
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 25 DE JULIOL DE 2017 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.:  03/2017 
Caràcter:  Ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Data:  25 de juliol de 2017 
Hora d’inici de la sessió:  20,20 
Hora d’acabament de la sessió:  21,47 
Lloc:  Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
ASSISTENTS:  

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 

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

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

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

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

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior. 
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2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 27 a la núm. 57 del 
2016). 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 48/2017, de data 29 de maig de 

2017, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí 
corresponent a l’exercici 2016. 

5. Proposta d’aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017 del municipi 
de Font-rubí. 

6. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals del municipi de Font-rubí per 
a l’any 2018. 

7. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
03/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit.  

8. Proposta d’aprovació de l’adquisició directa d’un immoble per a destinar-ho a 
habitatge social per a la gent gran. 

9. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions dels treballadors de 
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2017. 

10. Moció en favor de la cessió temporal de la pica baptismal de la Capella de Sant 
Vicenç del Morrocurt, presentada pel grup municipal d’ERC de Font-rubí. 

11. Moció per la millora de la sortida de l’escola i l’escola bressol municipal, 
presentada pel grup municipal d’ERC de Font-rubí. 

12. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió i dóna la benvinguda als regidors i al públic assistent. 
 
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 25 d’abril de 
2017. 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 mateix a és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal d e CIU i 3 (tres) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per u nanimitat. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCA LDIA (DE LA 
NÚM. 27 A LA NÚM. 57 DEL 2017). 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta dels membres de la Corporació si volen comentar 
alguna qüestió de les resolucions que van des de la número 27 a la número 57 de l’any 
2017, de les quals es dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent: 
 
27/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 

2017. 
28/2017 D’ordenar les mesures de restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic 

vulnerat per a la construcció executada a la finca situada al carrer Noguera núm. 24 
de Can Castellví, referència cadastral 5189507CF8858N0001YL, exp. RLU 03/2016. 

29/2017 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de les següents 
persones del padró municipal d’habitants. 

30/2017 D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una persona del 
padró municipal d’habitants. 

31/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 
2017. 

32/2017 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del barri de 
Santa Maria núm. 7 del municipi de Font-rubí. 

33/2017 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del barri de 
l’Avellà núm. 35 del municipi de Font-rubí. 

34/2017 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del barri de Can 
Castellví, al C/ de les Garrigues, núm. 20 del municipi de Font-rubí. 

35/2017 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 25 
d’abril de 2017. 

36/2017 D’aprovació de les nòmines del mes d’abril de 2017. 
37/2017 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del barri de La 

Massana, núm. 20 del municipi de Font-rubí. 
38/2017 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús d’obres per a la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Rieux Volvestre núm. 15 del 
nucli de Can Rovireta del municipi de Font-rubí. 

39/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 
2017. 

40/2017 De distribució del fons per a prestacions socials de l’Ajuntament de Font-rubí per a 
l’exercici 2017. 

41/2017 De delegació de competència per a la celebració de matrimoni civil en la regidora de 
la Corporació Sra. Joana Faura Bonell. 

42/2017 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de l’immoble 
situat al carrer Major, núm. 13 de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí. 

43/2017 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de l’habitatge 
situat al barri de Santa Maria 2, anomenat “Cal Suriol”, del municipi de Font-rubí. 
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44/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 
2017. 

45/2017 D’incoació de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
de Font-rubí corresponent a l’exercici 2016. 

46/2017 De requeriment de neteja de parcel·les no edificades de la Urbanització Can 
Castellví. 

47/2017 D’aprovació de les nòmines del mes de maig de 2017. 
48/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 

2017. 
49/2017 D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 

l’exercici 2016. 
50/2017 D’aprovació de l’expedient núm. 02/2017 de modificació de crèdits del vigent 

pressupost de la Corporació. 
51/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 13 de juny de 

2017. 
52/2017 D’autorització de l’adscripció en comissió de serveis de la funcionària d’habilitació 

nacional Sra. Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez. 
53/2017 De ratificació del nomenament de secretària-interventora interina. 
54/2017 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària del mes de juny de 2017. 
55/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 

2017. 
56/2017 D’aprovació de les nòmines del mes de juny de 2017. 
57/2017 De convocatòria i ordre del dia de la Comissió Especial de Comptes de data 25 de 

juliol de 2017. 
 
No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de l’Alcaldia de referència 
per part dels regidors presents. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA  DE GOVERN 
LOCAL.  

 
La Secretària procedeix a donar compte de les següents actes celebrades per la Junta 
de Govern Local de la Corporació: 
 

- Acta de la JGL de data 4 i 18 d’abril de 2017; 
- Acta de la JGL de data 2, 16 i 30 de maig de 2017; 
- Acta de la JGL de data 13 i 27 de juny de 2017. 

 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre les actes d’aquests mesos. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
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PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCA LDIA NÚM. 
48/2017 DE DATA 29 DE MAIG DE 2017, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CORRESPONEN T A 
L’EXERCICI 2016. 
 
La proposta que es dona compta a l’òrgan plenari és la següent: 
 
“Vist que la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 
l’exercici 2016, ha estat aprovada per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia núm. 48/2017, 
de data 29 de maig de 2017. 
 
