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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 27 DE SETEMBRE DE 20 16 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.:  04/2016 
Caràcter:  Extraordinària 
Convocatòria:  Primera 
Data:  27 de setembre de 2016 
Hora d’inici de la sessió:  20,06 
Hora d’acabament de la sessió:  20,50 
Lloc:  Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-r ubí 
 
 
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. 
Sr. Sebastià Moya i Arenas.  
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany. 

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

 
Regidors no assistents, que han excusat la seva pre sència: 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany. 

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

1.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió plenària anterior. 

2.  Donar compte de la situació del servei municipal 
d’abastament d’aigua.  

3.  Proposta d’aprovació del Compte General de la Corpo ració 
corresponent a l’exercici 2015. 

4.  Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modi ficació 
de crèdits núm. 05/2016 del Pressupost de l’Ajuntam ent de 
Font-rubí, en la modalitat de suplements de crèdit.  

5.  Proposta d’aprovació de la gestió directa del serve i de 
neteja d’edificis municipals amb personal propi, de  
subrogació de dues netejadores i de modificació ini cial de 
la plantilla de personal de l’Ajuntament de Font-ru bí. 

 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dóna la benvinguda a ls regidors 
assistents i excusa l’absència de la regidora Sra. Sibil per 
assumptes familiars. 
 
Oberta  la  sessió  i  un  cop comprovada per la se cretària 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser in iciada  
(article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novemb re, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer d els 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 Co rporació és 
la de data 9 d’agost de 2016. L’Alcalde pregunta a la resta de 
membres del consistori si volen fer algun aclarimen t 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 mateix a és el 
següent: 8 (vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc)  vots del 
Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Muni cipal d’ERC-
AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LA SITUACIÓ DEL SERVEI  MUNICIPAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA. 
 
L’Alcalde comença aquest punt exposant que aquest a ny i l’any 
2015 han estat uns anys de sequera molt importants al municipi 
de Font-rubí, i que els pous municipals estan patin t molt. 
Aquesta situació només afecta als municipis de la z ona que 
disposen d’un servei d’abastament d’aigua basat  ún icament amb 
pous propis, que no es troben connectats a una xarx a d’aigua 
supramunicipal. 
Continua explicant que, segons informacions facilit ades per 
l’ACA, l’àrea d’influència de l’aqüífer Carme-Capel lades es 
troba es situació d’excepcionalitat. Això va compor tar que a 
primers d’agost els pous municipals captessin menys  aigua de la 
necessària, inferior a la demanda, per la qual cosa  es va 
contractar, via urgència, el servei de transport i 
subministrament d’aigua, mitjançant camions cistern a. 
Argumenta l’Alcalde que aquest estiu la pluviometri a ha estat 
molt baixa i, juntament amb l’augment del consum d’ aigua, ha fet 
necessari adoptar mesures extraordinàries, com són:  connectar 
les dues xarxes de distribució existents al municip i, que es va 
realitzar de forma urgent al mes d’agost, i que va resultar 
insuficient; continuar amb la compra de camions cis terna; 
realitzar un segon enllaç en la xarxa de distribuci ó, a Mas 
Moió, el qual està funcionant actualment molt bé; i  adoptar 
mesures de caràcter més administratiu i d’informaci ó, com són la 
publicació del Ban municipal i la Resolució de l’Al caldia amb 
mesures de restricció del consum. 
Conclou l’Alcalde la seva exposició manifestant que , a data 
d’avui, l’Ajuntament ha subministrat aigua a tothom  (sense talls 
del subministrament) i que, en breu, ja no caldrà u tilitzar els 
camions cisterna. Que periòdicament ha anat baixant  durant 
aquest estiu el volum d’aigua que s’extrau dels pou s, tot i que 
ara sembla que es troba estable i que suposa que es  mantindrà 
aquest hivern. Tot i això, des de l’Ajuntament s’es tan estudiant 
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mesures de futur del servei, conjuntament amb l’eng inyer 
municipal. 
Intervé el Sr. Sala per comentar dos aspectes. El p rimer és que 
en l’últim Ple ordinari el seu grup va preguntar so bre si hi 
havia problemes en el servei municipal d’aigua i es  va respondre 
que no, quan ells esperaven una explicació com la d ’avui. Es 
queixa que troben a faltar la informació que es dón a avui amb 
més antelació. 
El Sr. Alcalde explica que la informació que es dis posava a 
principis d’agost no és la mateixa que la que es di sposa 
actualment, que hi ha hagut problemes puntuals dive rsos a la 
xarxa, com ara a Can Castellví, que s’han soluciona t el més 
aviat possible i que no es pensava que la situació podia 
evolucionar tan negativament com ha succeït. 
Intervé la Sra. Faura per afegir que la gent els pr egunta en el 
dia a dia sobre aquesta qüestió i que el seu grup n o sap què 
contestar. Que els hagués agradat una trucada per p art de 
l’equip de govern explicant la situació del servei municipal, es 
tracta d’un tema de comunicació. 
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Faura que el regido r Moya els va 
trucar al grup municipal d’ERC per informar-los sob re el BAN i 
la Resolució de l’Alcaldia. 
El Sr. Sala continua amb el segon aspecte que volia  tractar: 
considera que hagués estat més eficaç que el BAN s’ hagués passat 
a tots els veïns de Font-rubí, no només a les carte lleres i 
bústies. 
El Sr. Alcalde explica que també s’ha penjat a la p àgina web, i 
que a dins de l’equip de govern es va valorar quina  era la 
millor estratègia informativa sobre aquesta situaci ó, per no 
crear tampoc una alarma excessiva amb la publicació  que produís 
un efecte més consumista puntualment, amb mesures d e reserva 
d’aigua als habitatges que disposessin de dipòsit.  
    
