
V. Que les actuacions aprovades en el marc de la de la resolució TSF/1419/2020, de 16 de
juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 en relació amb les actuacions del
Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) (ref. BDNS 511293) seran finançades
a través del Servei d’Ocupació de Catalunya i dels ajuntaments participants.
VI. Que les contractacions que faci el Consell Comarcal en el marc de la resolució esmentada
seran assignades als municipis sol·licitants i, es portaran a terme sempre que el municipis ho
hagin acordat mitjançant acord de Ple o de l’òrgan de govern de l’entitat local aprovant la seva
participació al projecte.
VII. Que segons l’article 25.1 apartat c) del Decret 4/2003, de 4 de novembre les delegacions
o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris
per a exercir-los.
VIII. Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament articulen les seves relacions mútues sobre la base
de les tècniques de cooperació i col·laboració amb projectes comuns de llur interès segons
assenyala l’article 36.1 del Decret 4/2003, de 4 de novembre.
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Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que
subscriuen amb els següents,
PACTES
Compromisos de les parts
I.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Primer. El Consell Comarcal contractarà els treballadors i treballadores que li siguin assignats
pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb la Resolució d’atorgament. L’horari de treball
coincidirà amb el de l’àrea o servei on el treballador presti els seus serveis i sota l’empara del
Conveni Col·lectiu d’aplicació del Consell Comarcal. La contractació laboral dels participants
serà per desenvolupar treballs d’interès públic i caràcter social sempre que l’ens local hagi
presentat el projecte aprovat pel seus òrgans de govern.
La contractació dels treballadors està condicionada a que el Servei d’Ocupació de Catalunya
tingui els perfils en el municipi, la voluntat de les persones a les quals es proposa el lloc de
treball i el consentiment de l’ajuntament respecte la persona proposada per al seu municipi en
el moment de la selecció.
Segon. El Consell Comarcal desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions
formatives del treballadors del Programa Treball i Formació. Informarà als participants de les
accions adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa transversal amb caràcter
obligatori i de les accions d’experiència laboral que es portaran a terme durant el seu contracte
laboral. La formació comptarà com a treball efectiu dins de la jornada del contracte de treball.
A efectes de la subvenció s’estableix una durada de 60 hores formatives dins l’horari laboral.
Tercer. El Consell Comarcal portarà a terme la selecció del personal mitjançant oferta de
treball a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vilafranca del Penedès. La
selecció dels participants es farà d’entre els inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest
inclòs i les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Igualment, el Consell Comarcal contractarà les
persones treballadores i endegarà les mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals
adients.
Quart. El Consell Comarcal contractarà una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per
als participants del Programa Treball i Formació que abastarà tot el període d’execució del
projecte tant, durant la formació com en l’experiència laboral a més de les incidències in itinere,
i tots els riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses o altres establiments.
Cinquè. El Consell Comarcal executarà el Programa que fonamenta la concessió de la
subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de Catalunya el
compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la
subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions estipulades a la resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 en relació
amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació COVID-19)
(ref. BDNS 511293), així com les previstes a l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball
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i Formació, modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de
25 de febrer.
II.