Vist allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se’n donarà 
compte de la mateixa en la propera sessió del Ple de la Corporació que es celebri. 
 
En ús de les facultats que legalment em són conferides, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que disposa 
l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 89 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988. 
 
Segon.- Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Font-rubí, 4 de juliol de 2017 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – President” 
 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.: 48/2017 
 
D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Aj untament de Font-rubí corresponent a l’exercici 
2016. 
 
Atès que, aquesta Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 89 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei 
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Reguladora de les Hisendes Locals, ha confeccionat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-
rubí corresponent a l’exercici de 2016. 
 
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Atès que, respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest, les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així 
com la recaptació neta. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 23 de maig de 2017, de la Secretaria – intervenció d’aquesta 
Corporació, relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la 
sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2016. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 25 de maig de 2017, de la Secretaria – intervenció d’aquesta 
Corporació, relatiu a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2016. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 de l’esmentat RD 500/1990, i després 
que la secretaria – intervenció d’aquesta Corporació hagi donat informació d’aquesta liquidació. 
 
En ús de les facultats que m'estan conferides, 
 

HE RESOLT: 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici de 
2016, de la qual se’n desprenen les següents magnituds: 
 
 

• PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

 
 
 
 
 

 
CAPITOL PREV. 

INICIALS MODIFICACIONS 
PREV. 
DEFINITIVES 

DRETS REC. 
NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

DRETS 
PEND. 
COBR. 

Capítol 1 660.121,96 0,00 660.121,96 695.264,15 634.428,68 60.835,47 
Capítol 2 30.000,00 0,00 30.000,00 37.088,15 35.501,54 1.586,61 
Capítol 3 492.470,00 255.050,00 747.520,00 646.310,27 529.455,71 116.854,56 
Capítol 4 374.500,00 64.347,00 438.847,00 512.316,36 336.296,27 176.020,09 
Capítol 5 1.500,00 0,00 1.500,00 5.368,87 5.368,87 0,00 
Capítol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 7 93.549,04 262.954,63 356.503,67 255.878,17 25.645,69 230.232,48 
Capítol 8 0,00 361.220,36 361.220,36 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 
INGRESSOS 1.659.641,00 943.571,99 2.603.212,99 2.152.225,97 1.566.696,76 585.529,21 
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• PRESSUPOST DE DESPESES 
 

 
 
 

• RESULTAT  PRESSUPOSTARI 

 

EXERCICI 2016 Drets rec. nets  Oblig. rec. netes  TOTAL 

a. Operacions corrents 1.896.347,80 1.644.553,07 

b. Altres operacions no financeres 255.878,17 434.908,68 

Total operacions no financeres 2.152.225,97 2.079.461,75 72.764,22 

Actius financers 0,00 0,00  

Passius financers 0,00 7.500,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (no ajustat) 2.152.225,97 2.086.961,75 65.264,22 

AJUSTOS: 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 259.485,37 

Desviació de finançament negativa de l'exercici 60.117,74 

Desviació de finançament positiva de l'exercici (-) 4.178,17 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 380.689,16 
 
 

• ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 

ROMANENT Exercici 2016  
Fons líquids  413.881,08 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ct. 585.529,21 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ex. tancats 205.260,02 € 
Drets pendent de cobrament no pressupostaris 94.344,27 € 
- Cobraments pendents d’aplicar 136,20 € 
Drets pendents de cobrament net  884.997,30 € 

 
CAPITOL PRES. 

INICIALS MODIFICACIONS 
PRES. 
DEFINITIU OBLIG. REC.  

PAGAMENTS 
REALITZATS  

OBLIG. 
PEND. 
PAGAR 

Capítol 1 580.500,00 22.047,00 602.547,00 572.066,61 559.838,24 12.228,37 
Capítol 2 599.025,00 225.320,00 824.345,00 750.986,51 733.297,78 17.688,73 
Capítol 3 250,00 0,00 250,00 248,01 248,01 0,00 
Capítol 4 305.760,00 30.105,00 335.865,00 321.251,94 309.153,17 12.098,77 
-       
Capítol 6 166.606,00 666.099,99 832.705,99 434.908,68 434.908,68 0,00 
Capítol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
TOTAL 
DESPESES 1.659.641,00 943.571,99 2.603.212,99 2.086.961,75 2.044.945,88 42.015,87 
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Obligacions pendents de pagament pressupost ct. 42.015,87 € 
Obligacions pendents de pagament ex. tancats 3.506,85 € 
Obligacions pendents de pagament no pressupostàries 411.692,17 € 
- Pagaments pendents d’aplicar 0,00 € 
Obligacions pendents de pagament net  457.214,89 € 
Romanent previ  841.663,49 € 
Provisió per insolvències 47.727,02 € 
Romanent amb finançament afectat 0,00 € 
Romanent per a despeses generals  793.936,47 € 
- Despeses aportació municipal 8.444,96 € 
Romanent de tresoreria disponible  785.491,51 € 
 
 

SEGON.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
 
Ho mana i signa l'Alcalde-President en funcions, a Font-rubí, a vint-i-nou de maig de dos mil disset, del 
que, com a secretària, en dono fe. 
 