 
El Ple municipal es dóna per assabentat d’aquest as sumpte. 
 
 
 
PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015. 
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La proposta que es sotmet a la consideració de l’òr gan plenari 
és la següent: 
 
“Atès el compte general de l’exercici 2015, juntament amb tota la seva documentació 
annexa a aquest, segons la legislació vigent. 
 
Atès que el titular de la Intervenció municipal de fons va procedir a la formació del 
compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic 2015, 
juntament amb tota la seva documentació annexa. 
 
Atès que finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la 
Intervenció municipal va procedir a emetre en data 20 de juliol de 2016 l’informe 
corresponent en relació amb l’aprovació del compte general. 
Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Font-rubí, 
en sessió celebrada en data 9 d’agost de 2016 va emetre l’informe preceptiu 
corresponent en relació amb el compte general d’aquesta corporació relatiu a l’exercici 
2015. 
 
Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 12 d’agost de 2016 el compte general –juntament amb l’informe de dita 
comissió- van ser objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant 
els quals, i vuit dies més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions 
o observacions. 
 
Atès que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretària-
interventora, de data 13 de setembre de 2016, durant el termini d’exposició al públic del 
compte esmentat, i vuit dies més, no s’han presentat cap al·legació ni reclamació 
contra el mateix. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i  l’article 22.2.e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al 
Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Aprovar el compte general de l’exercici 2015, comprès pel compte general del 
mateix Ajuntament. 
 
Segon .- Remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que 
la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (que la remetrà 
al Tribunal de Cuentas), tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la resta de normativa concordant, 
al Ministeri d’hisenda i administracions públiques. 
 
Font-rubí, 16 de setembre de 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 