L’entitat local

Primer. L’Ajuntament incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar. Aquests treballs són
de competència de l’entitat local i, al finalitzar farà entrega d’una memòria descriptiva de l’obra
i/o servei. Igualment, tindrà l’obligació i la responsabilitat del compliment de les normes de
seguretat i salut laboral al llarg de tot el projecte. I es farà càrrec de l’import de l’assegurança
d’accidents i responsabilitat civil i el material necessari per portar a terme l’obra i/o servei, la
indumentària i proteccions individuals del/s treballador/s.
Segon. L’Ajuntament se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei d’Ocupació de
Catalunya consideri necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de
l’administració autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de
comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada.
Tercer. L’Ajuntament informarà el Consell Comarcal de totes les incidències relatives a les
actuacions subvencionades.
Quart. L’Ajuntament tindrà l’obligació i la responsabilitat del compliment de les normes de
seguretat i salut laboral al llarg de tot el projecte.
Cinquè. L’Ajuntament compensarà al Consell Comarcal les despeses de dietes i
desplaçament dels seus treballadors assignats al Programa, per tal d’assistir a les accions
formatives obligatòries i/o gestions relacionades amb el seu treball i, abonarà el quilometratge
del personal de gestió, quan, per motius justificats, s’hagin de desplaçar amb el vehicle propi.
Sisè. L’Ajuntament compensarà al Consell Comarcal les despeses derivades de les
indemnitzacions de fi de contracte dels treballadors que tingui assignat, així com les despeses
de formació en riscos laborals i/o revisió mèdica inicial i l’assegurança d’accidents i
responsabilitat civil per a les persones participants en aquest Programa i que abastarà tot el
període d’execució de la formació, experiència laboral a més de les incidències in itinere.
Setè. L’Ajuntament avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la seguretat
social amb l’antelació suficient per tal que el Consell Comarcal pugui abonar a la persona
treballadora la seva retribució i fer front a les despeses de la Seguretat Social, en el cas que
el Servei d’Ocupació de Catalunya no hagi abonat aquest import prèviament al Consell
Comarcal. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal rebi
l’import de la subvenció del Programa, compensarà a l’Ajuntament per l’import avançat.
Vuitè. L’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa,
o que a conseqüència de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la finalització del
Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del
Consell Comarcal.
Novè. Aquest conveni es dotarà amb recursos dels pressupostos d’ambdues administracions,
sense perjudici de les actuacions finançades per altres administracions i/o amb la col·laboració
de la iniciativa social.
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Desè. L’Ajuntament adoptarà les mesures de publicitat com entitat beneficiària de la
subvenció i que són les següents: Inclusió de la imatge institucional de l’entitat condecent i
llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials
impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de
comunicació.
Igualment, farà constar la col·laboració del Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya,
Servei d’Ocupació de Catalunya, Fons Social Europeu i Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en totes les publicacions i altres actuacions que tinguin relació amb el projecte.
Onzè.- La durada de la relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni es fixa en el temps
que duri l’obra o servei d’acord amb la memòria presentada, si bé s’acorda la pròrroga tàcita
pel període de tancament del projecte segons subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya
(com a màxim sis mesos) llevat de denúncia fefaent d’alguna de les parts amb un mes
d’antelació de la data d’efectes.
Dotzè - Resolució
Són causes de resolució del present conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment dels acords per part de l’Ajuntament.
Tretzè – Protecció de dades
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de 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 (“RGPD”), de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)
o qualsevol disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que el Consell és el
responsable del tractament de les dades dels treballadors que formen part del pla d’ocupació
d’ aquest conveni.
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de gestionar la relació laboral i
les qüestions relatives a protecció de dades. Aquestes dades personals podran ser
comunicades a les autoritats competents, entitats bancàries o d’assegurances en la seva
condició d’empleat i a l’Ajuntament on prestarà els serveis.
Llevat de que s’indiqui el contrari, totes les dades sol·licitades seran necessàries per les
finalitats descrites, per tant la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació
contractual.
La base legal dels tractaments és l’ execució de les relacions contractuals, i essent necessària
les comunicacions indicades en compliment de la normativa i per tal de poder executar el
contracte.
Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions laborals i d’acord amb la
normativa d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat que
es poden derivar.
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Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de les
dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que acrediti la
seva identitat:
• per carta a la seu del Consell
• per correu electrònic a dpd@ccapenedes.cat
S’informa que també posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta
entitat en dpd@ccapenedes.cat. Així mateix l’interessat també podrà exercitar aquest drets
davant de l’Ajuntament en la seva qualitat de receptor de les dades, acreditant la seva identitat
per carta a la seu de l’Ajuntament o ficant-se en contacte amb el Delegat de protecció de
dades de l’Ajuntament.
També té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat Catalana de Protecció de
dades (apdcat.cat).
Catorzè- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de
10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal, en
relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte,
la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol
modificació que es realitzi.
Quinzè- Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i en cas de divergències entre les parts, no
solventables de mutu acord es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.”
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació
dels corresponents convenis interadministratius.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Font-rubí, per portar a terme el Programa Treball i Formació COVID-19 en el
marc de la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny.
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals.
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Cinquè.- Notificar els presents acords 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 es tracta d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria d’ocupació, que es tracta d’un específic pel
tema del Covid, i que l’Ajuntament es fa càrrec de les despeses extres.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PEL
CURS 2020-2021.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí van subscriure
l’any 2015 el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès.
Atès que les fonts de finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès són les quotes dels
alumnes a partir dels preus públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal.
Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de data 19 de novembre
de 2020, va aprovar l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès pel curs 2020-2021 als convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments adherits al servei de l’escola de música.
Vista la proposta d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Educació del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu:
“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA
DE MÚSICA PEL CURS 2020-2021
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Albert Tort i Pugibet, 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 19 de novembre de 2020.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació
de L’AJUNTAMENT DE FONT RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament) en ús de les
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facultats de representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Eva Puig
Pérez, secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I- Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament van subscriure l’any 2015 el conveni de col·laboració
per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.
II- Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes de l’alumnat a partir dels preus
públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal.
III- Que fet el càlcul del cost de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per aquest curs 20202021 cal establir la distribució de les aportacions dels ajuntaments que sostenen les aules de
música segons l’alumnat matriculat.
IV- Que en aquest càlcul es preveu que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya faci l’aportació pel finançament parcial de les Escoles de Música pel curs 20202021.
V- Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris
per a l’adequat compliment del servei.
VI- Que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2020 va aprovar
l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de Música pel curs 2020-2021 als convenis
de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments adherits al servei de l’Escola de
Música.
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat ambdues parts convenen en els següents
PACTES
Primer.- És objecte de la present Addenda econòmica al conveni de col·laboració subscrit
l’any 2015, per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, fixar el finançament que
pel curs 2020-2021 ha d’assumir l’Ajuntament per al sosteniment de l’aula de música, en funció
de l’alumnat matriculat del seu municipi que assisteix a les aules de música homologades pel
Departament d’Ensenyament d’altres municipis de la comarca.
Segon.- La finalitat és distribuir la part del cost total de l’aula de música que ascendeix a
7.648,37 €.
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Tercer.- El finançament total es reparteix, pel present curs escolar, en els percentatges
següents:




Les famílies aporten el 56,49% del cost total
L’ajuntament assumeix un 86,5% del dèficit.
El Consell Comarcal assumeix el 13,5% del dèficit.