L'Alcalde,                                                    Davant meu, 
             
                                                                   
                                                                         
 Xavier Lluch i Llopart            La secretària-interventora                           
                          Eva Puig Pérez” 
 
 
El Sr. Alcalde fa una breu explicació. 
No es planteja cap qüestió relacionada amb l’esmentada resolució per part dels 
regidors presents. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE  POBLACIÓ A 1 
DE GENER DE 2017 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“De conformitat amb el que disposa l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals, els Ajuntaments aprovaran anualment la revisió dels seus padrons municipals 
amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant així, les actuacions dutes a 
terme durant l’exercici anterior. 

 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

Vist que s’ha donat compliment a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la 
Subsecretària, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró Municipal 
a 1 de gener de 2017, amb un total de 1.358 habitants. 

 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant 
el termini d’un mes a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, dins el qual període els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.  
 
Font-rubí, 10 de juliol de 2017 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
La Secretària llegeix els acords i concreta més les dades de població: dels 1.358 
habitants, 662 són dones i 696 són homes. 
 
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: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Muni cipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL C ALENDARI DE 
FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY  2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del plenari és la que literalment es 
transcriu:  
 
“L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals 
dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a proposta dels municipis respectius. 
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D’acord amb l’article 46 dels Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, sobre la regulació de 
jornades i descansos i normativa de demés aplicació, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per proposar les dues festes locals. 
 
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials 
aprovats per l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, que estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l’any 2018. 
 
Per aquests motius, i vist allò que disposa l’article 52 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 l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya les següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a 
l’any 2018: 
 

• 22 de gener de 2018  
• 16 d’agost de 2018  

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 5 de juliol de 2017” 
 
La Secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde explica els motius d’haver fixat aquestes 
dues dates, que són la festa de sant Vicenç i el millor dia al voltant de la festa major. 
 
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: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Muni cipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPED IENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03/2017 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDIN ARIS I 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
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La proposta presentada és la següent: 
                       
“Davant l’existència de despeses 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; i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de 
la Corporació. 
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 17 de juliol de 2017 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció  de data 18 de juliol de 2017. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè, novè i catorzè de les Bases d’execució del 
pressupost municipal per a l’exercici 2017, l'aprovació de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit per mitjà de nous ingressos, de majors ingressos, de romanent de 
tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012 i de baixes de crèdits d'altres partides del 
pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense 
pertorbació del servei 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 crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit, finançats per mitjà de nous ingressos, de majors ingressos, de 
romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012 i d’anul·lacions o baixes de 
crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses . 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 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. 03/2017 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2017, en la modalitat de  crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 34.592,32 euros (tot i que l’increment 
de la despesa només és de 31.202,32 euros) finançats amb majors ingressos, per import 
de 2.652,53 euros, amb nous ingressos, per import de 805,32 euros, amb romanent de 
tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012, per import de 27.744,47 euros, i amb 
baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, per import de 
3.390,00 euros, d’acord amb el següent detall: 
 

Partida 
habilitada 

Descripció Proposta d’alta  

920-22700 Serveis de neteja externs edificis municipals 2.000,00 
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337-22715 Quota manteniment alarma casal de joves 450,00 

TOTALS 2.450,00 

 
Partida 

suplementada 
Descripció Consignació 

inicial 
Modificació Consignació 

definitiva 

920-12101 Complements específics 12.200,00 2.100,00 14.300,00 

161-21011 Manteniment xarxa d’aigua potable 30.000,00 10.000,00 40.000,00 

920-21205 Manteniment Ajuntament i altres edificis municipals 1.400,00 3.000,00 4.400,00 

925-21206 Manteniment marquesines i bústies 1.000,00 500,00 1.500,00 

337-21312 Manteniment instal elèct i calef Cal Cintet i local joves 500,00 500,00 1.000,00 

161-21405 Manteniment vehicle servei municipal aigua 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

323-21501 Manteniment mobiliari i estris escoles 1.000,00 500,00 1.500,00 

920-22000 Material d’oficina ordinari no inventariable 2.100,00 1.200,00 3.300,00 

920-22002 Material informàtica no inventariable 1.400,00 300,00 1.700,00 

920-22100 Energia elèctrica Ajuntament i altres edif municipals 3.500,00 2.600,00 6.100,00 

323-22110 Productes de neteja i sanejament escoles 1.500,00 800,00 2.300,00 

432-22602 Publicitat i propaganda, ed mat promoció turística 500,00 550,00 1.050,00 

920-22603 Publicació en diaris oficials 1.000,00 200,00 1.200,00 

151-22706 Estudis i treballs tècnics    10.000,00 3.500,00 13.500,00 

920-22713 Contractes manteniment serveis grals Ajunt i altres 6.400,00 600,00 7.000,00 

912-23302 Assistències a sessions del Ple i altres òrgans col 1.000,00 500,00 1.500,00 

231-48000 Atencions benèfiques i assistencials  6.500,00 805,32 7.305,32 

231-48021 Transferència a l’Associació Amper contra el càncer 300,00 300,00 600,00 

337-62506 Mobiliari i estris local Cal Cintet 3.000,00 3.187,00 6.187,00 

TOTALS 84.800,00 32.142,32 116.942,32 

 
 

