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PLE ORDINARI DEL 11 DE MARÇ DE 2014

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
Subjecta l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents de: 7 (set) del Grup Municipal de CIU, 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA
REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI
2013.
Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de
Font-rubí elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
Subjecta l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents de: 7 (set) del Grup Municipal de CIU, 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.

PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL “PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC SECTOR NÚM. 3 “CELLER CAL COSTAS, AL BARRI DE L’ALZINAR”.
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla Especial Urbanístic núm. 3 “Celler Cal Costas, al Barri
de l’Alzinar” del municipi de Font-rubí .
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Tercer.- Trametre dos exemplars del text refós aprovat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, per a què es procedeixi a la seva publicació al DOGC, juntament amb còpia de
l’informe emès per la Direcció General de Turisme.
Subjecta l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents de: 7 (set) del Grup Municipal de CIU, 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.

PUNT QUART.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA
DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el
que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local
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de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura
de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña.
Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Font-rubí, de forma solidària i indistinta
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre
de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir
sentència ferma i la seva execució.
Subjecta l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents de: 7 (set) del Grup Municipal de CIU, 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
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