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

ALUMNAT
CURS 2020-2021
9

APORTACIÓ CURS
2020-2021
1.533,20 €

Cinquè.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu:
PRIMER TERMINI (GENER)
766,60 €

SEGON TERMINI (JUNY)
766,60 €

Sisè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2020-21.
Setè.- Protecció dades personals
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de 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 (“RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)
o qualsevol disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que el Consell és el
responsable del tractament de les dades personals per poder prestar el servei.
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les
relacions contractuals dels serveis, així com la comptabilització de les corresponents
transaccions econòmiques que es realitzin. Aquestes dades persones podran ser
comunicades a entitats bancàries per la tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència
Tributària per tramitacions o declaracions fiscals, i en el seu cas, a òrgans administratius o
judicials pel compliment de les obligacions legals o en contestació a requeriments emesos
per dits òrgans.
La base legal del tractament és poder prestar el servei. Les dades es conservaran sempre
que es mantinguin les relacions i d’acord amb la normativa d’arxiu aplicable, respectant els
períodes de prescripció de les responsabilitat que es poden derivar.
Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de les
dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que acrediti la
seva identitat:
• per carta a la seu del Consell
• per correu electrònic a dpd@ccapenedes.cat
S’informa que també té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat Catalana de
Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades
d’aquesta entitat en dpd@ccapenedes.cat
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Degut a que l’objecte d’aquest conveni implica que l’Ajuntament accedeix a dades personals
responsabilitat del Consell, aquell tindrà la consideració d’ENCARREGAT DE TRACTAMENT,
al igual que qualsevol tercer que tracti les dades per compte d’ell.
L’Ajuntament haurà de signar l’annex que consta en aquesta addenda, que regula amb el
perceptiu conveni el tractament de dades que realitzarà en la seva condició d’encarregat de
tractament, en relació als seus deures i obligacions que ha de respectar qualsevol tractament
de dades personals que es realitzi per compte del Consell.
Vuitè.- Transparència
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i
l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte,
la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol
modificació que es realitzi.
Novè.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament amb l’assistència
dels corresponents secretaris, que en donen fe.
ANNEX CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT
1. Objecte de l’encàrrec del tractament
Mitjançant les presents clàusules, s’habilita a L’AJUNTAMENT, encarregada del tractament,
per a tractar per compte de CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, responsable del
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de formalització
de matrícules de l’Escola de Música.
El tractament consistirà en la captació i formalització de les inscripcions dels alumnes de la
seva població a l’Escola de Música, i la seva posterior comunicació i trasllat al CONSELL
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
Concreció dels tractaments a realitzar:
x

Recollida
Estructuració
Conservació
Consulta
Difusió
Confrontació
Supressió
Altres: _____________

x

Registre
Modificació
Extracció
Comunicació per transmissió
Interconnexió
Limitació
Destrucció
Comunicació

2. Identificació de la informació afectada
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Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS responsable del tractament, posa a disposició
de l’ AJUNTAMENT encarregada del tractament, la informació relativa als alumnes o
persones interessades en els serveis de l’Escola de Música, i els seus representants/
pares/mares/ tutors.
3. Duració
El present acord té una duració vinculada a la prestació de serveis.
Amb la finalització del present contracte, l’encarregat del tractament ha de retornar al
responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a:
a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar
les dades per a finalitats pròpies.
b. Tractar les dades d’acord amb las instruccions del responsable del tractament.
Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels
Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al responsable.
c. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable
per compte del que actuï l’encarregat, i, en el seu cas, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o organització
internacional i, en el cas de les transferències exposades a l’article 49 apartat 1,
paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
a) La pseudoanimització i el xifrat de dades personals.
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’ incident físic o tècnic.
d) El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
d. No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l’autorització
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat a la que s’han de
comunicar les dades, les dades que s’han de comunicar i les mesures de seguretat
que s’han d’aplicar per a procedir a la comunicació.
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Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del Dret de la unió o dels Estats membres que li sigui aplicable,
informarà al responsable d’aquesta exigència de manera prèvia, llevat que el Dret ho
prohibeixi per importants raons d’interès públic.
e. Subcontractació. No subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte
d’aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, llevat els serveis
auxiliars necessaris pel normal funcionament dels serveis de l’encarregat. Si fos
necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar
prèviament, i per escrit al responsable, amb una antelació de UN MES, indicant els
tractaments que es pretenen subcontractar i identificant de forma clara i inequívoca
l’empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació podrà durse a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini de temps
establert. El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament,
està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per
l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a
l’encarregat inicial regular la nova relació de forma que el nou encarregat quedi
subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...)
i amb els mateixos requisits formals que ell, en el que es refereix a l’adequat
tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.
En el cas d’ incompliment per part del sots-encarregat, l’encarregat inicial seguirà sent
plenament responsable davant del responsable en el referent al compliment de les
obligacions.
f. Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les que hagi
tingut accés, com a conseqüència del present encàrrec, fins i tot després de que
finalitzi el seu objecte.
g. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin,
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, i a complir les mesures
de seguretat corresponents, de les que han d’informar-li convenientment.
h. Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de
l’obligació establerta a l’apartat anterior.
i. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
j. Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició.
2. Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa
l’elaboració de perfils.)
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades, davant de l’encarregat del tractament, aquest ha de
comunicar-ho per correu electrònic a la direcció del responsable d’aquest contracte.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata, i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb
altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.
k. Dret d’ informació. Correspon al encarregat facilitar el dret d’ informació en el moment
de la recollida de les dades, d’acord amb els models facilitats.
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l.

Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del tractament
notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas
abans del termini màxim de 24 hores , i a través de l’adreça de correu del responsable
les violacions de la seguretat de les dades personals que estiguin sota el seu càrrec
de les que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació i comunicació de la incidència.