• FINANÇAMENT: 
 

Partida 
d’ingressos 

Descripció Proposta d’alta  

39800 Ingressos cia assegurances sinistres 2.652,53 

TOTALS 2.652,53 

 
Partida 

d’ingressos 
Descripció Proposta d’alta  

48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre 805,32 

TOTALS 805,32 

 
Partida de 
despeses 

Descripció Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

920-15100 Gratificacions 4.000,00 -2.100,00 1.900,00 
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920-22110 Productes de neteja i sanejament Ajunt i altres edif 2.500,00 -800,00 1.700,00 

136-22799 Obertura franja perimetral Can Castellví 18.000,00 -490,00 17.510,00 

TOTAL BAIXES DE CRÈDITS  DE DESPESES D’APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

24.500,00 -3.390,00 21.110,00 

 
Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 27.744,47 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 27.744,47 

 
 
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, 20 de juliol de 2017 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
La Secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde fa una breu explicació d’aquest 
expedient de modificació de crèdits. 
Intervé el Sr. Sala i argumenta que quan hi ha un cost per fer certes actuacions, quan 
és necessari, es finança amb romanent de tresoreria, i en canvi, quan el seu grup 
planteja la possibilitat de dur a terme certes actuacions, se’ls demana que també 
busquin el corresponent finançament, però en cap cas que es faci amb càrrec a 
romanent de tresoreria. Vol remarcar aquesta diferència. 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 6 (sis) vots 
a favor del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) absten cions del Grup Municipal 
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majori a absoluta. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ D IRECTA D’UN 
IMMOBLE PER A DESTINAR-HO A HABITATGE PER A GENT GR AN. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple municipal és del tenor literal 
següent: 
 
“L’Ajuntament de Font-rubí necessita disposar d’un immoble al nucli urbà de Guardiola 
de Font-rubí per a destinar-ho a habitatge per a la gent gran, per a què les persones 
d’avançada edat que viuen en masies i nuclis disseminats arreu del terme municipal 
puguin continuar residint en aquest municipi quan comencin a veure limitada la seva 
autonomia, i per aquest motiu aquesta Corporació ha instruït l’expedient relatiu a 
l’adquisició directa de l’immoble situat a l’Av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-
rubí. 
 
Atès que la propietària de l’immoble situat a l’Av. Catalunya núm. 24 ha ofert la seva 
adquisició a aquesta Corporació pel preu de 225.000,00 euros, que resulta inferior a  
l’import de la taxació practicada per l’arquitecta municipal, justificant-se a l’expedient la 
concurrència de les circumstàncies, bàsicament relacionades amb la peculiaritat del bé, 
els quals fets aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del 
procediment d’adquisició directa. 
 
Vist els informes tècnics de data 27 de gener de 2017 (informe de valoració), el de 20 
de febrer de 2017 (certificat de qualificació urbanística de la finca) i el de 20 de febrer 
de 2017 (certificat de qualificació urbanística). 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, de data 21 de març de 2017, sobre la finalitat concreta 
que es pretén destinar l’immoble i sobre les circumstàncies excepcionals justificatives 
per a l’adquisició directa del bé immoble. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 7 d’abril de 2017, sobre existència de consignació 
suficient per atendre el pagament del preu del contracte en l’aplicació pressupostària 
231.62200, i que es disposa del compromís d’ajut econòmic per import de 225.000,00 
euros per part de la Diputació de Barcelona per aquest exercici 2017. També en relació 
al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
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Vist l’informe de secretaria, de data 11 d’abril de 2017, on es fa constar la descripció 
concreta del bé immoble objecte d’adquisició, la identitat del propietari, la justificació de 
l’adquisició pel procediment directe, la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 d’abril de 2017, va aprovar 
inicialment el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir 
l’adquisició directa de l’immoble situat a l’Avinguda Catalunya núm. 24 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí. 
 
Vist que l’esmentat plec es va sotmetre a informació pública per un termini de quinze 
dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 17 de maig de 2017, i ha estat exposat al tauler d’edictes 
d’aquest Ajuntament durant el corresponent període reglamentari (entre el dia 9 de 
maig al dia 7 de juny de 2017), sense que s’hagin presentat al·legacions ni 
reclamacions contra dit plec, d’acord amb el certificat de la secretària de data 20 de 
juny de 2017. 
 
Vist l’informe favorable, exp. 071/17, emès en data 19 de juny de 2017 per la Directora 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, sobre l’adquisició directa, 
per part de l’Ajuntament de Font-rubí, de l’immoble situat a l’Avinguda Catalunya núm. 
24 de Guardiola de Font-rubí. 
 
Vist que, en data 15 de juny de 2017 i NRE 603, la Sra. la Sra. M. V. S. va presentar 
oferta formal per a l’adquisició per adjudicació directa del bé immoble situat a l’Av. 
Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí per destinar-lo a habitatge social per a 
la gent gran; i revisada aquesta, es comprova que compleix els requisits exigits en el 
Plec de Condicions disposat a l’efecte, d’acord amb la diligència de la secretària-
interventora de data 21 de juny de 2017. 

