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PLE ORDINARI DEL 29 DE SETEMBRE DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 07/2015
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 29 de setembre de 2015
Hora d’inici de la sessió: 20,05
Hora d’acabament de la sessió: 21,15
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 presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
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ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de sessions plenàries anteriors.
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 18 a la núm. 59 del 2015).
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
Proposta d’aprovació, si s’escau, del calendari de festes locals del municipi de Font-rubí
per a l’any 2016.
5. Proposta d’aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2015 del municipi de
Font-rubí.
6. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici
2014.
7. Proposta d’inici de la tramitació de l’expedient d’aprovació del conveni entre
l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. i manufacturas
Font-rubí, S.A.
8. Proposta d’aprovació de les notificacions i comunicacions als membres de la Corporació
per mitjans electrònics.
9. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí en favor del
nomenament de la Plaça de l’Alzinar: “Plaça Antoni Saumell Soler”.
10. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí a favor de
la planificació del manteniment de la xarxa de camins.
11. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí a favor de
la publicació íntegra dels plens municipals a la web de l’Ajuntament.
12. Precs i preguntes.

El Sr. Alcalde obre la sessió, dóna la benvinguda als assistents i al públic present.
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 LES ACTES DE LES
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són les de data 13 de juny, 14
de juliol i 1 de setembre de 2015. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen
fer algun aclariment o alguna esmena al contingut de les actes.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació.
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Subjectes les actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM. 18 A
LA NÚM. 59 DEL 2015).
El Sr. Alcalde pregunta a la resta dels membres de la Corporació si volen comentar algun
extrem de les resolucions que van des de la número 18 a la número 59 de l’any 2015, de les
quals es dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
18/2015
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015

24/2015
25/2015

26/2015
27/2015
28/2015
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015
34/2015

De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2015.
De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2015.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del
28 d’abril de 2015.
De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2015.
De requeriment de neteja de parcel·les no edificades de la Urbanització Can
Castellví.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de
l’immoble situat al C/ de la Segarra, núm. 9 del barri de Can Castellví, del
municipi de Font-rubí.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de
l’immoble situat a l’Alzinar, núm. 1, del municipi de Font-rubí.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús d’obres per a
la construcció de vivendes a les parcel·les 8, 9 i 10 de la Unitat d’Actuació 10
de Les Casetes d’en Raspall del municipi de Font-rubí.
De distribució del fons per a prestacions socials de l’Ajuntament de Font-rubí
per a l’exercici 2015.
De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2015.
D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de les
següents persones del padró municipal d’habitants.
D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí
corresponent a l’exercici 2014.
De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2015
Convocatòria i Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació de data 10 de juny de 2015.
Convocatòria i Ordre del dia de la sessió extraordinària de la Junta de
Govern Local en funcions de data 10 de juny de 2015.
Convocatòria i Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació de data 13 de juny de 2015.
De nomenament del tresorer de l’Ajuntament de Font-rubí per a la present
legislatura 2015/2019.
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35/2015
36/2015
37/2015
38/2015
39/2015
40/2015
41/2015
42/2015
43/2015
44/2015
45/2015
46/2015
47/2015
48/2015
49/2015
50/2015
51/2015
52/2015
53/2015
54/2015
55/2015
56/2015
57/2015
58/2015

De nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació
de funcions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
De nomenament de tinents d’Alcalde.
De delegació de l’Alcaldia de les facultats de direcció i gestió de les àrees i
serveis municipals en determinats regidors.
De designació dels regidors de la Corporació que exerciran les seves
funcions en règim de dedicació parcial o exclusiva.
De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2015
Duplicat del títol de propietat de tres nínxols del cementiri de Font-rubí.
De convocatòria de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2015
D’aprovació de l’expedient núm. 01/2015 de modificació de crèdits del vigent
pressupost de la Corporació.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic a la
vivenda ubicada a Sabanell núm. 22 del municipi de Font-rubí.
D’aprovació de convocatòria i Ordre del dia de la sessió extraordinària del
Ple de la Corporació de data 14 de juliol de 2015.
D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda d’una persona
del padró municipal d’habitants.
De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge situat al C/ Les
Casetes d’en Raspall, 41 (núm. 5 segons factura de l’aigua).
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 14 de
juliol de 2015
De convocatòria i ordre del dia de la Comissió Especial de Comptes de data
4 d’agost de 2015.
De baixa del comptador de subministrament d’aigua de l’immoble situat al C/
de la Noguera, 30 bis.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de
l’immoble situat al C’ de la Parellada, núm. 9 del municipi de Font-rubí.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de
l’immoble situat al C/ Sàrries, núm. 2 del municipi de Font-rubí.
D’interpretació d’una bonificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 28 de
juliol de 2015
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per inscripció indeguda,
del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí.
D’incoació d’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de la següent
persona del padró municipal d’habitants.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 11
d’agost de 2015
De reserva de llocs per a pancartes, cartells i banderoles i locals públics per
a la campanya electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 28
d’agost de 2015
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59/2015

Convocatòria i Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació de data 1 de setembre de 2015.

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 7 i 21 d’abril de 2015;
Acta de la JGL de data 5 i 19 de maig de 2015;
Acta de la JGL de data 2, 10, 23 i 30 de juny de 2015;
Acta de la JGL de data 14 i 28 de juliol de 2015;
Acta de la JGL de data 11 i 25 d’agost de 2015.

No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents grups polítics
sobre les actes del primer trimestre de l’any.

El Ple municipal es dóna per assabentat.

PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES
LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY 2016.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“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 del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
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.
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Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials aprovats
per l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa i Ocupació, que
estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016.
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 al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les
següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any 2016:
•
•

22 de gener de 2016
16 d’agost de 2016

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.
L’Alcalde-president,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 14 de setembre de 2015”

La secretària llegeix els acords i l’Alcalde explica que, com cada any, es fixa la festa de Sant
Vicenç, que és el 22 de gener, que l’any 2016 cau en divendres, i el dia 16 d’agost, dimarts,
atès que el dia 15 és dilluns i festiu.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE
GENER DE 2015 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació és la que tot seguit es
transcriu:
“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
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l’1 de gener de cada any, formalitzant així, les actuacions dutes a terme durant l’exercici
anterior.
Vist que s’ha donat compliment a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la
Subsecretaria, 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 2015, amb un total de 1.348 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, 14 de setembre de 2015
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”
La Secretària llegeix els acords i dóna informació sobre la xifra per gènere (els homes són 692 i
les dones 656).
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
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PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.

La proposta presentada és la següent:
“Vist que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2014 es van sotmetre a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en
data 4 d’agost de 2015.
Vist que es va exposar al públic el Compte General de l’esmentat exercici en el Butlletí Oficial
de la Província de data 11 d’agost de 2015, pel període reglamentari, i en el tauler d’anuncis de
la Corporació durant els dies 5 d’agost fins al 10 de setembre de 2015, i que no s’han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, la Comissió Especial de Comptes
proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels següents estats bàsics:
1.- Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 8.535.973,76 €, un passiu de
8.535.973,76 € i un resultat de l’exercici positiu d’import de 375.238,44 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 375.238,44 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
1.944.809,49 €, unes obligacions reconegudes netes de 1.743.007,06 €, uns drets pendents de
cobrament de 333.336,17 € (pressupost corrent), unes obligacions pendents de pagament de
75.714,14 € (pressupost corrent) i un resultat pressupostari ajustat de 190.311,82 €.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos
tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 187.552,13 € i unes
obligacions pendents de pagar de 0,00 €.
- L’estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 349.075,79 €.