No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de
la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si es disposa d’ella es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
• Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat
dels interessats afectats, i les categories i el numero aproximat de registre
de dades personals afectats.
• En nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un
altre punt de contacte en el que es pugui obtenir més informació.
• Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat
de les dades personals.
• Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, inclòs, si procedeix, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no es possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que
no hi sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions
indegudes.
m. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les avaluacions
d’ impacte relatives a la protecció de dades, quan correspongui.
n. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les consultes
prèvies a l’ autoritat de control, quan correspongui.
o.
Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per la realització de les auditories o les
inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
p. Implantar les mesures de seguretat que permetin:
a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
b. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida,
en cas d’incident físic o tècnic.
c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament.
d. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.
q. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades de
contacte al responsable, indicant que el delegat del Consell és dpd@ccapendes.cat;
r. Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter
personal i, si procedeix, els suports on consten, una vegada complida la prestació. La
devolució ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics
utilitzats per l’encarregat. No obstant, l’encarregat pot conservar una còpia, amb les
dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de
l’execució de la prestació.
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5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Entregar a l’encarregat les dades a les que es refereix la clàusula 2 d’aquest document.
b) Realitzar una avaluació de l’ impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat.
c) Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
d) Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per part
de l’encarregat.
Supervisar el tractament, inclòs la realització d’ inspeccions i auditories.”
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació
dels corresponents convenis interadministratius.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 334.25007 per front a la despesa
que comporta l’aprovació de la present addenda.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’Addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí pel finançament de L’Escola de Música pel curs
2020-2021.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 1.533,20 euros, amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 334.25007.
Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics de la Corporació.
Setè.- Notificar els acords 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 i l’Alcalde explica que amb aquest conveni és una
bona manera de tenir escola de música un municipi petit com Font-rubí, en la que es pot
estudiar qualsevol instrument, i que és un servei més per donar als veïns.
El Sr. Sala pregunta pel número d’alumnes de Font-rubí que estan apuntats a l’escola de
música actualment.
L’Alcalde li contesta que ara no ho sap exactament, però que s’informarà i li respondrà.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2021.
La proposta presentada davant del plenari és la següent:
“D’acord amb l’article 18. Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2021, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions
dels empleats al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior
al 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva
antiguitat.
La referida normativa determina l'import del sou i triennis, en funció dels diferents grups i
subgrups de classificació professional, així com les pagues extraordinàries, a percebre a
l'exercici de l'any 2021 pel personal funcionari. Aquestes imports estan incrementats en un
0,9% respecte dels imports corresponents pels mateixos conceptes per a l'exercici 2020.
Aquest increments, junt amb el del complement de destí i l’específic, són obligatoris i amb
efectes des de l’1 de gener de 2021.
Però, a més, pel que fa al personal laboral, per a determinar l’increment aplicable a l’exercici
2021, la referida normativa, article 18. Quatre, preveu que es podrà incrementar en el
percentatge màxim del 0,9%, havent de determinar l’òrgan plenari, amb la conformitat dels
treballadors, l’esmentat increment i la possibilitat d’aplicar-lo amb caràcter retroactiu.
L'esmentat article 18 té el caràcter de bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.13ª i 156.1
de la Constitució espanyola, conforme s'estableix a l'apartat onzè del citat article 18 de la Llei
pressupostària per a l'exercici 2021, consideració que fa d'obligat compliment per a aquesta
Administració les previsions contingudes al mateix.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí no disposa de representant dels treballadors, ni de mesa
de negociació; però atès que és voluntat del govern municipal que tot el personal de la
Corporació, funcionari i laboral, vegi incrementades les seves retribucions en un 0,9% en tots
els elements de l’estructura retributiva (sous base, complements de tot tipus, productivitat,
antiguitat,...), excepte el personal laboral no estructural contractat dins de plans d’ocupació i