 
Per tot això, i de conformitat amb el que estableixen els articles 52.2.p) i 206 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; l’article 30 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 4.2  i disposició addicional 
segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, es proposa al Ple municipal l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- ACORDAR l’adquisició directa de l’immoble situat a l’Avinguda Catalunya 
núm. 24 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, propietat de la Sra. M. V. S., per un 
import de 225.000,00 euros. 
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SEGON.- DISPOSAR en quantia de 225.000,00 euros, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa l’adquisició referenciada, amb càrrec a l’aplicació 231.62200 de 
l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 
i, en quantia, de 1.800,00 euros amb càrrec a l’aplicació 920.22604, per a despeses de 
notaria i registre. 
 
TERCER.- DISPOSAR que el pagament d’aquesta adquisició es realitzarà de la 
següent manera: 

- Un primer pagament, que actuarà com a paga i senyal, per import de 10.000,00 
euros, mitjançant transferència bancària, en el termini màxim de 10 dies des de 
la data de l’acord d’adjudicació del contracte.  

- Un segon pagament, de la resta de l’import a satisfer (215.000,00 euros), el dia 
de l’atorgament de la corresponent escriptura pública de compravenda. 

 

QUART.- NOTIFICAR a la Sra. M. V. S., propietària de l’immoble adjudicat, aquest 
acord i citar-la per a la signatura del contracte mitjançant escriptura pública davant 
notari. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR la formalització de l’adjudicació de l’adquisició del bé immoble 
esmentat en el perfil de contractant. 
 
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde d’aquest Ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui 
precís, per a la signatura de la corresponent escriptura de compravenda així com 
aquelles gestions necessàries per al bon fi d’aquest acord. 
 
Font-rubí, 20 de juliol de 2017 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde-president” 
 
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de l’últim pas per a 
l’adquisició de l’immoble de l’Av. Catalunya núm. 24. 
El Sr. Sala manifesta la seva conformitat amb la proposta presentada.  
 
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: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Muni cipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
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PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES 
RETRIBUCIONS DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE F ONT-RUBÍ PER 
A L’EXERCICI 2017. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, 
estableix al seu article 18.dos, que: “En l’any 2017, les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1% 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als 
dos períodes de la comparació, tant pel que respecte als efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix.” 
 
La referida normativa determina l'import del sou i triennis, en funció dels diferents grups 
i subgrups de classificació professional, així com les pagues extraordinàries, a percebre 
a l'exercici de l'any 2017 pel personal funcionari. Aquestes imports estan incrementats 
en un 1% respecte dels imports corresponents pels mateixos conceptes per a l'exercici 
2016. Aquest increments, junt amb el del complement de destí i l’específic, són 
obligatoris i amb efectes des de l’1 de gener de 2017. 
 
Però, a més, pel que fa al personal laboral, per a determinar l’increment aplicable a 
l’exercici 2017, la referida normativa deixa en mans de la negociació col·lectiva l’import 
i la possibilitat d’aplicar-lo amb caràcter retroactiu, amb el límit de no superar l’1%. 
 
L'esmentat article 18 té el caràcter de bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.13ª 
i 156.1 de la Constitució espanyola, conforme s'estableix a l'apartat onzè del citat article 
de la Llei pressupostària per a l'exercici 2017, consideració que fa d'obligat compliment 
per a aquesta Administració les previsions contingudes al mateix. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí no disposa de representant dels treballadors, ni de 
mesa de negociació; però atès que és voluntat del govern municipal que tot el personal 
de la Corporació, funcionari i laboral, vegi incrementades les seves retribucions en un 
1% en tots els elements de l’estructura retributiva (sous base, complements de tot tipus, 
productivitat, antiguitat,...), excepte el personal laboral no estructural contractat dins de 
plans d’ocupació, que es regeixen per altres condicions ja fixades.  
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí disposa de consignació pressupostària suficient en 
el Capítol 1 del Pressupost de Despeses de l’any 2017 per atendre les previsions del 
present acord. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les 
atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés normativa 
concordant i d’aplicació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.-  APROVAR , amb efectes de l’1 de gener de 2017, un increment de l’1% de les 
retribucions bàsiques i de tots els complements (destí, específic, productivitat i específic 
de tresoreria) del personal funcionari de l’Ajuntament de Font-rubí, tal i com determina 
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 
 
Segon.-  APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2017, un increment de l’1% de les 
retribucions bàsiques i de tots els complements (millora voluntària absor., antiguitat i 
productivitat) del personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
Tercer.-  MANTENIR les quanties de les assignacions i règim econòmic dels membres 
electes de la Corporació. 
 
Quart.-  FACULTAR al regidor de Recursos Humans per a la realització de les gestions 
i actuacions que siguin necessàries per a l’execució del present acord. 
 
Cinquè.-  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de 
l’exercici 2017. 
 
Sisè.-  DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació per 
al seu compliment. 
 
Font-rubí, 19 de juliol de 2017 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president” 
 
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde exposa breument la proposta, que atesa la 
Llei de Pressupostos estatal cal especificar especialment l’increment retributiu del 
personal laboral, que afecta a tots els complements i els efectes d’aplicació de la 
mesura. 
 
