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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 20 DE FEBRER DE 2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 02/2018
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 20 de febrer de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20,09
Hora d’acabament de la sessió: 20,27
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí

ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal CIU
Sr. Lluís Ortega i Rey, 1r. tinent d’alcalde.
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde.
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany.
Grup Municipal d’ERC-AM
Sr. Josep Maria Sala i Santacana.
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Sr. Sebastià Moya i Arenas.
Sra. Joana Faura i Bonell.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2. 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 per al curs 2017-2018.
3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació de suport en matèria
de joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès 2018.
4. Proposta d’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Font-rubí relatiu a la instal·lació d’una esquena d’ase I BTA ctra. BP-2126, pk.
4+750, nucli de l’Avellà. Tm Font-rubí.
5. Proposta d’aprovació de l’Annex I al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, el Consorci de Promoció Turística del Penedès i
l’Ajuntament de Font-rubí, per a l’execució i conservació de l’actualització de la
senyalització enoturística de l’Alt Penedès, inclosa en el Pla de senyalització
territorial i temàtica (T&T) enoturística dels nuclis de la DO Penedès.
6. Proposta de nomenament del grup d’administradors de la Festa Major per al
període 2018-2019.

El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors assistents i excusa
l’assistència dels regidors Sr. Moya i Sra. Faura per motius de malaltia.
Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que
cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 30 de gener
de 2018. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun
aclariment o alguna esmena al contingut de l’acta.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
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Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots a
favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.

PUNT SEGON.- 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 2017-2018.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari 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 16 de
novembre de 2017, va aprovar l’addenda econòmica pel finançament de l’Escola de
Música de l’Alt Penedès pel curs 2017-2018 als convenis de col·laboració entre el
Consell Comarcal i els ajuntaments adherits al servei de l’escola de música.
Vista la proposta d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Educació del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu:
“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PEL CURS
2017-2018.
REUNITS
D’una banda, el President accidental, l’Il·lm. Sr. Lluís Valls Comas, el qual actua en nom i representació del
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió de 16 de novembre de 2017.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ (Alt Penedès) en ús de les facultats de representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora Eva Puig Pérez,
secretària de l’Ajuntament de Font-rubí, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I- Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font Rubí van subscriure l’any 2015 el conveni de
col·laboració per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.
II- Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes dels alumnes a partir dels preus públics, les aportacions
de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal.
III- Que fet el càlcul del cost de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per aquest curs 2017-2018 cal establir la
distribució de les aportacions dels ajuntaments que sostenen les aules de música segons l’alumnat matriculat.
IV- Que en aquest càlcul no 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 2017/2018.
V- Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris per a l’adequat
compliment del servei.
VI- Que la Junta de Govern de 16 de novembre de 2017 va aprovar l’addenda econòmica per al finançament de
l’Escola de Música - curs 2017-2018 – què s’haurà d’annexar als convenis de col·laboració signats 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 2017-2018 ha d’assumir
l’Ajuntament de Font Rubí per al sosteniment de l’aula de música, en funció dels alumnes matriculats del seu
municipi que assisteixen a les aules de música homologades pel Departament d’Ensenyament d’altres municipis de
la comarca.
Segon.- La finalitat és distribuir la part del cost total de l’aula de música de Font-rubí, que ascendeix a 1.493,54 €.
Tercer.- El finançament total es reparteix, pel present curs escolar, en els percentatges següents:

Les famílies aporten el 66% del cost total

L’ajuntament assumeix un 29% del dèficit.

El Consell Comarcal assumeix el 5% del dèficit.
Quart.- Establir que, segons les dades que consten en el servei d’ensenyament del Consell Comarcal, a l’Ajuntament
de font Rubí, li correspon el finançament següent:
AJUNTAMENT
Font Rubí

ALUMNES
CURS 2017-2018
4

APORTACIÓ CURS
2017-2018
1.493,54 €

Cinquè.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu:
PRIMER TERMINI (GENER)
746,77 €

SEGON TERMINI (JUNY)
746,77 €
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Sisè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2017-18.
Setè.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les
dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell
s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no
sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o
accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals, en el nivell que li correspongui.
Vuitè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest annex al conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
Lluís Valls Comas
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Xavier Lluch Llopart
Ajuntament de Font-rubí

Xavier Rodado Honorato
Secretari del CCAP

Eva Puig Pérez
Secretària de l’Ajuntament”

Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels corresponents
convenis interadministratius.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 334.46500 per front a la
despesa que comporta l’aprovació de la present addenda.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’Addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al finançament de L’Escola
de Música pel curs 2017-2018.
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Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 1.493,54 euros, amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 334.46500.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Sisè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde fa una breu explicació del conveni,
destacant la importància que l’Ajuntament disposi d’escola de música, mitjançant el
Consell Comarcal.
El Sr. Sala comenta els percentatges d’aportació entre les famílies, l’Ajuntament i el
Consell Comarcal.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT ALS
AJUNTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS 2018.
La proposta presentada 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 ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT
ALS AJUNTAMENTS DE L’ALT PENEDÈS 2018
REUNITS
D’una banda, el President accidental, l’Il·lm. Sr. Lluís Valls Comas, el qual actua en nom i representació
del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS , en ús de les facultats de representació concedides
per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en
sessió de 16 de novembre de 2017.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) en ús de les facultats de representació conferides per
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora Eva
Puig Pérez, secretària de l’Ajuntament de Font-rubí per tal de donar fe de la signatura del present
conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Ambdós es reconeixen en plena capacitat per subscriure el present conveni marc de col·laboració i
EXPOSEN
I- Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té entre les seves finalitats la de desenvolupar les directrius
del Protocol d’intervenció Estratègica Comarcal de Joventut PIECJ 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 i durant el 2015, 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.
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•

Oferir els serveis consistents en un conjunt d’actuacions dirigides a informar i orientar a les
persones joves dins del programa de gestió i dinamització juvenil.

•

Promoure l’emancipació de les persones joves (amb un seguit de propostes sobre salut,
habitatge, ocupació i informació).

II- Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès creu del tot imprescindible seguir promovent la
col·laboració, coordinació i treball conjunt amb tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut
per tal d’optimitzar els recursos per aconseguir uns millors resultats globals, afavorint així unes
intervencions més eficients, tot fent efectius els principis de proximitat al ciutadà, i afavorir l’equilibri
territorial de la comarca.
III- Que la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix, entre les seves prioritats, la
d’afavorir les oportunitats d’emancipació dels joves, per la qual cosa, aquest Consell Comarcal, a través
del seu Servei de Joventut, ha de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a
terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de
joventut dels ajuntaments.
IV- Que aquest Consell Comarcal, a través del seu Servei de Joventut, vol potenciar el servei
d’informació i orientació per a joves, a la vegada que continuarà atenent a les persones joves amb totes
les necessitats individuals i col·lectives que comporta la condició de ser jove. El repte es basa en oferir a
les persones joves els serveis d’informació, i orientar-los, en base a l’ús de la informació com a camí al
coneixement i com a protagonistes del procés, en la presa 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 Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut PIECJ, com a instrument
de planificació estratègica.
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VII- Que es fa necessari actualitzar les relacions en matèria de joventut amb els ajuntaments interessats,
regulades mitjançant convenis de col·laboració per al desenvolupament de les seves polítiques locals de
joventut i, de conformitat amb tot l’exposat.
VIII- Que es creu del tot imprescindible promoure la col·laboració, coordinació i treball conjunt de tots els
ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per tal de rentabilitzar els recursos i aconseguir uns
millors resultats globals, afavorint unes intervencions més eficients i eficaces.
IX- Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té com a finalitat donar suport a l’acció municipal i al
desplegament dels plans locals de joventut com a instruments de planificació estratègica.
X- Que aquest conveni es dotarà amb els recursos provinents dels pressupostos de totes les parts
implicades, sense perjudici de les actuacions finançades per altres administracions i/o amb la
col·laboració de la iniciativa social.
XI- Que l’ajuntament està interessat en el desenvolupament de les seves polítiques locals de joventut
mitjançant el suport del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès que es regula
mitjançant el present conveni.
XII- Que amb la signatura d’aquest conveni s’entenen extingits els anteriors convenis signats.
Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts signatàries convenen
signar-lo en els termes següents,
Primer.- Objecte
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l’assistència
i cooperació que ha de prestar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP), als
Ajuntaments de la comarca (en endavant Ajuntament) per a prestar suport en matèria de joventut, per a
desenvolupar i enriquir les actuacions en matèria de joventut en l’àmbit de la planificació estratègica del
PIECJ i del Pla Local de Joventut.
Les actuacions es concreten:
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.
Professionals de joventut compartits (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.
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Segon.- Finalitat
La finalitat és establir polítiques de joventut a la comarca, estables, coherents, eficaces i realistes, en el
marc de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de joventut i les directrius del Pla Nacional de
Joventut, a l’efecte de generar i posar de manifest oportunitats per l’emancipació i desenvolupament
personal de la població jove i per afavorir unes intervencions públiques més eficaces i de la màxima
qualitat en l’àmbit dels serveis a la joventut.
Tercer.- Tria d’una opció i cost
L’ajuntament tria l’opció segons els annexes que s’acompanyen i es concreta en:
ANNEX II PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS
El cost que li correspon sufragar segons els annexes que s’acompanyen i es concreta en: 11.000€
anuals (any 2018).
Quart.- Compromisos a assumir per les parts
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a:
 Prestar orientació tècnica específica a l’ajuntament pel desenvolupament de les polítiques de
joventut municipals.
 Valorar les necessitats formatives dels tècnics locals de joventut i a donar-hi una resposta adient
en funció de les seves possibilitats per cada anualitat.
 Revisar anualment les vies de suport als municipis en matèria de joventut per tal d’adaptar-les a
les circumstàncies econòmiques i legals, així com a les necessitats de les persones joves
(conegudes per nous estudis, processos participatius o anàlisis i informes tècnics i aportacions
dels professionals de la comarca o d’altres àmbits) i a les necessitats dels ajuntaments. Aquesta
adaptació es farà en la mesura que siguin possibles tècnica i econòmicament.
 Crear i adaptar LES VIES DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, així com
facilitar i establir el desenvolupament municipal dels programes, serveis i professionals
comarcals compartits.
 Facilitar el treball en xarxa entre els diferents municipis.
 Fer-se càrrec de la diferència econòmica entre els costos reals dels programes, serveis i
personal necessaris per al desenvolupament d’aquest conveni i el cost que s’estableix per cada
ajuntament.
 Garantir les eines per recollir dades referents als resultats obtinguts a nivell municipal atenent a
l’execució de les activitats, serveis i programes del present conveni, a nivell municipal i produir
una memòria d’avaluació.
 Facilitar a l’ajuntament la personalització de la publicitat quan així es consideri adient.
L’Ajuntament es compromet a:
 Autoritzar la cessió dels espais municipals necessaris.
 Assumir el cost d’aquests serveis i del personal per al desenvolupament d’aquests en funció del
nombre d’habitants del municipi, per tal d’afavorir l’equilibri territorial i la cohesió social de la
comarca.
 Satisfer el pagament en dues parts del 50% del total, una durant el mes de març i, l’altra, el mes
de juny de cada any.
 Facilitar totes les gestions i dades necessàries per al desenvolupament òptim del present
conveni. És responsabilitat de l’Ajuntament facilitar el desenvolupament dels serveis compartits.
En aquest sentit el Consell Comarcal declina tota responsabilitat si l’ajuntament no fa ús dels
serveis oferts en el present conveni o no possibilita al Servei Comarcal de Joventut allò
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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 responsable tècnica del Servei
Comarcal de Joventut i pels tècnics/ques o altres agents professionals de joventut locals.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop al mes, amb la finalitat de revisar programar i
avaluar les accions previstes. Les reunions es convocaran el primer dijous de cada mes.
També es constituirà una taula política comarcal de joventut, que es convocarà des del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès que es reunirà anualment, i que es trobarà integrada pels membres
següents:
 El/la conseller/a de Joventut del Consell Comarcal.
 Els regidors i les regidores de Joventut dels ajuntaments en conveni (podran assistir
acompanyats dels seus tècnics).
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 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 2018 i tindrà
una durada fins al 31 de desembre de 2018, si bé s’acorda la pròrroga tàcita per períodes anuals, llevat
de denúncia fefaent d’alguna de les parts, amb tres mesos d’antelació als mesos de juny i desembre.
A l’efecte de garantir la qualitat del servei i el compliment del contracte amb l’empresa adjudicatària,
evitant continues modificacions contractuals, s’estableix que els fluxos d’altes i baixes dels ajuntaments
només es produiran en períodes determinats, com són el mes de juny i desembre de cada any. Per la
qual cosa, les adhesions i les denúncies al present conveni es durant a terme per períodes semestrals.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran
tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en
els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu
seguiment.
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat
diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de
naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la
seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen
dades personals, en el nivell que li correspongui.
L’ajuntament i el personal designat per al desenvolupament d’aquest conveni atendran en tot moment
les indicacions de la persona responsable del Servei Comarcal de Joventut pel que fa a l’aplicació de la
Llei Orgànica 15/1999, especialment pel que fa referència a fer arribar la informació adequada als
usuaris.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a oferir als usuaris la possibilitat, respecte a
aquestes dades, d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la Llei.
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.- Extinció
Són causes d’extinció del conveni les següents:
1. Compliment del termini.
2. La no realització del seu objecte.
3. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.
4. L’avinença de les parts signatàries.
5. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni.
6. Les altres que legalment procedeixin.
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Desè.- Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per
acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
Lluís Valls Comas
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Xavier Lluch Llopart
Alcalde de Font-rubí

