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ACTA NÚM. 07/2020 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2020.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 07/2020
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 29 de desembre de 2020
Hora d’inici de la sessió: 20,06
Hora d’acabament de la sessió: 20,40
Lloc: Telemàticament, via zoom
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:
Sr. Sebastià Moya i Arenas;
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell;
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany;
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany;
Sr. Lluís Ortega i Rey.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM:
Sr. Josep Maria Sala i Santacana;
Sra. Joana Faura i Bonell;
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Proposta d’aprovació definitiva del “Projecte bàsic i executiu de Construcció d’un edifici
d’habitatges d’ús social, avinguda Catalunya 24, Guardiola de Font-rubí”.
2. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici
2021.
La present sessió del Ple es celebra de forma telemàtica, de conformitat amb el que disposa
l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
on s’habilita que les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a
terme per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força
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major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. La situació
excepcional ve fonamentada pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les
mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant
la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial
decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i
per la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió
per youtube. Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum
que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals),
es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:
PUNT PRIMER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES D’ÚS SOCIAL, AVINGUDA
CATALUNYA 24, GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ”.
La proposta presentada és la següent:
“Atesa la necessitat de procedir a la construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social, a
l’immoble ubicat a l’avinguda Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí.
Atès que, en data 27 d’octubre de 2020, el Ple de la Corporació aprovà inicialment el “Projecte
Bàsic i Executiu de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social, Avinguda de Catalunya
24, Guardiola de Font-rubí”, redactat per U.T.E. VILELLA GOMIS, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES, amb un pressupost de licitació de 830.621,58 euros i 174.430,53 euros d’IVA.
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de trenta dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de novembre de 2020, al
tauler d’edictes de la Corporació (entre els dies 29 d’octubre i 14 de desembre de 2020) i a la
seu electrònica de l’Ajuntament.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap reclamació
ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria de data 22 de desembre de
2020 que consta al corresponent expedient administratiu.
Examinada la documentació que l’acompanya, i vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el ROAS, el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i executiu de construcció d’un edifici
d’habitatges d’ús social, Avinguda de Catalunya 24, Guardiola de Font-rubí”, redactat per
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U.T.E. VILELLA GOMIS, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, amb un pressupost de licitació de
830.621,58 euros i 174.430,53 euros d’IVA.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de l’article 38.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals.”
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta de l’últim pas per
a l’aprovació del projecte i poder ja començar la licitació de l’obra i tirar endavant la construcció
de l’edifici.
El Sr. Sala anuncia que el seu grup ja va votar a favor en l’aprovació inicial i mantindran el vot
favorable.
La regidoria Joana Faura no ha estat connectada durant el moment de deliberació i votació
d’aquest punt.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2
(dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2021.

DEL

PRESSUPOST

DE

La proposta que es presenta davant del ple és la que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Alcaldia, conjuntament amb la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de
l’Ajuntament de Font-rubí, han format el Pressupost per a l’exercici 2021, així com així com
les bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord
amb el que disposen els articles 168 i 169 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, i l’article 18 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6é. de la Llei
39/1988.
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als articles 164,
165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19 del Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril.
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i següents del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de conformitat amb
l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i article 18.4 del Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el títol sisè del capítol primer de la Llei
19/1988.
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de conformitat amb
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l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local; article 52.2 lletra f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
article 50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; article 168.4 del Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals i Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2021,
el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

DENOMINACIÓ

Pressupost
2021

1
2

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

738.015,00 €
946.075,00 €
1.500,00 €
64.510,00 €
1.087.743,60 €
11.500,00 €

TOTAL DESPESES

2.849.343,60 €

3
4
6
9

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítols

DENOMINACIÓ

Pressupost
2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

705.000,00 €
30.000,00 €
540,700,00 €
522.900,00 €
1.700,00 €
0,00 €
591.543,60 €
0,00 €
457.500,00 €