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 m ateixa és el següent: 9 (nou) 
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Muni cipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
 
PUNT DESÈ.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA PICA 
BAPTISMAL DE LA CAPELLA DE SANT VICENÇ DEL MORROCUR T. 
 
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí, exposem: 

 
Vista la situació actual de la pica baptismal que al seu dia es va treure de les restes de 
la Capella de Sant Vicenç del Morrocurt i que es troba al magatzem municipal, entenem 
que no son les millors condicions per a aquest tipus de peça històrica del nostre 
patrimoni. 
 
Demanem que s’estableixi un conveni de cessió temporal al Vinseum de Vilafranca del 
Penedès, per tal que aculli provisionalment la pica fins que la Capella estigui restaurada 
i en condicions d’acollir de nou aquest patrimoni o quant el nostre municipi disposi d’un 
espai digne. 
 
Aquest conveni ha de deixar clar que la donació és temporal i provisional fins que no es 
donin les condicions adequades per  que pugui tornar al nostre municipi o quant 
l’Ajuntament de Font-rubí ho cregui oportú.   
 
Font-rubí a 17 de Juliol de 2017” 
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors d’ERC per defensar la moció que han 
presentat. 
El Sr. Sala llegeix i defensa la moció presentada.  
L’Alcalde intervé manifestant que amb aquesta moció ERC es salta unes passes: 
primer cal restaurar la pica, després cal incloure aquest bé en l’inventari de béns 
culturals del municipi. Explica que durant aquests últims anys hi ha hagut una diferència 
de criteri amb el Bisbat sobre la propietat de la pica, que es va sol·licitar un informe 
jurídic a la Diputació de Barcelona, que ha conclòs amb l’afirmació que la pica és de 
propietat municipal. Continua l’Alcalde dient que ara l’Ajuntament ha de demanar 
pressupost per a la restauració de la pica, restaurar-la i després considera que el 
primer lloc on ha de ser exposada és a Guardiola; i si s’escau, ja es valorarà 
posteriorment si es fan cessions temporals. 
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El Sr. Sala manifesta que ERC ha plantejat aquesta moció com a alternativa a deixar la 
pica al magatzem, atès que aquesta s’està deteriorant, en detriment dels interessos 
municipals, i que és millor que estigui ubicada al Vinseum que al magatzem. 
L’Alcalde explica que primer s’ha de preveure una partida al pressupost del 2018 per a 
la seva restauració, parlar amb Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i estudiar 
opcions de subvenció per al cost de restauració de la pica. Conclou que ara no és el 
moment de fer el trasllat d’aquest bé, i que per això CiU no recolzarà aquesta moció. 
El Sr. Càlix pregunta si hi ha un compromís real de restaura la pica. 
El Sr. Alcalde li respon que sí, i que ell ha lluitat, amb discussions molt agres amb el 
Bisbat, per a què la pica sigui municipal i el poble en pugui gaudir d’ella. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat d e la mateixa és el següent: 3 
(tres) vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i 6  (sis) vots en contra del Grup 
Municipal de CIU. Per tant, la moció no és aprovada .  
 
 
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA SORTIDA DE L 'ESCOLA I LA 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL. 
 
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és del tenor literal següent: 
 
“Atès que existeix una problemàtica en els moments puntuals d'entrada i sortida de 
l'alumnat de l'escola Font-rúbia i la llar d'infants Els Pinells deguda a aparcaments en 
espais no permesos que impossibiliten la correcta circulació pel Carrer de les Escoles. 
 
Atès que alguns d'aquests aparcaments en espais no permesos provoquen que a 
vegades l'autocar de transport escolar no pugui estacionar correctament havent així 
d'aparcar en espais en els que provoca molèsties a la resta d'usuaris de la via.  
 
Atès que aquests fets pot provocar accidents que podrien involucrar tant vehicles com 
persones entre les quals infants. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí 
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Marcar amb pintura a l'asfalt així com amb dos cartells verticals l'espai reservat 
per a que l'autobús de transport escolar pugui estacionar. 
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Segon.  Pintar de color groc la vorera i prohibir l'estacionament, almenys durant els 
períodes d'entrada i sortida de l'escola/llar d'infants, a la banda del Carrer de les 
Escoles que toca  a la llar d'infants per assegurar que hi hagin dos carrils de circulació 
durant l'entrada/sortida de l'escola/llar d'infants. 
 
Tercer.  Obrir el camp de futbol com a espai d'aparcament, almenys durant els períodes 
d'entrada i sortida de l'escola, per a permetre que els pares i mares puguin aparcar 
correctament i sense perill per deixar/recollir els seus fills i filles. 
 
Quart.  Contactar amb els Mossos d'Esquadra per tal de que puguin enviar una patrulla 
durant els períodes d'entrada i sortida d'infants per a controlar el trànsit durant aquest 
període i evitar que els conductors i conductores aparquin en espais no permesos. 
 
Cinquè. Desprès del primer trimestre del curs 2017-2018 realitzar una trobada conjunta 
entre direcció de l'escola, AMPA, govern i oposició per a valorar les mesures 
implementades i ajustar o millorar-les. 
 