2. Annex als estats i comptes anuals
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 590.258,30 €.
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- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 518.062,29 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat de 38.284,54 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un
saldo de deutors no pressupostaris de 58.188,34 € i un saldo de creditors no pressupostaris de
226.551,61 €. Els cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva son 31.272,37 € i els
pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva son 0,00 €.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:

Estats de despeses i d’ingressos
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial d’ingressos: 1.994.720,00 €
Modificacions d’ingressos: 590.258,30 €
Pressupost definitiu d’ingressos: 2.584.978,30 €
Drets reconeguts: 1.944.809,49 €
Recaptació neta: 1.611.473,32 €
Drets pendents de cobrament: 333.336,17 €
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial de despeses: 1.994.720,00 €
Modificacions de despeses: 590.258,30 €
Pressupost definitiu de despeses: 2.584.978,30 €
Obligacions reconegudes: 1.743.007,06 €
Obligacions pagades: 1.667.292,92 €
Obligacions pendents de pagament: 75.714,14 €
Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos: en
tancar l’exercici corrent dóna un total de baixes de drets de 31.727,71 € i un total de
baixes d’obligacions de 0,00 €. Els drets anul·lats han estat de 28.701,52 € i els drets
cancel·lats han estat de 3.026,19 €. Pel que fa als exercicis tancats, en obligacions hi ha
hagut una modificació de saldos de 0,00 € i, en els drets a cobrar, han hagut
modificacions a l’alça del saldo inicial per 428,33 € i els drets cancel·lats han estat per
import de 23.157,92 € (7.208,95 € per anul·lació de liquidacions, 9.729,32 per
insolvències, 5.909,37 per prescripcions i 310,28 € per altres causes). Els drets
pendents de cobrament de pressupostos tancats ascendeixen a 187.552,13 € i les
obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats ascendeixen a 0,00 €.
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Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici donen una
existència final de 349.075,79 €.

Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la seva part expositiva.
Font-rubí, 14 de setembre de 2015
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