Xavier Rodado Honorato
Secretari CCAP

Eva Puig Pérez
Secretària Ajuntament
ANNEX I

1

PROGRAMES COMARCALS DE JOVENTUT COMPARTITS

Aquests programes són els que actualment recull el Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en
Joventut PIECJ, 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: Joves per l’ocupació i Fem ocupació per a joves.
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’estudis 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.
1.20 Formació tècnica comarcal de joventut.
1.21 Taula d’emancipació i cohesió social per a joves.
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1.22 Oficina Jove de l’Alt Penedès.
1.23 Assessoria de mobilitat internacional.
1.24
Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast
comarcal o, excepcionalment, supramunicipal en les ciutats majors de 50.000 habitants. Estan
conveniades amb la Direcció General de Joventut i les administracions locals (Consells Comarcals i
Ajuntaments), i tenen, entre altres funcions, la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos
per trobar feina, cercar habitatge i resoldre els dubtes en salut. L’objectiu final de les oficines és que el
jovent pugui trobar en una finestreta única la informació que necessita per resoldre tot el que necessita.
Es preveu la creació d’una Oficina Jove d’abast comarcal a l’Alt Penedès, coordinada pel Servei
Comarcal de Joventut, i amb accions descentralitzades als ajuntaments de la comarca.
2

COST DELS PROGRAMES COMARCALS COMPARTITS DE JOVENTUT
(PACTE BÀSIC)

2.1

Per municipis AMB personal propi de joventut. COST:
·
Municipis fins a 550 habitants: 800 € anuals
·
Municipis de 551 a 2.000 habitants: 1.200 € anuals
·
Municipis fins a 2.000 habitants: 1.200 € anuals
·
Municipis de 2.001 a 4.000 habitants: 1.700 € anuals
·
Municipis de 4.001 a 9.000 habitants: 2.200 € anuals
·
Municipis de 9.001 a 15.000 habitants: 2.700 € anuals
·
Municipis de 15.001 habitants en endavant: cost a determinar
ANNEX 2

1

PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS

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

MUNICIPI 2 (5h)

MUNICIPI 3 (5h)

1h
Gestió interna

1h
Gestió interna

1h
Gestió interna

1h
Gestió interna

1h
Gestió interna
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Medi obert
4h
Atenció directa

Medi obert
4h
Atenció directa

Medi obert
4h
Atenció directa

Medi obert
4h
Atenció directa

Medi obert
4h
Atenció directa

MUNICIPI 1: 12 hores/setmana
MUNICIPI 2: 12 hores/setmana
MUNICIPI 3: 6 hores/setmana
RESUM DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SEGONS PROFESSIONAL COMPARTIT
1- TÈCNIC/A COMPARTIT/IDA 12 h/setmana: 8 h d’atenció directa, 2 h gestió interna/medi obert al
municipi, 2 h per a reunions de coordinació municipal i/o comarcal o bossa d’hores extres.
2- DINAMITZADOR/A COMPARTIT/IDA: Si es tracta d’una dedicació horària de 12 h/setmana la
distribució serà la mateixa que la del personal tècnic compartit. Si treballen 6 h/setmana tant
dinamitzador/a com tècnic/a ho distribuiran setmanalment de la següent manera: 4 h atenció
directa, 1 h gestió interna/medi obert al municipi, 1 h per a reunions de coordinació municipal
i/o comarcal o bossa d’hores extres.
3- INFORMADOR/A COMPARTIT/IDA: Amb una dedicació de 3 h/setmana farà 2 h d’atenció al públic
i 1 h/setmana de treball intern, dinamització de la informació i coordinacions.
4- MONITOR/A 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.
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.
MONITOR/A (mínim: 3 hores/setmana)
- Obrir i tancar l’equipament.
- Vetllar pel bon funcionament de l’activitat.
- Recollir indicadors.
- No planifica activitats.