A Font-rubí, a 2 de juliol de 2017” 
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors d’ERC per defensar la moció que han 
presentat. 
El Sr. Càlix llegeix i defensa la moció presentada. Explica que aquesta moció és fruit de 
comentaris que els hi ha fet membres de l’AMPA, i que la seva intenció és posar un 
granet de sorra per ajudar els problemes plantejats per aquesta associació.  
Intervé el Sr. Ortega, regidor d’Ensenyament, dient que en els consells escolars que es 
celebren, on hi participen membres de l’Ajuntament, de l’AMPA i de l’escola, ja s’ha 
tractat d’aquest assumpte. Que es va negociar i va sortir una proposta de solució, que 
és la que s’ha aplicat. Però que els resultats no han estat els desitjables, i que la gent 
aparca on hi ha la línia groga, i que, a més, hi ha senyals de prohibit aparcar, però els 
usuaris no en fan cas i incompleixen aquestes mesures. 
L’Alcalde explica que l’opció del camp de futbol ja la van oferir i no va ser acceptada. 
La Sra. Faura proposa la instal·lació de pilones ajustades a la vorera. 
L’Alcalde continua repassant les mesures de la moció i explicant que de les possibilitats 
de millora proposades, hi ha que s’ha s’han fet i no han servit per a res; hi ha la del 
camp de futbol que la van tornar enrere; que els mossos d’esquadra no vindran cada 
dia a l’escola per regular al trànsit. Acaba dient que incrementar els passos de zebra 
podria ser una solució que ajudaria. 
La Sra. Faura insisteix en que hi ha un problema de visibilitat que comporta un perill. 
El Sr. Ortega manifesta que en l’últim consell escolar es va dir que s’havia millorat 
aquesta problemàtica. 
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El Sr. Alcalde conclou aquest punt dient que el regidor d’ensenyament és el 
representant de l’Ajuntament en el consell escolar i s’emporta els deures que han 
comentat en el debat.   
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat d e la mateixa és el següent: 3 
(tres) vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i 6  (sis) vots en contra del Grup 
Municipal de CIU. Per tant, la moció no és aprovada . 
 
 
PUNT DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC perquè formuli els seus 
precs i/o preguntes. 
 
1) El Sr. Càlix exposa que hi ha un problema amb el trànsit al centre de Guardiola 
per l’excés de velocitat, que cal adoptar alguna mesura perquè això no passi, com ara 
la instal·lació d’algun reductor de velocitat. 
El Sr. Alcalde li respon que en qüestió de dies es posarà un reductor de velocitat 
davant de Cal Güell. 
 
2) El Sr. Sala continua amb un recordatori sobre l’estat de l’asfaltat de la Carrerada, 
en el tram dels Pujols a la Granada, el qual es troba molt espatllat. 
El Sr. Alcalde li contesta que està pendent d’execució per part del Consell Comarcal. 
 
3) La Sra. Faura diu que, de la conversa amb l’AMPA, va sorgir un dubte sobre qui 
decideix sobre el servei de cuina del menjador escolar (personal, gestió de menús,...). 
L’Alcalde li respon que l’AMPA. 
La Sra. Faura explica que ja s’han dut a terme canvis a nivell de menús, adaptats, però 
que encara hi ha certes reticències per part de la cuinera per introduir alguns canvis. 
Que li sembla que l’adaptació als menús de la llar d’infants no era la necessària 
(triturats,...). 
El Sr. Ortega manifesta que la directora de la llar d’infants supervisa els menús i 
proposa canvis, si s’escau, i que no li consten queixes a nivell de la llar d’infants sobre 
el servei de menjador.   
 
4) El Sr. Càlix, seguint amb el tema del menjador de la llar d’infants, planteja la 
proposta que l’Ajuntament facturi als pares el servei de menjador a finals de mes i no a 
principi. 
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L’Alcalde diu que si algun pare o mare te algun problema, que parli amb el representant 
dels pares al consell o amb l’Ajuntament. 
El Sr. Ortega diu que normalment totes les llars d’infants i escoles cobren el servei de 
menjador a principi de mes. 
La secretària-interventora explica que es cobra aquest servei conjuntament amb la 
quota d’ensenyament, i que és important fer-ho a principi de mes i no al final per 
diversos motius, a més que incrementaria la feina dels serveis econòmics municipals 
fer més d’un cobrament mensual a les famílies. 
 
5) El Sr. Càlix manifesta que hi ha hagut alguna queixa relativa a la manca 
d’informació sobre les votacions i sobre qui és el representant dels pares al consell 
escolar de la llar d’infants. 
El Sr. Ortega respon que només hi ha una persona que es queixa sobre aquest 
assumpte. Manifesta també que es tracta d’un error de la directora i seu, que va sorgir 
quan un membre representant dels pares va plegar i ha entrat una nova persona, però 
no es va seguir la tramitació formal. Afirma que qualsevol persona es pot informar 
preguntant a la llar sobre els seus representants al consell escolar. 
El Sr. Alcalde diu que això es pot millorar informant els pares al principi de curs sobre 
aquesta qüestió. 
 
6) El Sr. Càlix pregunta sobre els motius pels quals no es va fer la festa de nadal de 
la llar d’infants. 
El Sr. Ortega li contesta que va ser degut a que dues de les quatre educadores es van 
posar malaltes i es va haver d’anul·lar la festa. 
 