El Sr. Alcalde manifesta que, atès que tots els regidors disposen de la documentació, no cal
llegir la proposta i es va directament a debatre-la.
El Sr. Alcalde fa una breu explicació del procediment, concretant que és l’últim tràmit
d’aprovació dels comptes de l’exercici 2014, i que ja només resta la tramesa a la Sindicatura de
Comptes.
Intervé el Sr. Sala manifestant que, un cop revisats els comptes, el seu grup els aprovaran.
Però vol exposar que pretenen presentar un incís, que volen comentar uns temes que no són
de caràcter tècnic.
Comença el Sr. Sala exposant que caldria reduir la despesa en subcontractacions, com per
exemple en el servei municipal d’aigua. Cal millorar el control del servei, atès les xifres
importants que es paguen a empreses externes que es desprenen de l’estudi dels comptes. I
cal fer-ho no reduint el servei, conclou el Sr. Sala.
El Sr. Alcalde li explica que justament, des que l’Ajuntament porta la gestió directa del servei,
s’està intentant executar moltes actuacions amb personal municipal i que només fan empreses
externes tasques que no es poden fer amb personal municipal. L’Ajuntament compra
directament el material del servei municipal d’aigua, ja es va al mínim en despesa externa.
També s’està comprant directament les llumeneres del servei públic d’enllumenat, amb els
descomptes corresponents que això suposa.
En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora el regidor Fèlix Tutusaus, que ja havia comunicat
prèviament a l’Alcaldia que arribaria tard a la present sessió plenària.
El Sr. Sala comenta, i ja avança que ja és un tema recorrent, sobre els tiquets de quilometratge
com a despesa de revisar camins municipals. Continuen apareixen aquestes despeses en
l’exercici 2014, i el seu grup ja va plantejar alternatives (sobre tot, el poder agafar cotxes
municipals). I, a més, vol saber quin criteri es fa servir per calcular aquestes despeses.
El Sr. Alcalde diu que per a l’Ajuntament és indiferent que s’agafi un vehicle municipal o que es
passi full de despesa del quilometratge efectivament realitzat en un vehicle particular. També
destaca que es paga poc per quilòmetre. Que aquest tema comporta una despesa que és una
minúcia, és una despesa molt mínima.
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El Sr. Sala insisteix en que no és per motius econòmics, no és un problema de costos, sinó un
tema de concepte, i que vol saber quin protocol es fa servir.
La Sra. Faura exposa que ella també fa servir el seu cotxe per a la feina, perquè el Consell
Comarcal no disposa de vehicles, però que l’Ajuntament de Font-rubí sí que en té.
L’Alcalde respon que assumeix ell la responsabilitat dels quilometratges presentats pels
regidors i conforma la despesa, i ell es creu la informació facilitada pels seus companys.
El Sr. Gili explica que es perd molt temps anar a agafar un vehicle municipal del magatzem.
El Sr. Sala conclou aquesta qüestió manifestant el parer del seu grup a l’afirmar que si hi ha
una alternativa al vehicle propi, si un regidor no ho vol fer, que assumeixi ell els costos.
El Sr. Sala tracta, a continuació, la partida d’atencions protocol·làries, atès que considera que
cal reduir la despesa, per exemple, dels pins que es compren. Es tracta de petites quantitats,
però que totes elles sumen, i no repercuteixen al servei de la gent.
El Sr. Alcalde li respon que les despeses protocol·làries en aquest Ajuntament són molt baixes,
i que inclouen els regals de Sant Jordi, els regals dels regidors per Nadal (també els del grup
d’ERC i mai han dit res en sentit contrari), les corones de flors quan hi ha algun difunt vinculat
directament amb la Corporació,...
El Sr. Sala reitera que es refereix als pins, que és una despesa que no afecta a cap servei; no
vol dir que s’hagi de reduir tot, sinó reduir la despesa el màxim possible.
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: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA D’INICI DE LA TRAMITACIÓ DE
L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ,
TÉCNICAS E INGENIERÍA DE PROTECCIÓN, S.A.U. I MANUFACTURAS FONT-RUBÍ, S.A.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és del següent tenor literal:
“L’empresa Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. va iniciar la sol·licitud de tramitació de
la llicència d’activitats per a la fabricació de mànegues a la finca de “Cal Manou” l’any 1976,
segons consta en la documentació obrant en aquesta Corporació.
El projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 19, “Can Manou”, va ser aprovat
definitivament per la Junta de Govern en sessió de data 24 de juliol de 2007; però no ha estat
fins a finals de l’any 2014 fins que s’ha pogut inscriure en el Registre de la Propietat de
Vilafranca del Penedès.
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, de data 23 de març de 2015, referent a les
obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 19, Can Manou, per a la seva recepció per
part de l’Ajuntament. Es preveu que manca per finalitzar la dotació de serveis a la parcel·la
industrial de titularitat municipal i el desmuntatge d’una carpa que ocupa part de la zona d’espai
públic, i la urbanització d’aquesta; per la qual cosa es diposita una garantia suficient per part de
l’empresa TIPSA per a la finalització de les obres d’urbanització no executades.
Atès que l’empresa Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U., pel seu bon funcionament,
necessita disposar d’un termini de temps suficient per poder traslladar la part de la seva
empresa que es troba en una carpa provisional que ocupa a precari part de la zona d’espai
públic, parcel·la P-2.
Atès que aquesta Corporació considera que, en aquesta època de crisi econòmica, és
important pel municipi facilitar el correcte funcionament de les empreses instal·lades en el seu
terme municipal, que donen treball a persones de Font-rubí i de la resta de la comarca.
Vista la proposta inicial de Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de
Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., que pretén regular el dret de Técnicas e
Ingeniería de Protección, S.A.U. a seguir ocupant a precari la finca adjudicada P2 de la Unitat
d’Actuació núm. 19 Can Manou, fins que l’esmentada empresa traslladi part de la seva activitat
a un altre immoble i que quan cessi l’ocupació no tindrà dret a cap indemnització.
Vist el que preveu els articles 75 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm.
42/2011, de 15 de juny, de delegació de competències, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’inici de la tramitació de l’expedient d’aprovació del Conveni entre
l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí,
S.A.
Segon.- Sotmetre el text inicial del referit conveni a informació pública durant el termini de
quinze dies, mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubí.org.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 16 de juny de 2015”