d’altres projectes concrets de suport a diferents àrees municipals de curta durada, que es
regeixen per altres condicions ja fixades. I, per a més transparència i negociació amb el
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personal municipal, des de la Regidoria de Recursos Humans s’ha presentat als treballadors
municipals la present proposta d’increment de retribucions, la qual gaudeix de conformitat de
la part social al no haver-se produït cap desacord.
Vist que el Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021 ja ha previst, en les diferents
partides del capítol 1 de despeses, l’increment del 0,9% de les retribucions del personal
municipal.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les atribucions
atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i demés normativa concordant i d’aplicació, proposo
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR , amb efectes de l’1 de gener de 2021, un increment del 0,9% de les
retribucions bàsiques i de tots els complements (destí, específic, productivitat i específic de
tresoreria) del personal funcionari de l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord amb el que preveu la
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.
Segon.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2021, un increment del 0,9% de les
retribucions bàsiques i de tots els complements (millora voluntària absor., antiguitat,
productivitat,...) del personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí, excepte el personal laboral
no estructural contractat dins de plans d’ocupació i d’altres projectes concrets de suport a
diferents àrees municipals de curta durada, que es regeixen per altres condicions ja fixades.
Tercer.- MANTENIR les quanties de les assignacions i règim econòmic dels membres electes
de la Corporació.
Quart.- FACULTAR al regidor de Recursos Humans per a la realització de les gestions i
actuacions que siguin necessàries per a l’execució del present acord.
Cinquè.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb càrrec a
les diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de l’exercici 2021.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació per al seu
compliment.”
La secretària-interventora llegeix els acords i l’Alcalde li cedeix la paraula al Primer Tinent
d’Alcalde i regidor de recursos humans.
El Sr. Moya explica que la proposta recull el que fixa la Llei de pressupostos de l’Estat per a
l’any 2021, que és l’increment màxim de les retribucions del personal municipal del 0,9% amb
caràcter retroactiu a data 1 de gener de 2021.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
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PUNT DESÈ.- MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A
FONT-RUBÍ PER PERMETRE D’ASSEGURAR LES AFECTACIONS DEL MÍLDIU EN LES
EXPLOTACIONS VITIVINÍCOLES CATALANES.
La moció presentada és la següent:
“El Míldiu, és una malaltia que afecta la vinya causat fong Plasmopara vitícola, i actua tant a
les fulles com en el raïm.
La infecció primària sol produir-se a la primavera, amb temperatures superiors a 10-12ºC,
pluges superiors a 10 mm. i quan els brots de la vinya tenen entre 10 i 15 cm.
Posteriorment, durant tot el període vegetatiu, en la mesura que la temperatura, la humitat
relativa, la humitat de les fulles i les pluges són favorables, noves espores propaguen la
malaltia (contaminacions secundàries).
Els viticultors, fan ús de mesures culturals (èpoques de llaurat, esporga, escabellats…) i
tractaments preventius i curatius per combatre aquesta i d´altres malalties a la que s´exposa
el cultiu del Raïm.
Tot i així, la temporada 2020, les condicions climatològiques han augmentat el risc d´infecció
i propagació fins a nivells no habituals a Catalunya. Les afectacions han sigut variades segons
els territoris, zones i varietats. Hi ha viticultors que han perdut tota la collita. Font-rubí ha sigut
àmpliament afectat per aquesta malaltia durant la campanya 2020.
Especialment greu ha estat les conseqüències que ha tingut l'atac de míldiu en les
explotacions destinades a viticultura ecològica, que tenen més reduïda la possibilitat d’utilitzar
productes fitosanitaris, que han patit una afectació més gran amb percentatges molt més alts
de pèrdua de collita. Això representa un greu problema especialment en un moment on s’està
fent un esforç important en implementar l'agricultura ecològica en les explotacions agràries
del nostre país.
S’ha de posar en valor les ajudes que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
posat a disposició dels agricultors afectats pel míldiu, a les que s’han pogut acollir els viticultors
que han tingut una reducció de la producció de com a mínim un 35% respecte la campanya
anterior.
Una de les eines que té el sector agrícola per protegir-se de les pèrdues causades a les seves
diferents explotacions, és accedir a la contractació d’una assegurança que dona cobertura a
les pèrdues causades per diferents motius. A l’Estat espanyol existeix una estructura d'
assegurances agràries format per l’Estat a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) i el Consorcio
de Compensación de Seguros (CCS). Hi participen també els diferents territoris de l’Estat, les
Organitzacions Professionals Agràries i les entitats d’assegurances.
És evident que l’Estat té un rol essencial i principal en les assegurances a través de Enesa,
DGS i CCS.
El passat 18 de setembre de 2020 es va publicar al BOE Núm. 249, l’orde APA/858/2020 que
establia les condicions de l’assegurança pel proper any 2021.
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En l'Annex 1 apareixen els danys coberts per cadascú dels riscs segons àmbits i varietats.
En el apartat on apareix el Míldiu apareixen els àmbits on es dona cobertura en cas de míldiu
i són:

Catalunya ha estat exclosa de nou com àmbit on es cobreix els danys provocats pel míldiu.
Això representa un greuge envers els agricultors de Catalunya que veuen com no poden
assegurar-se en cas que les seves explotacions pateixin pèrdues degut al fong del míldiu.
Per totes aquestes raons, el ple de l’Ajuntament de Font-rubí adopta els següents
ACORDS
1. Demanar al Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació que modifiqui el Annex 1 del
Ordre APA/858/2020 del 9 de setembre de 2020 per tal d’incloure Catalunya dins dels
àmbit on es dona cobertura als danys provocats pel míldiu.
2. Donar suport al DARP per a què continuï fent gestions amb ENESA i AGROSEGURO
per a què s’inclogui el míldiu com a malaltia assegurable a Catalunya.
3. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
4. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern
Espanyol.
5. Donar trasllat a tots els grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés
dels Diputats i el Senat de l’Estat Espanyol.
6. Donar trasllat a tots els sindicats agraris.“
El Sr. Càlix llegeix els acords i a continuació explica la moció. Destaca que aquest darrer any,
amb la plaga del míldiu, amb també una gran afectació al municipi de Font-rubí, ha comportat
que algunes explotacions van perdre una gran part de la collita, especialment les ecològiques.
El problema greu és que a Catalunya no es poden assegurar els danys causats pel míldiu, a
diferència d’altres territoris de l’estat espanyol. Es vol aconseguir que si els viticultors pateixen
una plaga de míldiu en les seves vinyes, que puguin cobrar les corresponents assegurances.
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L’Alcalde manifesta, en primer lloc, que es tracta d’una moció que es va fer des de l’ADV de
Font-rubí i que ja troba bé que ERC s’hi afegeixi; que l’ADV de Font-rubí va demanar a la
Consellera d’Agricultura que treballés per aconseguir això, i que encara no ha fet la feina. Per
tant, el que cal, continua argumentant l’Alcalde, és que des del Departament d’Agricultura es
faci aquesta tasca d’aconseguir que s’inclogui el míldiu en la cobertura de l’assegurança, com
és cert que ja es fa a d’altres parts d’Espanya. Finalitza la seva intervenció sol·licitant esmenar
la moció en el següent sentit:
- Acord 2: posar “demanar” en comptes de “donar suport”;
- Acord 5: posar “Donar trasllat a tots els grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i
al Congrés dels Diputats i al Senat de l’Estat Espanyol”.
Els regidors d’ERC acceptem aquestes dues esmenes.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a votació.
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots del Grup
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM.
Per tant, la moció esmenada s’aprova per unanimitat.
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA FONT-RUBÍ CONUNTAMENT AMB JOVENT REPUBLICÀ FONT-RUBÍ
PER RECLAMAR MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT
MENTAL DEL JOVENT.
La moció que es sotmet a la consideració del Ple és la següent:
“L’última dècada ha posat sobre la taula les conseqüències emocionals que pateixen milers
de joves a tot el país a causa de les recurrents crisis que arrosseguem des del 2008. Aquestes
crisis han eixamplat les desigualtats socials, que són el principal determinant d’una mala salut,
especialment entre el jovent. El deteriorament del benestar emocional pot derivar en l’aparició
de problemàtiques de salut mental i la seva cronificació. La pandèmia, a més de no resoldre
aquest fenomen, ha contribuït en l’agreujament d’una manera molt preocupant d’aquests
problemes.
Així doncs, la salut mental de la gent jove i la població en general, s’ha vist afectada per la
modificació dels seus hàbits. L’anomenat confinament ha repercutit molt en el benestar
emocional del jovent, i per exemple segons dades de la Federació de Salut Mental de
Catalunya, l’estrès posttraumàtic s’ha triplicat. Posant dades sobre la taula per evidenciar la
magnitud del problema, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves d’entre
15 i 29 anys, un 80% de la gent jove ha expressat malestar o haver empitjorat arran del
confinament i aproximadament un 60% ha tingut algun tipus d’ansietat.
El Jovent Republicà i Esquerra Republicana considerem fonamental la tasca de detecció
precoç i prevenció prèvia per tal d’evitar arribar a situacions límits que només suposen la punta
de l’iceberg. Segons la mateixa Federació, el 50% dels problemes de salut mental sorgeixen
abans dels 14 anys, i el 75% abans dels 25. Per tant, treballar la salut mental en la franja del
jovent esdevé bàsic i repercuteix en el benestar emocional del conjunt de la societat.
El jovent acumula problemàtiques de tot tipus com la reducció de pràctica esportiva, les
classes en format virtual, el tancament de serveis i limitació de l’oci o la reducció de franges
horàries de mobilitat. Són aspectes que afecten a tota la població, però que en l’etapa de
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l’adolescència i joventut esdevenen agreujants i creen un escenari molt perillós, com ja s’està
demostrant.
Recentment, la mateixa Unió Europea va declarar la salut mental com una prioritat i va
assenyalar que cal enfocar aquests problemes des de les polítiques públiques, promovent un
plantejament que s’amplia al conjunt de la població per tal de prevenir aquestes malalties i
afrontar els problemes relacionats amb la discapacitat, l’estigma, l’exclusió social i les
desigualtats.
Per tot això es proposa l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER. Assegurar la implementació de l’Acord del Govern de la Generalitat 215/2010, de
16 de novembre, pel qual es va aprovar el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn
mental i addiccions.
SEGON. Posar en valor la tasca de totes les entitats que treballen per la sensibilització, el
reconeixement i la defensa de les persones amb algun tipus de problema de salut mental així
com les entitats juvenils que durant el confinament han treballat per posar dades sobre la taula
i fer evident el greuge d’aquesta problemàtica, com el Consell Nacional de la Joventut o la
Federació de Salut Mental Catalunya.
TERCER. Comprometre l’Ajuntament de Font-rubí a seguir lluitant per millorar les condicions
de les persones amb trastorns mentals així com les seves famílies.
QUART. Promoure la creació d’espais i canals informatius i d’atenció a la salut mental a Fontrubí així com la posada en marxa de campanyes conscienciació i intervencions per promoure
la salut mental del jovent.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental
Catalunya.”
El regidor Martí Càlix llegeix els acord i explica la moció. Destaca que l’objectiu de la moció
és actuar en un problema que ve de lluny: el primer motiu de mort entre els joves és el suïcidi;
i que hi ha un empitjorament de la salut mental entre els joves durant el confinament. Continua
explicant que una actuació del punt quan de l’acord pot ser que a l’espai jove de la Barraca