7) El Sr. Sala pregunta en quin estat d’execució es troba la seva proposta inclosa 
en el pressupost d’aquest 2017 sobre l’enregistrament dels plens. 
El Sr. Moya li respon que ja els havia comunicat que, atès el gran cost que comporta 
aquesta actuació, molt superior al pressupostat, es deixa per l’any 2018. 
 
8)  El Sr. Sala pregunta en quin estat d’execució es troba la seva proposta inclosa 
en el pressupost d’aquest 2017 de col·locació d’un plànol a dalt del Balcó del Penedès. 
El Sr. Tutusaus, regidor de turisme, li respon que aquesta actuació s’està finalitzant. 
 
9) El Sr. Sala pregunta en quin estat d’execució es troba la seva proposta inclosa 
en el pressupost d’aquest 2017 del MUPI. 
El Sr. Tutusaus li respon que s’està treballant en aquest element, que tot just acaba de 
rebre un mail d’una empresa que vindrà a fer un pressupost. 
 
10) El Sr. Sala pregunta en quin estat d’execució es troba la seva proposta inclosa 
en el pressupost d’aquest 2017 de la caldera de biomassa, si es disposa de més 
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informació des de l’últim acord plenari d’adhesió que es va prendre sobre aquesta 
iniciativa, que era un dels requisits. 
El Sr. Alcalde li respon que no hi ha cap novetat, que tot segueix igual. 
 
11) El Sr. Sala pregunta en quin estat d’execució es troba la seva proposta inclosa 
en el pressupost d’aquest 2017 sobre el Pla de Turisme. 
El Sr. Tutusaus li respon que no hi ha canvis des de l’última conversa. 
 
12) La Sra. Faura pregunta si l’equip de govern s’ha mirat les propostes presentades 
pel seu grup en la trobada amb el Sr. Moya sobre ordenances fiscals. 
El Sr. Moya li respon que les estudiaran un cop passat l’estiu. 
 
13) El Sr. Càlix explica que en data 11 de juliol va presentar una instància a 
l’Ajuntament formulant unes preguntes. Demana que es respongui amb rapidesa, tot i 
que ja sap que hi ha un termini legal ampli per respondre. Afirma que els hagués 
agradat que s’hagués respost abans de la data que es celebrava l’acte. Aprofita per 
preguntar ara, qui va organitzar l’acte del casal de joves del dia 20 de juliol. 
L’Alcalde li respon que la JNC. 
Continua preguntant el Sr. Càlix com es va llogar la Barraca per a aquest acte si no es 
pot llogar. 
El Sr. Alcalde li respon que existeix una normativa que regula el funcionament de la 
Barraca; que qualsevol jove que vol fer un acte, trobada, festa,... demana la clau i se li 
deixa fer. Es tracta d’un acte que un grup de joves de Font-rubí ha volgut fer, destinat 
als joves. 
El Sr. Càlix considera que no es tracta del mateix supòsit. 
La Sra. Faura afegeix que es tracta d’un assumpte de procediment, un tema estètic. 
El Sr. Alcalde argumenta que al casal dels joves s’han fet actes de tot tipus, tallers,... 
adreçat als joves; i aquest és un acte més, no veu on està el problema. 
El Sr. Sala pregunta si la petició l’ha efectuat una persona o una entitat. 
El Sr. Alcalde li respon que va ser una entitat, la JNC. I, seguidament, pregunta si 
alguna vegada s’ha negat a un altre grup fer un acte al local de joves. I ell mateix 
respon que no. 
La Sra. Faura diu que sense entrar al fons de l’acte, que hi estan d’acord, el problema 
és que estèticament és millor fer-ho al centre recreatiu. Que es tracta d’un acte polític, 
que requereix neutralitat, que caldria celebrar-ho al centre o a cal cintet; fer-lo al local 
de joves li sembla tendenciós. 
L’Alcalde reitera la seva posició de no entendre on està el problema de celebrar un acte 
per als joves al seu local.  
La Sra. Faura manifesta que si es tractés d’un debat amb representants de tots els 
partits, sí que es podria fer a la Barraca, però si és un acte d’un sol partit, no. 
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El Sr. Càlix explica que hi ha joves que no els ha semblat bé aquest ús de la Barraca. 
Que no és el mateix celebrar aquest acte que un taller. Que no és un espai adequat per 
celebrar aquest acte. 
L’Alcalde exposa que la posició municipal és la següent: facilitar que tothom pugui fer el 
mateix, mantenir el mateix criteri per a tots; no hi veu cap inconvenient com a 
ajuntament. L’Alcalde manifesta que considera que els usos polítics no han d’estar 
prohibits al local de joves. 
 
El Sr. Sala demana que aquesta resposta es faci per escrit. 
El Sr. Alcalde conclou aquesta qüestió afirmant que no es pot exigir que l’alcalde 
respongui en un determinat termini que no és el legalment fixat, com és el present cas 
que es pretengui que es faci abans de la celebració de l’acte; i que els joves poden fer 
a la Barraca qualsevol tipus d’acte, celebració o taller sobre qualsevol tema que els 
interessi i afecti. 

 
 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la 
data i lloc a dalt consignats, quan són les 21,47 hores. 
 
 