L’Alcalde explica breument els motius del conveni que es tracta en aquest punt, i que
principalment són que s’està ocupant una part d’una zona verda municipal per una carpa de
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l’empresa TIPSA, i que per aquesta ocupació cal pagar un cànon. Que aquesta situació ve
donada perquè s’està duent a terme la urbanització i reparcel·lació de aquesta Unitat
d’Actuació, i que s’acaben de cedir els terrenys corresponents i inscriure’ls en el Registre de la
Propietat a nom de l’Ajuntament. Que, des de l’Ajuntament, es facilita que l’empresa pugui
continuar amb la seva activitat de la millor forma possible.
El Sr. Sala pregunta sobre si existeix un termini d’aquesta ocupació.
El Sr. Alcalde li explica que sí, que en el conveni s’ha fet constar un termini màxim fins el
desembre de 2016.
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: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS
ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS.
La proposta que es presenta és la següent:
“L’article 80.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que la
convocatòria, l’ordre del dia i esborranys d’actes hauran de ser notificats als regidors o
diputats al seu domicili. L’article 81.2 el mateix text legal també estableix que la notificació
als membres de les Corporacions locals de les corresponents ordres dels dia ha de quedar
degudament acreditat el compliment d’aquest requisit.
Tot i això, en textos legals posteriors, ja no es preveu que les notificacions hagin de ser
lliurades al domicili, com és el cas 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, a més, ja hi ha
moltes entitats locals i consell comarcals que preveuen com a mitjà ordinari de notificació als
membres de la Corporació l’electrònic, com és el cas del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
(article 63 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat l’any 2012).
Atès que els temps van canviant, que la majoria dels regidors tenen la feina fóra del terme
municipal i que és molt complicat que els treballadors municipals puguin notificar les
convocatòries i la resta de documents al domicili, juntament amb la realitat d’utilització
habitual per parts de tots els membres d’aquest Ajuntament dels mitjans electrònics, es
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar que les notificacions als membres electes de l’Ajuntament de Font-rubí de
les convocatòries a òrgans municipals i de qualsevol altre document es faci preferentment
per mitjans electrònics, que passaran a ser un canal de comunicació vàlid i amb els efectes
jurídics d’una notificació personal al domicili.
Segon.- Notificar el present acord a tots els membres del consistori, als efectes que si hi ha
algun regidor que prefereixi continuar amb el sistema tradicional de notificació ho comuniqui a
la secretaria de l’Ajuntament.
Font-rubí, 23 de setembre de 2015
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

La Secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde explica que es pretén facilitar les notificacions
per un canal de comunicació que li va bé a tots els regidors, i així no es produeixin les
dificultats existents actualment per a notificar al domicili.
El Sr. Sala manifesta la conformitat del grup municipal d’ERC a aquesta proposta, de la qual ja
s’havia parlat amb la Secretària.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.

Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT NOVÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A FONT-RUBÍ EN FAVOR DEL NOMENAMENT DE LA PLAÇA DE
L’ALZINAR: “PLAÇA ANTONI SAUMELL SOLER”.
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és la següent:
“En el Ple Ordinari celebrat el 13 de maig de 2008 s’aprovà per unanimitat la moció presentada
pel nostre Grup a favor de nomenar un carrer del nostre municipi amb el nom del desaparegut
Antoni Saumell Soler, reconegut veí de Font-rubí amb una llarga trajectòria en el món
vitivinícola i professor d’història contemporània a la Universitat Pompeu Fabra, i que encara
està pendent de portar-se a terme.
En el Ple Ordinari celebrat el 28 de gener de 2014, vàrem presentar de nou la moció, aquest
cop amb la proposta de posar el nom d’Antoni Saumell a la Plaça existent a l’Alzinar, el seu
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barri, veient la difícil probabilitat de construir un carrer nou a Font-rubí degut a la situació
econòmica actual.
De nou, el nostre grup vol proposar el nomenament de la Plaça de l’Alzinar com a “Plaça Antoni
Saumell Soler” en consonància amb la rellevància de la seva figura, doctorat en geografia i
Historia per la Universitat Pompeu Fabra i autor de diversos estudis i treballs reconeguts
internacionalment.
En aquesta ocasió, acompanyem aquesta moció amb un conjunt de signatures d’amics,
companys de professió, representants d’entitats culturals penedesenques i d’arreu de
Catalunya, gent que ha volgut manifestar el seu suport a la nostra iniciativa.
Es per aquest motiu, que demanen de nou que s’escolti la nostra proposta per respecte a la
figura de l’Antoni Saumell i de tots aquells que hi han donat suport.
Font-rubí, a 7 de setembre de 2015”