un dels temes a tractar sigui aquest, que es pengi informació en aquest espai.
L’alcalde exposa que el seu grup veu bé la moció, tot i que matisa que és el Departament de
Salut qui ha de fer aquesta tasca de promoció i informació als joves, fer arribar les campanyes
al sector dels joves; que l’Ajuntament no disposa d’especialistes en salut, però que les
campanyes que arribin a l’Ajuntament sobre aquests temes des de la Corporació es serà
proactius.
Es decideix entre els 2 grups esmenar el punt cinquè de la moció, afegint “Conselleria de Salut
de”.
El Martí Càlix afegeix que hi ha campanyes sobre aquest tema del Departament de Salut a
internet; que, per exemple, el SIAJ de Vilafranca en disposa, que caldria coordinar-se amb
altres serveis també amb en salut, crear sinergies, perquè els joves de Font-rubí disposin
d’aquesta informació.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
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Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots del Grup
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM.
Per tant, la moció s’aprova per unanimitat.
PUNT DOTZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A
FONT-RUBÍ, PER A LA NO INDUSTRALITZACIÓ I DEGRADACIÓ DELS ESPAIS
AGRARIS I FORESTALS, DEGUT A LES INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ
ENERGÈTICA
La moció presentada és del tenor literal següent:
“Exposició de motius
Volem apostar per les energies netes, de proximitat i autosuficiència que comportin un impacte
positiu pel territori i el seu entorn. L’energia neta i sostenible no pot justificar l’agressió
mediambiental, paisatgística i patrimonial de la nostra comarca.
Vetllem perquè el futur de la nostra comarca segueixi lligat als valors paisatgístics, naturals i
culturals que donen identitat a la seva terra i a la seva gent. Cal aquesta riquesa paisatgística,
natural i cultural i fer-la compatible amb la indústria.
Estem convençuts de la necessitat d’un canvi de paradigma energètic, que aposti per l’energia
sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental. El model ha de passar per energies netes,
de proximitat i autosuficiència, que comportin un impacte positiu pel territori i el seu entorn, i
que fomentin l’autoproducció energètica.
Cal integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents a la comarca i en els seus
creixements, potenciant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres de les
indústries i buscar emplaçaments adequats per als parcs fotovoltaics, prioritzant parcel·les de
sòl industrial existents i d’altres que siguin respectuoses amb el medi ambient.
En el cas de l’energia eòlica, cal oblidar la instal·lació de grans parcs a les carenes de les
muntanyes (com el que es vol fer a la comarca) perquè tindrà un alt impacte ambiental i estarà
allunyat de la zona de demanda energètica. El nou projecte de parc eòlic necessitarà una línia
elèctrica d’evacuació d’alta tensió que passarà per 6 municipis de la comarca, la construcció
o ampliació de 9,8 Km de vials de 6 metres d’amplada, nous accessos des de carreteres,
plataformes de muntatge dels aerogeneradors, fonamentacions, rases, una subestació
elèctrica de 30/110KV. Amb l’agreujant de que la línia elèctrica d’evacuació de 19,86 Km de
llargada traspassa una zona protegida i catalogada com a Xarxa 2000, ja que la zona afectada
pel parc és el corredor biològic entre les Serres d'Ancosa, el Montmell i l'Alt Gaià.
La producció de les energies renovables és el futur, però cal fer-ho de tal manera que aquesta
sigui de proximitat a la demanda energètica, que potenciï l'autoproducció energètica als
nostres municipis i que no malmeti les zones agrícoles i agroforestals més preuades pel seu
valor paisatgístic, ecològiques, connector biològic, de fauna i flora.
Posem de manifest que la utilització de sòl agrícola per a la instal·lació de plantes d’energia
fotovoltaica, i la instal·lació de grans parcs eòlics a les nostres millors carenes i espais
naturals, posa en risc el futur de l’agricultura, enoturisme i el paisatge del Penedès. No volem
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industrialitzar els nostres millors paratges naturals, les millors terres de conreu i els millors
paisatges.
Per a tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1- Manifestar un SÍ a l’energia sostenible, a les instal·lacions d’autoconsum a les indústries, a
les parcel·les industrials i a la instal·lació de parcs fotovoltaics en sòls que no malmetin
l’activitat agrícola i el medi ambient.
2. Manifestar un SÍ a les instal·lacions de parcs eòlics que responguin a la demanada
energètica del territori, fomentant l’auto producció en el lloc d’origen de la demanda, en sòls
que no malmetin els millors paratges naturals, els corredors biològics i l’hàbitat de moltes
espècies protegides i en perill d’extinció.
3. Manifestar un NO a les propostes de plantes fotovoltaiques i de grans parcs eòlics en
terrenys agrícoles i paratges naturals, que perjudiquin la nostra comarca i el seu entorn social,
econòmic, natural i paisatgístic, i que no responguin al model energètic, econòmic i ambiental
que volem al nostre territori.
4. Obrir aquest debat dins el Pla Territorial del Penedès per a consensuar un criteri únic al
Penedès que reguli aquesta temàtica.
5. Donar trasllat de l’acord l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), al Departament d'Empresa i
Coneixement i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al
Col·lectiu Bosc Verd i a l’entitat SOS Penedès.”
El regidor Josep Ma. Sala llegeix directament la part dels acords de la moció. A continuació
destaca que cal defensar el paisatge únic del Penedès en front de l’especulació; que no es
tracta d’una moció en contra de les energies renovables, que estan a favor de l’autoproducció,
i que aquestes estiguin a prop dels llocs on son necessàries.
L’Alcalde intervé per destacar que aquesta moció és quasi la mateixa que ell va presentar al
Consell Comarcal, i reitera que el problema és barrejar tot en un sol sac no és positiu per la
comarca; que el greu problema son els grans parcs fotovoltaics, que generen un perill per les
finques agràries del Penedès; que a grans finques s’instal·laran plaques fotovoltaiques i
comptarà que pagesos es quedaran sense feina; per no entrar en un debat que serà molt llar,
proposa aprovar la moció que es va aprovar en el Consell Comarcal i en canvi cal deixar per
a una altra moció el tema dels parcs eòlics, no deixar cap porta oberta a aquest tema sense
entrar en el fons de la qüestió. Per això, proposa esmenar la moció.
El Sr. Sala manifesta que no entén on està el problema en el tema dels parcs eòlics, que són
dos coses conjuntes.
L’Alcalde diu que són dos temes diferents i visions diferents sobre si incloure els dos
assumptes en la mateixa moció, millor no diluir les dues coses.
El Sr. Sala exposa que els tema dels parcs eòlics millora la moció, que no estan en contra
dels parcs eòlics, que el problema és la seva ubicació; que el seu grup no vol esmenar la