-

-

INFORMADOR/A JUVENIL (mínim: 3 hores/setmana)
Derivar als joves a aquells serveis/recursos que siguin necessaris.
Registre de consultes.
Activar els protocols d’actuació: càpsules d’emancipació en habitatge, salut, treball, educació,
mobilitat nacional i internacional.
Fer carnets.
Difusió del servei i de temes d’interès juvenil.
Gestionar el servei d’autoconsulta.
DINAMITZADOR/A (mínim: 6 hores/setmana)
- Gestionar activitats del catàleg.
- Recollir demandes d’intervenció.
- Donar suport a la regidoria o a algun grup en temes de logística.
- Planificar, executar i avaluar activitats.
- Establir una xarxa de treball amb la resta d’agents del territori.
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-

Treball en medi obert.
Coordinació amb les entitats del municipi.
Redactar un pla de dinamització local.
Coordinació política amb el regidor/a de joventut.
Coordinació tècnica comarcal.
Gestionar, coordinar i dinamitzar els serveis que ofereix el Servei Jove (ex.
Aules d’estudi).

TÈCNIC/A DE JOVENTUT (mínim: 12 hores/setmana)
- Redactar el pla local de joventut.
- Definir, planificar i desenvolupar les polítiques de joventut locals.
- Gestionar les subvencions (Diputació i Generalitat).
- Gestionar el pressupost.

2

COSTOS CONVENI DE PROFESSIONALS COMARCALS COMPARTITS/DES DE JOVENTUT

2.1

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

2.2

Dinamitzador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals compatits
sense cap cost. Aquests estaran adaptats a les tasques pròpies de dinamització juvenil)
·
6 h/setmana. COST: 5.350 €/any. També hi poden haver dedicacions de dinamitzador/a
compartit/ida de joventut de 12, 18, 24, 30 i 36 hores setmanals amb un cost proporcional a
la dedicació de la jornada.

2.3

Informador/a de joventut (inclou els continguts del conveni de programes comarcals compartits
sense cap cost. Aquests estaran adaptats a les tasques pròpies d’informació juvenil)
·
3 h/setmana. COST: 2.800 €/any. També hi poden haver dedicacions d’informador/a
compartit/ida de joventut un cost proporcional a la dedicació de la jornada.

2.4

Monitor/a de joventut
·
3 h/setmana. COST: 2.200 €/any. També hi poden haver dedicacions de monitor/a
compartit/ida de joventut un cost proporcional a la dedicació de la jornada.”

Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica,
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tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels corresponents
convenis interadministratius.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 326.46500 per front a la
despesa que comporta l’aprovació de la present addenda.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació de suport en matèria de joventut
als ajuntaments de l’Alt Penedès 2018.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 11.000,00 euros, amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 326.46500.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Sisè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde fa una breu explicació del conveni,
informant que l’Ajuntament ha optat pel paquet bàsic més un segon paquet que és el de
tècnic compartit. Continua explicant que s’ha decidit per aquesta opció, que actualment
funciona, i que considera positiu la interacció entre tècnics que van a diversos
ajuntaments, que això enriqueix i beneficia a tots els municipis.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
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PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ RELATIU A LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA ESQUENA D’ASE I BTA CTRA. BP-2126, PK. 4+750, NUCLI DE L’AVELLÀ.
TM FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent:
“Atès que, en data 9 de febrer de 2015 i núm. RS 87, es va enviar a l’Oficina tècnica
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona un ofici
sol·licitant un pas peatonal a la carretera BP-2126, al seu pas pel nucli municipal de
l’Avellà, per garantir una major seguretat al creuar de la plaça a la parada del bus.
Atès que, en data 19 de juliol de 2017 i núm. RE 837, es va rebre una comunicació de
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de
Barcelona, en la qual es proposa la construcció d’una esquena d’ase amb un punt de
llum i una porta d’entrada en forma de BTA.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí va informar que estava d’acord amb la proposta
tècnica i de manteniment posterior a l’actuació.
Atès que, en data 19/10/2017, la Presidència de la Diputació de Barcelona va dictar un
decret d’aprovació de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Font-rubí sobre les obres “instal·lació d’una esquena d’ase i BTA a la carretera BP2126, PK 4+750, nucli d’Avellà. TM Font-rubí”, el text íntegre del qual s’adjunta a
continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ RELATIU A
LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESQUENA D’ASE I BTA CTRA. BP-2126 PK 4+750, NUCLI DE L’AVELLÀ.
TM FONT-RUBÍ .
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat President delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís Guiteras i Rubio, facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015,
sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 I), publicat al BOPB de 26 de novembre
de 2015.
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AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. Xavier
Lluch Llopart, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Eva Puig Pérez.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és l’administració titular de la carretera BP-2126. Aquesta carretera és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
II. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la Diputació de
Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
III. Actualment, hi ha una parada de bus a l’altura del PK 4+750 de la carretera BP- 2126, en el terme
municipal de Font-rubí. L’autobús, que dóna servei al nucli de l’Avellà d’aquesta població, realitza la
parada a la calçada en ambdós sentits de circulació. Ambdues parades són utilitzades per l’autobús
escolar, que porta els escolars a l’institut de Vilafranca del Penedès. Els usuaris de l’autobús han de
creuar la carretera per poder accedir a la parada en sentit Guardiola de Font-rubí. No hi ha cap pas
senyalitzat.
IV. Per tal de millorar en aquest punt les condicions de la seguretat viària, tasca bàsica de la conservació
de la xarxa de carreteres de la Diputació, i a petició de l’Ajuntament de Font-rubí, l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de
la Diputació, ha redactat l’informe tècnic de les obres, a executar per la Diputació, d’”Esquena d’ase i
BTA ctra. BP-2126 al PK 4+750, nucli de l’Avellà. TM Font-rubí” (codi referència: 5750IF02), en
endavant, document tècnic de referència.
V. En el document tècnic de referència es proposa la implantació en el punt indicat d’una esquena d’ase i
la il·luminació d’aquesta.
VI. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha redactat la Memòria justificativa d’un
conveni de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Font-rubí, per tal
d’establir un marc formal de col·laboració per a la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de
les obres objecte del document tècnic de referència. De conformitat amb el que disposa l’article 50. 1 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en aquesta Memòria justificativa
s’analitza la necessitat i oportunitat del conveni, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de
l’activitat i el compliment del previst en la Llei.
VII. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Font-rubí, té per objecte regular, d’acord amb la proposta del document tècnic de
referència, les obligacions que assumeixen les dues administracions en ordre a la definició de les
respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit d’execució de l’actuació
efectuada.
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 19 d’octubre de 2017.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
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Primer. - Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la Diputació de
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Font-rubí, en ordre a la definició de les
obligacions respectives de les parts dins de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres de
l’informe tècnic de les obres, a executar per la Diputació, d’”Esquena d’ase i BTA ctra. BP-2126 al PK
4+750, nucli de l’Avellà.
TM Font-rubí” (codi referència: 5750IF02), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local.
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de l’aprovació, contractació i execució, inclosa la direcció i
coordinació de seguretat i salut, de les obres d’”Esquena d’ase i BTA ctra. BP-2126 al PK 4+750,
nucli de l’Avellà. TM Font-rubí” (codi referència: 5750IF02), formulades per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local.
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit d’aquestes, la
Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la
carretera BP-2126 i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Font-rubí
Una vegada executades per la Diputació les obres objecte d’aquest conveni, la conservació i
manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de referència que no s’hagin
atribuït a la competència de la Diputació de Barcelona en virtut del paràgraf anterior, correspon a
l’Ajuntament de Font-rubí des de la finalització de les obres.
Quart.- Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants del present conveni i dintre del seu àmbit de competència, es
fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal
funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i
manteniment d’acord amb els anteriors paràgrafs.
Cinquè. – Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels
legals representants d'ambdues parts, la vigència de les obligacions previstes en el conveni referents a
l'execució de les obres per la Diputació en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el
manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes
definits en els pactes anteriors.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les
administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, judicial i
extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions
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interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva
resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de les
mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris
de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin
incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de
cooperació.
Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte
desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la vigilància i control de
l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la
data que s’assenyalen.”