 
La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una  breu 
explicació del tràmit d’aprovació del compte genera l i la seva 
tramesa a la Sindicatura de Comptes. 
El Sr. Sala manifesta que el seu grup municipal s’a bstindrà en 
la votació d’aquest punt, pels següents motius: 1) des del punt 
de vista tècnic, cap problema, no han detectat cap incidència; 
2) des del punt de vista polític, com ja va manifes tar en la 
reunió de la Comissió Especial de Comptes, troben q ue hi ha unes 
partides de la Fira, de la cursa l’Encantada,.. que  per la seva 
importància econòmica, caldria que es disposés d’un  dossier a 
part, com una comptabilitat interna de les despeses  d’aquests 
actes. I també estan en disconformitat amb el tema de les 
subvencions a les entitats: s’està tractant amb din ers públics i 
cal molta cura en la seva destinació; troben a falt ar un criteri 
a l’hora de la concessió de les subvencions a les d iferents 
entitats. Pregunta el Sr. Sala sobre com es donen e ls diners, 
quin ús en donen aquestes entitats; i reitera que c al millorar 
la transparència i el criteri en el repartiment de les 
subvencions. 
La Sra. Faura intervé afirmant que hi ha disparitat  de 
subvencions, segons l’entitat, es dóna una o una al tra 
subvenció, import diferent, sense que hi hagi cap m otiu aparent 
per la diferència. 
El Sr. Sala al·lega que hi ha alguna entitat que de stina els 
diners de la subvenció municipal a dinars o sopars amb 
l’argument de cohesionar el grup; no està d’acord a mb la 
finalitat donada a la subvenció, atès que el formar  part d’una 
entitat és un acte de voluntariat, que no ha de ten ir 
contrapartida en dinars o sopars. 
El Sr. Alcalde respon que hi ha entitats municipals  que 
participen en diversos actes festius municipals, qu e no tenen 
despeses en temes de materials, segons de quin any es tracti, i 
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justifiquen les subvencions amb factures d’algun di nar, berenar 
o sopar. 
El Sr. Càlix manifesta que aquests conceptes no hau rien de ser 
subvencionables per una administració i que l’any q ue una 
entitat no tingués despeses en adquisició de materi al, 
vestuari,... doncs aquell any no hauria de rebre ca p subvenció 
per part de l’Ajuntament. 
Finalment, el Sr. Sala i el Sr. Càlix pregunten sob re l’import 
de la partida pressupostària d’arbrat, tema que ja havia sortit 
en la reunió de la Comissió de Comptes. 
El Sr. Moya els respon que és una partida pressupos tària molt 
àmplia, que inclou despeses d’arbrat, de neteja vià ria i de 
senyalització; i que l’exercici 2015 es van inclour e algunes 
partides importants extraordinàries de senyalitzaci ó viària i de 
neteja de parcel·les de Can Castellví, aquestes últ imes 
subvencionades per Diputació de Barcelona. Per tant , l’import 
imputat en aquesta partida en concepte d’arbrat és molt petit. 
L’Alcalde puntualitza que l’aprovació del compte ge neral és una 
qüestió tècnica, no política, i que l’argumentació d’ERC per a 
l’explicació del seu vot és política. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alca lde sotmet la 
proposta a votació. 
 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el 
següent: 5 (cinc) vots a favor del Grup Municipal d e CIU i 3 
(tres) abstencions del Grup Municipal d’ERC-AM. Per  tant, la 
proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPE DIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2016 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE SUPLE MENTS DE 
CRÈDIT. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Davant l’existència de despeses corrents que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent, per a les quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és 
insuficient i no ampliable. 
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Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 15 de setembre de 2016 i vist 
l’informe de Secretaria-intervenció  de data 16 de setembre de 2016. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2016, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
finançats per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria correspon al Ple de 
l'Ajuntament. 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de 
l’expedient de la present modificació de crèdits en la modalitat de suplements de crèdit, 
finançats per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria correspon al Ple de 
l'Ajuntament. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169 i 177 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar  inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2016 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2016, en la modalitat de  
suplements de crèdit, per import de 102.000,00 euros, finançats amb nous ingressos, 
per import de 2.000,00 euros i amb romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat, per import de 
100.000,00 euros, d’acord amb el següent detall: 
 

Partida 

suplementada 

Descripció Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

161-21011 Manteniment xarxa aigua potable 43.000,00 90.000,00 133.000,00 

161-22116 Material divers per a la xarxa d’aigua potable 36.500,00 10.000,00 46.500,00 

920-22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.900,00 1.000,00 3.900,00 

341-22609 Activitats esportives, gimnàstica i natació adults i adquisició material 13.500,00 1.000,00 14.500,00 

TOTALS 95.900,00 102.000,00 197.900,00 

 
• FINANÇAMENT: 

 
Partida 

d’ingressos  
Descripció Import 

46100 Subvenció Diputació de Barcelona  2.000,00 

TOTAL  NOUS INGRESSOS 2.000,00 
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Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals no afectat LO 2/2012 100.000,00 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 100.000,00 

  
SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a 
comptar a partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les 
dependències de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin 
convenients i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació 
pressupostària es considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els 
terminis esmentats, de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. Si es presentessin reclamacions s’hauran de resoldre en el termini 
d’un mes. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
Font-rubí, 19 de setembre de 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde cedeix  la paraula 
al regidor d’Hisenda. 
El Sr. Moya fa una breu explicació de l’objectiu de  la 
modificació proposada, que és bàsicament per la des pesa del 
servei municipal d’aigua que ja s’ha tractat en aqu esta sessió 
plenària i per dues petites actuacions subvencionad es per 
Diputació de Barcelona: uns tríptics informatius me diambientals 
i l’adquisició de material esportiu (taula de ping- pong). 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la 
proposta a votació. 
 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el 
següent: 8 (vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc)  vots del 
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Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Muni cipal d’ERC-
AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 

 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DIR ECTA DEL 
SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS AMB PERSONAL  PROPI, DE 
SUBROGACIÓ DE DUES NETEJADORES I DE MODIFICACIÓ INI CIAL DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.  
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple  de la 
Corporació és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 30 d’octubre de 2016, finalitza el contracte de serveis subscrit amb 
l’empresa TESCO, S.A. per a la neteja dels edificis municipals. 
 