moció.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
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Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 3 (tres) vots a favor
del Grup Municipal d’ERC-AM i 6 (sis) vots en contra del Grup Municipal de Junts per
Catalunya Font-rubí. Per tant, la moció ha estat rebutjada.
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Ens Locals, el Sr. Sala demana que es debati en aquest Ple una moció de suport al
Conseller Bernat Soler, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre del 2017, i justifica la
urgència per la immediatesa dels actes i de les accions. L’Alcalde sotmet a votació la inclusió
per urgència d’aquest punt a l’ordre del dia, presentat pel grup municipal d’ERC. Per
unanimitat dels nou regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que es debatrà i votarà
a continuació.
En aquest moment de la sessió, la Sra. Joana Faura abandona el plenari.
PUNT TRETZÈ.- MOCIÓ EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE
DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 D’OCTUBRE.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC a Font-rubí és la que es transcriu a
continuació:
“Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde
d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé.
Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple
procés electoral sent el conseller Solé el responsable d’organitzar les properes eleccions al
Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència també en el procés electoral
que hi ha en marxa.
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania
les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o
alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una
sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en
mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens
reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou
episodi de la causa general contra l’independentisme que suposa, una vegada més, i
malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades,
represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats
col·lectives.
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític
català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per posar
immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver
comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades, i fer
possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar indiscutiblement en un
referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que
l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al
poble i decidir democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.
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Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista,
tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que,
malgrat ho intentin, res l’aturarà.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era
alcalde l’1 d’octubre de 2017.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la
llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del
conflicte.
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit
en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets
Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord.
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups
parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.”
El regidor Sala llegeix els acords i defensa la moció. Explica que cal donar suport al conseller
davant una nova acció del govern espanyol que l’ha inhabilitat, que es tracta d’una injustícia,
i que és oportú i necessari presentar aquesta moció.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a votació.
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots del Grup
Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 (dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM.
Per tant, la moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
PUNT CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM perquè formuli els seus precs
i/o preguntes.
1) El Sr. Sala formula, en primer lloc, un prec: que un cop posat en funcionament el punt de
recàrrega per vehicles elèctrics al municipi, que Font-rubí s’apunti com a municipi en les
aplicacions per a mòbils on figuren les zones de recàrrega existents i disponibles.
L’Alcalde contesta que el municipi serà present en aquestes aplicacions, que disposarà de
dos punts de recàrrega (un d’ells de recàrrega ràpida), i que és un dels primers municipis
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d’aquesta mida en disposar d’aquests punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Finalment
manifesta que es farà la publicitat que calgui d’aquest servei.
2) El Sr. Càlix pregunta sobre com està la situació de que XTA porti la fibra òptica als veïns
de les Cases Noves, que l’empresa ja ha fet arribar una proposta de pressupost.
El Primer Tinent d’Alcalde i regidor de polítiques digitals explica que s’han dut a terme diverses
reunions amb XTA Penedès i alguns veïns del Barri de Santa Maria, on s’inclou les Cases
Noves; és la primera part d’aquest 2021 on XTA vol començar a posar la fibra. Després
d’aquesta fase, que segurament en aquest trimestre de 2021 ja estarà coberta, s’entrarà a la
banda nord, que són els barris de Montjuic, Can Castellví, la Rubiola. XTA està completament
involucrada en el projecte i que segurament Font-rubí entri al segle XXI aquest 2021.
3) El Sr. Sala pregunta si s’ha dut a terme algun avanç amb el Pla de Turisme que es va
aprovar.
El regidor de Turisme, en Fèlix Tutusaus, li respon que de moment, atesa la situació actual,
no s’ha desenvolupat res del Pla, que tot està aturat per causa de la pandèmia.
L’Alcalde intervé apuntant que Enoturisme Penedès te el mateix problema, que el turístic és
un dels sectors més afectats per la pandèmia, i que, a més, aplicant erròniament un
confinament municipal en comptes del comarcal, està arruïnant aquest sector, i que és
totalment injust.
El Sr. Sala manifesta el seu acord amb el que acaba d’argumentar l’Alcalde.
4) El Sr. Sala pregunta sobre els motius pels quals el carrer principal del barri de Grabuac es
troba tot tancat.
L’Alcalde explica que fa anys que l’Ajuntament està parlant amb els veïns del barri de Grabuac
sobre la seva senyalització, es va aprovar la nova senyalització amb els nous noms dels
carrers del barri de Grabuac; i en les reunions els veïns van mostrar preocupació per la
velocitat dels vehicles en aquest carrer principal; es va estar valorant quines actuacions dur a
terme, i al final es va decidir tallar el carrer per les dues bandes, instal·lar unes pilones, i només
els veïns del barri hi tindran garantit accés.
5) L’Alcalde finalitza aquest punt de l’ordre del dia, fent un apunt a títol personal: no troba bé
trencar el confinament municipal per a assistir a actes de campanya electoral, troba un
desencert aquesta excepció.

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 21,17 hores.

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