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
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels corresponents
convenis interadministratius.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona amb
l’Ajuntament de Font-rubí sobre les obres “instal·lació d’una esquena d’ase i BTA a la
carretera BP-2126, PK 4+750, nucli d’Avellà. TM Font-rubí”.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei Jurídico-administratiu de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona – Unitat de Seguiment de Convenis i
Circuits.
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
L’Alcalde decideix anar directament a l’explicació del conveni, destacant que aquest
procés s’inicia per la demanda d’un reductor de velocitat per part dels veïns del barri, i
que la Diputació de Barcelona instal·larà el reductor de velocitat més una farola, i que
l’Ajuntament haurà de fer el manteniment del punt de llum, el qual serà connectat a
l’enllumenat públic del barri.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX I AL CONVENI
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS,
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT
FONT-RUBÍ, PER A LA EXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE
SENYALITZACIÓ ENOTURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS, INCLOSA EN EL PLA
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SENYALITZACIÓ TERRITORIAL I TEMÀTICA (T&T) ENOTURÍSTICA DELS NUCLIS
DE LA DO PENEDÈS.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment:
“Atès que, el Ple del Consell Comarcal de 7 de maig de 2015, va aprovar el Pla de
senyalització territorial i temàtica (T&T) enoturística dels nuclis de la DO Penedès, el
qual conté relació i diagnòstic de la senyalització existent, explicació de la metodologia
a seguir per tal de millorar la senyalització enoturística i finalment defineix el sistema de
senyalització i proposta de disseny.
Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de 21 d’abril de 2016, va aprovar el
document tècnic executiu d’Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt
Penedès.
Atès que, l’actuació de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès està finançada per
una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015.
Atès que, la Junta de Govern Local de l’ajuntament, en data 10 d’octubre de 2017, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el
Consorci de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a
l’execució i conservació de l’actualització de la senyalització enoturística de l’Alt
Penedès, inclosa en el pla de senyalització territorial i temàtica (t&t) enoturística dels
nuclis de la DO Penedès.
Atesa la necessitat d’establir la ubicació d’un nou cartell de senyalització al municipi de
Font-rubí, la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 25 de gener de 2018,
va aprovar l’addenda al conveni per a la modificació per renovació i/o nous cartells i les
ubicacions:
“ANNEX I AL CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, EL
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER A LA
EXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ ENOTURÍSTICA DE L’ALT
PENEDÈS, INCLOSA EN EL PLA DE SENYALITZACIÓ TERRITORIAL I TEMÀTICA (T&T) ENOTURÍSTICA DELS
NUCLIS DE LA DO PENEDÈS
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Lluís Valls Comas, el qual actua en nom i representació del CONSELL COMARCAL DE
L’ALT PENEDÈS, en ús de les facultats delegades per la Junta de Govern en sessió de 25 de gener de 2018.
D’altra banda, el President, l’Il·lm. Sr. Sergi Vallès Domingo, el qual actua en nom i representació del CONSORCI
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) en ús de les facultats delegades mitjançant decret de
presidència del Consell Comarcal núm. 80, de 21 de juliol de 2015 i de representació conferides per l’article 22 dels

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Estatuts vigents, aprovats per l’Assemblea de l’entitat en data 11 de desembre de 2014, i publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juny de 2015.
I, de l’altra, l’Alcalde, l’Il· lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les facultats de representació concedides per
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció
Turística del Penedès, i la senyora Eva Puig Pérez, secretària de l’Ajuntament de Font-rubí, per tal de donar fe de
la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col· laboració i
MANIFESTEN
La Junta de Govern de 7 de setembre de 2017 va aprovar els convenis entre el Consell Comarcal, el Consorci de
Promoció Turística del Penedès i ajuntaments de la comarca per a l’execució i conservació de l’actualització de la
senyalització enoturística de l’Alt Penedès, inclosa en el Pla de senyalització territorial i temàtica (T&T) enoturística
dels nuclis de la DO Penedès.
Atesa la necessitat d’establir la ubicació definitiva del nou cartell de senyalització al municipi de Fon-rubí la Junta de
Govern del Consell Comarcal, en sessió de 25 de gener de 2018, va aprovar l’addenda, per a la modificació per
renovació i/o nous cartells i les ubicacions, al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el
Consorci de Promoció Turística del Penedès, i els ajuntaments que es relacionen, per a l’execució i conservació de
l’Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès, inclosa en el Pla de senyalització territorial i temàtica
(T&T) enoturística dels nuclis de la DO Penedès.
Que el CCAP i l’Ajuntament, dins el marc de la col· laboració entre administracions públiques, es prestaran
mútuament la cooperació i assistència necessàries per a l’execució de les actuacions incloses, les quals ha estat
beneficiari el CCAP.
I en mèrits de tot el que s’ha exposat, les parts convenen en els següents:
PACTES
PRIMER- És objecte d’aquest annex al conveni per a l’execució i conservació de l’actualització de la senyalització
enoturística de l’Alt Penedès, inclosa en el Pla de senyalització territorial i temàtica (T&T) enoturística dels nuclis de
la DO Penedès, la ubicació del nou castell d’entrada al municipi.
SEGON- Aquest annex I es remet a la resta de l’articulat que conté el conveni subscrit per part de l’ajuntament el 16
d’octubre de 2017.
TERCER- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per
acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
Lluís Valls Comas
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Sergi Vallès Domingo
President (pd) del Consorci de Promoció Turística
del Penedès

