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ACTA NÚM. 08/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2021.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 08/2021
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 2 de novembre de 2021
Hora d’inici de la sessió: 20,09
Hora d’acabament de la sessió: 21,05
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;
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:
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany;
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
Primer.- Proposta de delegació del servei de la recollida, transport i gestió del residu de l’oli
usat i tèxtil municipal i l’elaboració del pla de desplegament de la recollida selectiva a favor de
la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Segon.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals del
municipi de Font-rubí per a l’exercici 2022 i següents.
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El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió
per youtube, i excusa la presència del regidor Fèlix Tutusaus que per motius de salut no pot
assistir en aquesta sessió plenària. 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 DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA,
TRANSPORT I GESTIÓ DEL RESIDU DE L’OLI USAT I TÈXTIL MUNICIPAL I
L’ELABORACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A
FAVOR DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, des de l’any 1992, té delegat el servei de gestió de
residus urbans a la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf també ofereix el servei específic de la recollida i
gestió del residu d’oli usat i tèxtil municipal.
Donat que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en delegar aquest servei de recollida
selectiva d’aquests dos residus al municipi a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió dels dos residus esmentats
suposa assumir l’augment de la quota variable en funció del model de contractació dels serveis
que s’aprovi per part de l’Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Vista la proposta de delegació presentada per la Mancomunitat Penedès-Garraf del servei de
la recollida i gestió del residu tèxtil, que tot seguit es transcriu:
“PROPOSTA DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I GESTIÓ DELS RESIDUS TÈXTILS
MUNICIPALS I L’ELABORACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA TÈXTIL A
FAVOR DE LA MANCOMUNITAT PENEDES-GARRAF.
Antecedents de fet:
I – Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix la possibilitat que els
municipis per sí o de forma mancomunada amb altres municipis puguin establir, gestionar o executar en comú
obres i serveis determinats de la seva competència.
II – Vist que la Mancomunitat Penedès-Garraf està constituïda, actualment, per tots els municipis de les comarques
de l’Alt Penedès i del Garraf, i per dos municipi del Baix Penedès, de la qual en forma part aquest municipi.
III – Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf es regula pels seus Estatuts, publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 14 de juny de 2019.
IV – Vist que la Mancomunitat Penedès-Garraf, que té naturalesa d’ens local amb personalitat i amb capacitat
jurídica per al compliment dels seus fins específics, i té per objecte l’execució en comú de la prestació dels serveis
públics municipals de gestió de residus sòlids urbans, que es contempla a l’apartat a) de l’article 6.1 dels seus
Estatuts:
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a) Medi ambient urbà: en particular parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
b) Protecció de la salubritat pública.
c) Servei de recollida i control d’animals abandonats.
d) Enllumenat públic.
e) Cementiri i activitats funeràries.
f) Abastament domiciliari d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
g) Biblioteca pública.
h) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
i) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
j) Instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
k) Equipaments culturals.
V – Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf disposa de la condició d’entitat local i per tant pot exercir les
competències municipals que acordin els municipis membres i a petició dels mateixos.
VI – Atès que aquest ajuntament ja forma part de l’entitat supramunicipal amb prestació, entre d’altres, del Servei
de gestió de residus urbans, sent els residus tèxtils una categoria dels mateixos, i sent necessari davant de
l’Agència de Residus de Catalunya la concreció de quina administració té la competència atribuïda, està interessat
en que s’encarregui la recollida i gestió especifica dels mateixos a la Mancomunitat Penedès-Garraf.
VII – Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió de residus tèxtils municipals, tipologia de
residus que es defineixen d’acord amb la guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat
a Catalunya, com aquells que tinguin com a mínim un 80 % de fibres tèxtils així com aquells productes tèxtils
incorporats a altres productes quan així ho especifica en la seva composició suposa l’acompliment de la Llei 8/2008,
del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus i la Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus, on es determina l'obligació de realitzar per part dels ens locals de Catalunya la recollida selectiva tèxtil,
d’acord amb un Pla de Desplegament que també ha d’ésser elaborat i/o actualitzat.
VIII – Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió de residus tèxtils municipals permetrà a la
Mancomunitat Penedès-Garraf gestionar el cobrament del retorn del cànon del residu tèxtil amb l’Agència de
Residus de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i la Llei 9/2008, del
10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
IX – Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió de residus tèxtils municipals suposa assumir
l’augment de la quota variable en funció del model de contractació dels serveis que s’aprovi per part de l’Assemblea
de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
X – Donat que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en el servei específic de la recollida i gestió de residus
tèxtils municipals.
Fonaments de dret:
I – Articles 3, 4 i 44 ,47.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
II – Article 35 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de Règim Local.
III – Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels residus.
IV – Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
V – Articles 6. .1 .a), 7.1, 31 , 35 , 36 i 40 dels vigents Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.”

I la proposta de delegació del servei de la recollida i gestió de l’oli usat, que també es transcriu
tot seguit:
“PROPOSTA DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DEL RESIDU DE
L’OLI VEGETAL USAT MUNICIPAL I L’ELABORACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF.