El Sr. Sala procedeix a la lectura de la moció presentada pel seu grup, i fa una breu explicació
del contingut de la mateixa. Destaca que la moció compta amb el suport de diferents persones,
tant veïns del municipi com companys de la comarca,... que van signar un petit manifest perquè
creuen que es tracta d’una bona mesura per aquest veí il·lustre de Font-rubí. Que es tracta
d’un veí desaparegut que creuen que es mereix això.
El Sr. Alcalde li respon que el grup municipal de CiU considera que cal mantenir el nom de la
Plaça de l’Alzinar. Continua exposant que posar en disquisició qui és mereix una plaça o un
carrer i qui no és un problema. L’Ajuntament ja va escollir el Sr. Saumell com a persona il·lustre
del municipi per a una publicació supracomarcal, i ja està aprovat que es posarà el seu nom a
un carrer, però no la Plaça. Li agradaria que tots reflexionessin sobre si convé posar noms de
carrers a persones difuntes del municipi.
Intervé la Sra. Faura exposant que es pot debatre i plantejar a qui s’homenatja, posant nom de
carrers a veïns destacats.
El Sr. Sala reitera que el seu grup considera que la proposta és justa, tot i que altres persones
poder fer altres propostes de persones que també poden ser mereixedores d’un nom de carrer,
les quals poden ser igualment considerades.
El Sr. Gili explica que a l’Alzinar mateix vivia una persona que es va morir jove i que havia
col·laborat molt amb el municipi, i que per què no posar el seu nom al carrer.
L’Alcalde al·lega que no és bo discutir aquest tema perquè pot comportar confrontacions entre
famílies i persones.
El Sr. Tutusaus pregunta per què es proposa posar el nom d’una plaça o carrer a aquesta
persona i no a una altra. Considera que és un criteri discriminatori.
L’Alcalde proposa un nou criteri: posar a carrers i places noms de llocs del municipi, de
plantes,.. però no de persones.
El Sr. Càlix recorda que la moció presentada a l’any 2008 es va aprovar per unanimitat, i que
ERC ha plantejat ara aquesta moció perquè com que creuen que no hi haurà un carrer nou en
temps, per la crisi urbanística, doncs es podia posar el nom de l’Antoni Saumell a la plaça.
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Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la moció a votació, el resultat de 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 queda desestimada.