Atès que, en data 5 de juliol de 2016, l’Alcaldia va iniciar expedient per portar a terme la 
gestió directa, amb personal propi, del servei de neteja dels edificis municipals, i va 
manifestar la voluntat municipal de no continuar contractant aquest servei amb 
empreses externes, mitjançant contracte de serveis. 
 
Vist el que preveu l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que reconeix el dret 
dels assalariats a conservar el seu lloc de treball quan un empresari transmet a un altre 
subjecte (persona física o jurídica, pública o privada) l’explotació del negoci, conté una 
norma de dret necessari d’acord amb la qual el nou empresari queda subrogat en els 
seus contractes de treball per imperatiu legal. Per a què, en el context d’una reversió 
d’un servei públic des d’una empresa concessionària a una entitat pública, que acorda 
seguir prestant directament i sense solució de continuïtat dit servei, pugui apreciar-se 
successió d’empresa, amb la conseqüent obligació de subrogació contractual, cal que 
es donin més circumstàncies, que en el present cas es poden concretar en la 
necessitat de continuïtat del servei de neteja, en què les dues netejadores de l’empresa 
TESCO, S.A. venen prestant els seus serveis a l’Ajuntament de Font-rubí des de l’any 
2007 de forma ininterrompuda, que l’Ajuntament no disposa de personal propi en 
plantilla per prestar el servei. 
 
Però atès el que preveu la normativa administrativa de contractació de personal de les 
administracions públiques, el personal de les entitats locals han d’accedir a un lloc de 
treball mitjançant un sistema de selecció que respectarà els principis de publicitat, mèrit 
i capacitat, el personal procedent d’un subrogació no pot passar a ser personal fix de 
plantilla, sinó indefinit no fix. 
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             ALT PENEDÈS 

Atès que cal procedir, conseqüentment, a la modificació de la plantilla de personal, per 
crear dos nous llocs de treball de netejador/a. 
 
Atès que, en data 29 d’agost de 2016, la secretària-interventora va emetre informe 
sobre els aspectes econòmics i  jurídics que comporta la gestió directa del servei de 
neteja dels edificis municipals; i de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.i) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la prestació del servei de neteja dels edificis de l’Ajuntament de Font-
rubí de forma directa per la Corporació, amb personal propi, a partir del dia 1 de 
novembre de 2016. 
 
SEGON. Aprovar la subrogació de les següents dues netejadores de l’empresa 
TESCO, S.A., que es troben adscrites al servei de neteja dels edificis municipals de 
Font-rubí, amb les mateixes condicions laborals de què disposen: 

- Sra. J. M. M.; 
- Sra. M. M. C.; 

amb efectes a data 1 de novembre de 2016. 
 
TERCER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte 
la creació de dues noves places del següent lloc de treball: 
1. Denominació: Netejador/a. 
Adscripció: serveis generals. 
Grup: E. 
Titulació acadèmica requerida: graduat escolar. 
Forma de provisió del lloc: concurs. 
Jornada de treball: a temps complet. 
 
QUART. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que 
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat 
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa TESCO, S.A i a les dues netejadors 
afectades. 
 
Font-rubí, 15 de setembre de 2016 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president” 
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La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una  breu 
explicació de la proposta presentada. 
El Sr. Sala comença la seva intervenció dient que e l seu grup ja 
havia demanat aquesta proposta amb anterioritat i q ue els sembla 
bé. Que els estranya que abans des de l’equip de go vern es 
digués que aquesta mesura de fer el servei de forma  directa era 
impossible i que ara ja no ho sigui. 
El Sr. Alcalde diu que les coses, en diferents mome nts, es veuen 
de diferent manera. Que si ara és un bon moment per  fer aquest 
pas, doncs és perfecte que tots estiguin d’acord am b aquest 
punt. Que hi ha motius econòmics, d’organització de l servei i 
d’oportunitat que fan convenient canviar el sistema  escollit per 
prestar el servei de neteja dels edificis municipal s, i que és 
convenient subrogar les dues treballadores i, conse qüentment, 
modificar la plantilla de personal. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alca lde sotmet la 
proposta a votació. 
 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el 
següent: 8 (vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc)  vots del 
Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Muni cipal d’ERC-
AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcal de aixeca la 
sessió, a Font-rubí, a la data i lloc a dalt consig nats, quan 
són les 20,50 hores. 
 
 