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Antecedents de fet:
I – Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix la possibilitat que els
municipis per sí o de forma mancomunada amb altres municipis puguin establir, gestionar o executar en comú
obres i serveis determinats de la seva competència.
II – Vist que la Mancomunitat Penedès-Garraf està constituïda, actualment, per tots els municipis de les comarques
de l’Alt Penedès i del Garraf, i per dos municipis del Baix Penedès, de la qual en forma part aquest municipi.
III – Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf es regula pels seus Estatuts, publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 14 de juny de 2019.
IV – Vist que la Mancomunitat Penedès-Garraf, que té naturalesa d’ens local amb personalitat i amb capacitat
jurídica per al compliment dels seus fins específics, i té per objecte l’execució en comú de la prestació dels serveis
públics municipals de gestió de residus sòlids urbans, que es contempla a l’apartat a) de l’article 6.1 dels seus
Estatuts:
a) Medi ambient urbà: en particular parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
b) Protecció de la salubritat pública.
c) Servei de recollida i control d’animals abandonats.
d) Enllumenat públic.
e) Cementiri i activitats funeràries.
f) Abastament domiciliari d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
g) Biblioteca pública.
h) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
i) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
j) Instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
k) Equipaments culturals.
V – Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf disposa de la condició d’entitat local i, per tant, pot exercir les
competències municipals que acordin els municipis membres i a petició dels mateixos.
VI – Atès que aquest ajuntament ja forma part de l’entitat supramunicipal amb prestació, entre d’altres, del Servei
de gestió de residus urbans, sent l’oli vegetal usat una categoria dels mateixos, sent necessari davant de l’Agència
de Residus de Catalunya la concreció de quina administració té la competència atribuïda i estant interessada
aquesta Corporació en que s’encarregui la recollida i gestió especifica dels mateixos a la Mancomunitat PenedèsGarraf.
VII – Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió dels olis i els greixos d’origen vegetal o
animal destinats al consum humà, suposa l’acompliment de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i la Llei 9/2008, del
10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, on es determina l'obligació
de realitzar per part dels ens locals de Catalunya la recollida i gestió d’oli vegetal usat, d’acord amb un Pla de
Desplegament que també ha d’ésser elaborat i/o actualitzat.
VIII – Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió dels olis i els greixos d’origen vegetal o
animal destinats al consum humà permetrà a la Mancomunitat Penedès- Garraf gestionar amb l’Agència de
Residus de Catalunya, el cobrament del retorn del cànon dels residus en petites quantitats amb característiques
especials i de procedència domiciliària en deixalleries, entre els quals consten l’oli vegetal contaminat
(200126),d’acord amb el que disposa la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i la Llei 9/2008, del 10 de juliol, de
modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
IX – Vist que l’adhesió a aquest servei específic de la recollida i gestió dels olis i els greixos d’origen vegetal o
animal destinats al consum humà, suposa l’augment de la quota variable en funció del model de contractació dels
serveis que s’aprovi per part de l’Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
X – Donat que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en el servei específic de la recollida i gestió de l’oli usat.
Fonaments de dret:
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I – Articles 3, 4 i 44 ,47.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
II – Article 35 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de Règim Local.
III – Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels residus.
IV – Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
V – Articles 6. .1 .a), 7.1, 31 , 35 , 36 i 40 dels vigents Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.”

Per tot això, vists els articles 44 i 47.2.g) i .h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i de de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la delegació del servei de la recollida, transport i gestió dels residus dels
olis i greixos d’origen vegetal o animal destinats al consum humà i dels residus tèxtils
municipals a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf, dins del servei de gestió de residus
urbans al qual ja es troba adherit aquest ajuntament, d’acord amb els Estatuts reguladors
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de juny de 2019.
SEGON.- Delegar la gestió del cobrament del retorn del cànon en petites quantitats amb
característiques especials i de procedència domiciliària en deixalleries, entre els quals consten
l’oli vegetal contaminant (200126) i del residu tèxtil i l’elaboració dels Plans de Desplegament
del municipi.
TERCER.- Consignar en el pressupost municipal anualment les quantitats precises per
atendre la quota variable corresponent a la recollida, transport i gestió dels residus de l’oli i
tèxtils del municipi, sense perjudici dels serveis que ja es venen prestant per la Mancomunitat
Penedès-Garraf o la posterior futura ampliació a altres, en funció del model de contractació
dels serveis que s’aprovi per part de l’Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
QUART.– Notificar el present acord a la Mancomunitat Penedès-Garraf, als efectes de
l’adopció dels acords d’acceptació de la prestació de la gestió dels residus de l’oli vegetal i
dels residus tèxtils amb la nostra corporació i l’elaboració del Pla de Desplegament de la
recollida selectiva de l’oli vegetal i tèxtil, per part de l’Assemblea de la Mancomunitat PenedèsGarraf i a la Agència de Residus de Catalunya.”
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que cal aprovar-la per tal que la
Mancomunitat Penedès – Garraf pugui recollir aquests tipus de residus específics (oli usat i
tèxtil).