TOTAL INGRESSOS

2.849.343,60
€

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici
2021.
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Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí per a
l’exercici 2021.
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils,
als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat període sense que
s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà definitivament aprovat, d’acord amb
allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004.
Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a l’Administració
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”
L’Alcalde explica que com que els acords són molt llargs, cedeix directament la paraula al
regidor d’Hisenda per a què expliqui breument la proposta de pressupost.
El Sr. Moya manifesta, en primer lloc, la complexitat per a l’elaboració del pressupost per a
l’exercici 2021, especialment com a conseqüència de la pandèmia. Continua destacant tres
efectes importants que cal tenir en compte en el pressupost del 2021: 1) la important despesa
que suposa la construcció de l’edifici d’habitatges d’ús social per a la gent gran; 2) la
imprevisible despesa que comportarà la pandèmia per a l’any 2021; 3) el finançament extern
al que caldrà acudir inicialment per a la licitació de l’edifici d’habitatges, en major o menor
mida.
Seguidament, el regidor d’Hisenda procedeix a explicar de forma reduïda, per capítols, les
variacions més importants i les seves causes tant de les despeses com dels ingressos
respecte el pressupost inicial de l’any 2020. I reitera que, a part de l’actuació tant important de
l’edifici d’habitatges (que quan es liciti es veurà si cal demanar préstec, a part de l’ajut de caixa
de Diputació de Barcelona i finançant el que es pugui amb romanent de tresoreria) la partida
d’ajuts socials es modificarà durant l’exercici 2021 el que es necessiti, sense límit; que hi ha
algunes actuacions que es pretenen dur a terme però no s’han pogut preveure en el
pressupost inicial per manca de recursos, però que la intenció del govern és introduir-les al
pressupost i executar-les l’any 2021 un cop liquidat l’exercici pressupostari 2020, mitjançant
modificació de crèdit i finançades amb romanent de tresoreria.
El Sr. Sala inicia la seva intervenció exposant que el seu grup celebra que van tenir dues
reunions amb el regidor d’Hisenda, que valoren en positiu aquesta col·laboració. Destaca que,
pel que fa al finançament, no va acabar d’entendre el grup municipal d’ERC si hi seria en el
pressupost inicial i han vist que al final sí hi serà. Continua manifestant que és important els
ajuts directes pel covid, especialment a les empreses i autònoms; que es va parlar d’una
partida d’uns 20.000 euros, en tema serveis socials, per a aquests ajuts, sempre que és
necessiti, i que no han vist partida explícita posada al pressupost, però que entenen per a
l’explicació del Sebastià que si es necessiten hi seran aquests recursos, que li prenen la
paraula.
També troba a faltar el grup d’ERC alguna de les propostes presentades pel seu grup, tot i
que esperaran a veure si s’incorporen quan es disposi de romanent de tresoreria; i no ha vist
la partida de pressupostos participatius, que també es va tractar amb les reunions amb el
Sebastià, per import d’uns 20.000 euros, però que finalment no l’han vist al pressupost.
El Sr. Càlix pregunta algunes variacions d’ingressos que ha detectat sobre el pressupost
anterior, com són la baixada d’ingressos previstos de la llar d’infants i de les entrades de
piscina.
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L’Alcalde comenta que és en funció de la previsió de la recaptació que es durà a terme el 2021
i de les dades que es disposen ja del 2020, i els infants de la llar d’infants d’aquest curs són
menys que el curs anterior.
El Sr. Moya manifesta que ha calgut efectuar ajustos a les partides per poder quadrar el
pressupost, però que aquest es modificarà a mesura que es desenvolupi l’any i segons vagi
la pandèmia, especialment al que fa referència a la partida d’ajuts socials, tal i com ja va
comentar a la reunió, que es començaria amb el mateix import de l’any anterior i que ja
s’incrementaria en funció de com evolucioni la pandèmia i les seves afectacions econòmiques.
Continua explicant que els pressupostos participatius es duran a terme, però com que no es
necessiten els diners durant el primer semestre de l’any 2021, perquè caldrà preparar
projectes i dur a terme actuacions, es procedirà, segons ja s’hagi decidit el projecte definitiu i
el seu cost, a modificar pressupost i incorporar l’actuació, tot i que hi ha una previsió
aproximada de 20.000 euros.
El Sr. Càlix pregunta sobre la rebaixa important del crèdit de les partides de despesa següents:
manteniment de la llar d’infants, manteniment d’edificis municipals, i sobre que es deixa de
col·laborar amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès o amb el Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
La secretària interventora i l’Alcalde responen que s’han rebaixat el crèdit inicial d’aquestes
partides perquè aquest 2020 ja s’ha fet una gran inversió en l’edifici de l’Ajuntament, que no
es preveu que es faci durant l’any 2020, que per a la despesa de funcionament de la llar
d’infants ordinària també ja s’ha fet l’any 2020 un esforç i el 2021 no es preveu (a part d’una
actuació de pintura que serà amb modificació de crèdits) i que les partides del consorci de
promoció turística i del CAOC s’ha previst la despesa en d’altres partides del capítol 2.
Puntualitza l’Alcalde que els ingressos per la llar d’infants i per la piscina s’han calculat optant
per una posició prudent, al no poder saber com afectarà la pandèmia a aquests dos serveis, i
per això s’ha previst un import reduït d’ingressos.
El Sr. Càlix pregunta sobre l’actuació prevista al capítol 6 de desplegament de fibra òptica a
dos barris; i l’Alcalde explica que el govern aposta fort per la fibra òptica al municipi, que vol
que arribi a totes les zones del terme municipal, que la despesa consignada es tracta d’una
previsió, que estarà oberta i tot i que no sap si serà necessària; i es preveu que portar la fibra
en aquests espais municipals públics pot tenir un cost.
El Sr. Càlix comenta que troba a faltar la partida del punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
La secretària interventora li explica que es tracta d’una actuació que va ser adjudicada a
l’exercici 2020 i que s’incorporarà al pressupost 2021 mitjançant l’expedient de modificació de
crèdits corresponent.
Intervé novament el Sr. Càlix per reiterar que el grup municipal d’ERC troba a faltar els ajuts
a persones afectades per ERTE, autònoms i empreses amb dificultats,... situació creada pel
covid-19 i les restriccions que s’han hagut d’adoptar, que tot i que ja sigui tard, caldria haver
incorporat ajuts ara; que d’altres ajuntaments, com el de Sant Martí Sarroca ho estan fent, que
estan funcionant bé i que és interessant fer-ho.
L’Alcalde reitera que el grup d’ERC ja havia demanat treure impostos a establiments i ja se’ls
va explicar que no paguen impostos específics (a part de la taxa d’escombraries); que creu
que els ajuts han de venir d’altres administracions, que són les competents per fer-ho; que
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l’Ajuntament de Font-rubí no ha incrementat els impostos en les ordenances fiscals fa poc
aprovades i que dos negocis afectats especialment per la pandèmia han estat ajudats en el
tema de les terrasses. Finalitza aquesta intervenció afirmant que és el Govern qui ha ordenat
el tancament d’establiments i ha de ser el mateix Govern qui doni els ajuts.
El Sr. Sala discrepa de la posició manifestada per l’Alcalde, reiterant que troben a faltar
propostes i ajuts en el pressupost, també per als autònoms; que si altres municipis ho han fet
no creuen que sigui perquè pugin els impostos i que cal donar més incidència i importància a
aquests ajuts.
L’Alcalde explica que sempre ha reiterat el govern municipal que les persones que tinguin
necessitat d’ajuts se li concedeixen, tant ara per la pandèmia com abans. I afirma que cal tenir
en compte quins tipus impositius tenen els altres ajuntaments, que Font-rubí te uns tipus
impositius baixos respecte a municipis de la mateixa tipologia; i que el criteri és no pujar
impostos per donar ajuts de forma general.
Intervé el Sebastià Moya per manifestar que l’elaboració del pressupost de l’exercici 2021 ha
estat molt complicada, i que vol aprofitar per agrair la seva tasca als serveis econòmics de
l’Ajuntament i a la resta de treballadors que han intervingut.
L’Alcalde torna a reiterar que el pressupost és una eina viva, que s’anirà adaptant durant l’any
2021; i que pel que fa a l’important finançament que requereix la construcció de l’edifici
d’habitatges, espera que quan es liciti es redueixi l’import de la despesa prevista en el projecte.
El Sr. Sala celebra que sigui un pressupost obert, i demana que es porti a terme, que siguin
efectives les propostes previstes.
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: 6 (sis) vots del
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 2 (dues) abstencions del Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta.

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 20,40 hores.

La Secretària-Interventora,
Eva Puig Pérez

Vist-i-plau,
L’Alcalde-President,
Xavier Lluch i Llopart
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