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

Eva Puig Pérez
Secretària de l’Ajuntament
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Xavier Rodado Honorato
Secretari del Consell Comarcal i
del Consorci de Promoció Turística del Penedès”

Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels corresponents
convenis interadministratius.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’annex I al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, el Consorci de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí,
per a l’execució i conservació de l’actualització de la senyalització enoturística de l’Alt
Penedès, inclosa en el Pla de Senyalització Territorial i Temàtica (T&T) Enoturística
dels nuclis de la DO Penedès.
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura de l’annex del Conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
L’Alcalde fa una breu explicació del conveni, que consisteix en la col·locació d’un nou
rètol de senyalització enoturística(que ja es troba instal·lat) i que l’actuació no suposa
cap cost per a l’Ajuntament.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
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Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT SISÈ.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL GRUP D’ADMINISTRADORS DE
LA FESTA MAJOR PEL PERÍODE 2018-2019.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és el tenor literal
següent:
“Vista la necessitat d’una renovació estructural dins de la Comissió de Festes del
municipi de Font-rubí, un cop finalitat el termini pel qual havien estat anomenats els
administradors de la Festa Major per als anys 2016 i 2017.
Vista la conveniència de continuar agilitzant i dinamitzant el procés organitzatiu de la
Festa Major de Guardiola de Font-rubí.
Es proposa al Ple de la Corporació, a proposta de la Regidoria de Cultura, Festes,
Igualtat i Agermanament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar com a membres Administradors de la Festa Major per als anys 2018
i 2019, com a grup vinculat a l’actual Comissió de Festes, amb funcions d’organitzar i
gestionar aquestes festes sota la supervisió de la Regidoria de Cultura, Festes, Igualtat
i Agermanament de l’Ajuntament de Font-rubí, a les següents persones:
-Sr. D. A. U.;
-Sr. E. C. Ll.;
-Sra. N. S. M.;
-Sra. A. C. Q.;
-Sr. R. C. D.;
-Sra. L. C. V.
Segon.- Notificar el present acord als interessats, així com efectuar la difusió escaient
per al general coneixement.”
La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora de cultura
i festes de la Corporació.
La Sra. Sibil explica que a finals d’agost de 2017, des de la regidoria de cultura, es va
iniciar un nou procediment per escollir els administradors de les dues properes festes
majors. La nova metodologia, molt més participativa i oberta a tothom, consistia en que
cada ball o entitat participant a la festa major presentés una o més persones. Continua
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explicant la regidora que el resultat va ser que no es va presentar cap candidat i que
per això han hagut de tornar al mateix sistema de sempre.
Intervé el Sr. Càlix i diu que el primer que cal fer és felicitar a l’equip de govern pel
canvi de procediment intentat i per intentar obrir el ventall de candidats. Que la seva
proposta és seguir amb aquesta línia i obrir aquesta possibilitat a totes les persones del
municipi i no només als balls.
El Sr. Sala també destaca que al grup d’administradors proposats hi ha paritat entre
homes i dones.
La Sra. Sibil comenta que el grup és molt cohesionat, però alhora divers, i amb ganes
de treballar.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 2 (dos) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la
data i lloc a dalt consignats, quan són les 20,27 hores.