El Sr. Sala demana quins canvis suposarà aquesta nova opció de recollida. L’Alcalde afirma
que els canvis seran pocs donat que actualment la Mancomunitat ja recollia aquests residus
a la deixalleria municipal i que ha estat precisament la pròpia entitat qui ha sol·licitat als
ajuntaments aprovar formalment aquesta delegació.
El regidor de medi ambient i el Sr. Sala comenten sobre la previsió de nous punts de recollida
d’aquests residus.
La secretària aclareix que si s’aprova aquesta adhesió es podrà sol·licitar una subvenció a
l’Agència de Residus de Catalunya i que s’acaba el termini per fer-ho, per aquest motiu s’ha
incorporat com a punt d’urgència.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
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Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON. - PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2022 I
SEGÜENTS.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari presentada és la següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 7
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 20
Ordenança Fiscal núm. 21

Reguladora de l’Impost sobre bens immobles
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques
Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus municipals
Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local
Reguladora de la Taxa per la prestació de servei d’ajuda a domicili i altres
serveis assistencials
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Reguladora dels preus públics per a la prestació de diversos serveis i
utilització privativa del domini públic municipal

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.”
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La secretària interventora llegeix els acords i seguidament el Sr. Moya, regidor d’hisenda,
exposa les modificacions que es proposen en les ordenances fiscals per l’any 2022 relatives
als impostos, les taxes i els preus públics. Prossegueix explicant les diferències entre
ingressos i despeses previstes per l’any vinent relatives a la recollida de residus, la llar
d’infants i la piscina municipal. Per acabar, comenta l’índex de l’IPC del mes d’octubre i la
incertesa davant l’impost de la plus-vàlua de cara l’any venidor (davant l’eliminació d’aquest
per part del Tribunal Constitucional), fets que suposaran deixar d’ingressar una suma
important de diners l’exercici 2022.
El regidor Sr. Sala comença la seva intervenció agraint la comunicació que el seu grup ha
mantingut amb l’equip de govern gràcies a les reunions amb el regidor d’hisenda per tractar
el tema de les ordenances fiscals. Afegeix, però, que troba a faltar més participació per part
del grup d’ERC-AM en la confecció d’aquestes.
El Sr. Sala continua opinant sobre el tema residus i aigua. Suggereix posar més contenidors,
fomentar el compostatge i no apujar el primer tram de l’aigua. Celebra la bonificació de l’IBI
per instal·lació de plaques solars però apunta que aquesta arriba tard. Pregunta si la venta
d’aigua en alta a Torrelavit no puja i es plantegen diversos dubtes sobre l’ordenança número
8. La secretària aclareix les qüestions plantejades.
Per acabar amb la seva intervenció, el Sr. Sala planteja treure “tast de formatges ‘Xerigots’”
de l’ordenança fiscal número 21 donat que en endavant pot ser una altra empresa qui ho
ofereixi. S’acorda treure el text esmentat.
L’Alcalde intervé per aclarir que el grup d’ERC-AC (i tothom qui ho estimi oportú) pot participar
en la confecció de les ordenances fiscals anuals. Especifica que s’han mantingut dues
reunions amb el regidor d’hisenda i que aquest pot traslladar totes les aportacions que aquest
grup presenti.
Segueix argumentant, pel que fa als residus, que posar més contenidors provocaria un
augment del cost de la recollida i que actualment es recicla malament. Deixa constància que
l’entrada a abocador és penalitzada pel govern i que les factures a la Mancomunitat pugen
per aquest motiu.
La regidora Joana Faura insisteix en el tema dels residus, en que cal dur a terme altres
actuacions que complementin la gestió que du a terme la Mancomunitat, actuacions pròpies
del municipi.
Els regidors segueixen debatent sobre el tema residus i l’alcalde conclou que cal educar en
aquest àmbit i afegeix que si els ciutadans fan bé la recollida, el cost de l’entrada a abocador
serà 0.
El Sr. Sala proposa fer una campanya a favor de la recollida selectiva de residus i de l’estalvi
d’aigua, i el Sr. Càlix suggereix penalitzar aquells veïns que gasten massa aigua.
El Sr. alcalde declara que això ja s’està fent i que el cost del primer tram de les factures d’aigua
al municipi és segurament dels més barats. Per contra, el preu del tram puja especialment
quan hi ha un malbaratament d’aquest bé. Aprofita per detallar els motius d’aquesta puja i
manifesta que amb un consum mitjà d’aigua, la pujada aproximada serà d’1,5€ el trimestre.
El Sr. Moya intervé per explicar que si no s’iguala la puja dels costos (a les ordenances fiscals)
a l’IPC significa que es disposa de romanent.
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Els regidors segueixen departint sobre l’increment del preu de l’aigua i coincideixen en que
les pujades s’efectuen sobre un criteri polític.
Per acabar, el regidor Sala delibera que davant la crisi global que patim, on els preus pugen
de manera important i els sous no, el seu grup creu que caldria aprovar una tarifa d’ajut social
i efectuar una fiscalització progressiva. Suggereix suplementar taxes, posar altres taxes per
assumir costos (per exemple, taxa sobre habitatges buits...).
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: 5 (cinc) vots a
favor del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3 (tres) abstencions del
Grup 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 21,05 hores.
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