PUNT DESÈ.- MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE
FONT-RUBÍ A FAVOR DE LA PLANIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA XARXA DE
CAMINS.
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM davant el plenari municipal és la que tot
seguit es transcriu:
“Vist la extensa xarxa de camins del nostre municipi, Esquerra Republicana de Catalunya a
Font-rubí vol impulsar la següent proposta per tal de ser aprovada al Ple:
-Crear un inventari de la xarxa actual de camins, classificant-los en:
Camins que uneixen diferents termes municipals.
Camins que uneixen barris.
Camins interiors.
-Amb un inventari exhaustiu podrem calcular millor la quantitat pressupostària destinada al
manteniment de camins.
-A partir d’aquesta classificació, podem coordinar el manteniment de la xarxa de camins amb
els altres municipis, en aquells que els camins discorrin pels seus termes municipals, per no
donar-se el cas que s’arregli un camí només en el tram del nostre municipi o a la inversa.
-Establir un programa de manteniment sobre l’inventari de camins que permeti el control
exhaustiu d’aquells que durant l’any ja s’han arreglat (deixant de banda si algun camí s’ha
reacondicionat degut al mal temps o algun tipus d’intervenció que l’afecti) per tal que no quedi
cap camí per arranjar.
-Al nostre parer, el calendari ha de distribuir el manteniment dels camins del municipi prioritzant
a dia d’avui els que estan pitjor o a punt de desaparèixer i a partir d’aquí aplicar aquest
manteniment a la resta, equitativament.
-Destinar una partida pressupostària dintre del total assignat al manteniment de camins, per a
l’arranjament urgent d’aquests en cas de pluges intenses, avaries o qualsevol afectació urgent
no programada dintre del que es pot considerar manteniment. Només així aconseguirem no
acabar el pressupost de conservació de camins abans de la finalització de l’any.
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Font-rubí, a 7 de setembre de 2015.”
El Sr. Sala llegeix íntegrament la moció presentada pel seu grup, i la defensa argumentant que
cal establir una planificació de les actuacions, un inventari de camins, com ja van avançar en el
seu programa electoral. Es pretén millorar el control, la qual cosa comportarà una mica
d’estalvi. També consideren convenient destinar una petita partida pressupostària per arranjar
camins en cas d’urgències, i que així, encara que la partida habitual estigui esgotada, doncs es
podran arranjar camins.
El Sr. Alcalde, en primer lloc, informe que l’Ajuntament de Font-rubí ja està elaborant un
inventari de camins, atès que es va sol·licitar la seva redacció a la Diputació de Barcelona. En
breu estarà finalitzat i s’aprovarà per aquesta Corporació. En segon lloc, destaca que no està
d’acord en prioritzar l’arranjament i manteniment dels camins que estan a punt de desaparèixer,
sinó dels que van als habitatges. En tercer lloc, tampoc està d’acord en crear dues partides
pressupostàries per arranjar camins; recorda que es tracta justament d’un pressupost, i que si
s’acaba el crèdit pressupostari de la partida, es pot ampliar amb una modificació. Finalment,
exposa que veu irrealitzable fer un calendari i programa de manteniment.
El Sr. Sala pregunta sobre quin és el criteri habitual que es fa servir per prioritzar el
manteniment de camins durant tot l’any, sense tenir en compte de les actuacions que es fan
urgents.
El Sr. Gili explica que els camins s’arreglen durant tot l’any; que hi ha veïns que truquen a
l’Ajuntament demanant que s’actuï en un determinat camí, els treballadors municipals veuen
camins que necessiten alguna actuació,...
El Sr. Sala li diu que a ell li arriben queixes sobre el mal estat de camins, sobre tot quan van
passar el programa electoral, era un tema molt recurrent.
El Sr. Gili li explica que ell personalment va a inspeccionar camins municipals i, atès el que
observa, valora quin cal arranjar i quin no, i prioritza les actuacions.
El Sr. Sala i la Sra. Faura reiteren que l’inventari es tracta d’una eina de planificació, que és
una bona mesura.
El Sr. Tutusaus argumenta que no té sentit planificar això perquè poc arribar a trobar-se en la
situació de “tocar” arranjar un camí i que aquest estigui bé.
L’Alcalde afirma que fer documents irreals no li sembla correcte ni eficaç.
La Sra. Faura insisteix en què l’inventari servirà per treballar, i llavors es podrà planificar; serà
una eina de treball.
Intervé l’Alcalde per explicar que no vol votar aquesta moció favorablement perquè el grup
d’ERC dirà que l’inventari de camins l’ha fet l’Ajuntament perquè ho ha dit ERC.
Arran d’aquí, s’enceta un debat sobre les avaries del servei municipal d’aigua.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
Subjecta la moció a votació, el resultat de 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 queda desestimada.
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PUNT ONZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE
FONT-RUBÍ A FAVOR DE LA PUBLICACIÓ INTEGRA DELS PLENS MUNICIPALS A LA
WEB DE L’AJUNTAMENT.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és la següent:
“Vista la situació actual de la informació municipal de la web corporativa de l’Ajuntament de
Font-rubí, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí proposa :
-La publicació integra dels Plens que es celebrin al consistori de Font-rubí, incloent tots els
punts de l’ordre del dia, intervencions, Precs i preguntes, etc... a la pàgina web de l’Ajuntament
de Font-rubí, procurant la major actualització que sigui possible, per tal que les veïnes i veïns
de Font-rubí puguin consultar tot allò que creguin oportú, donant així una millor imatge de
transparència i comunicació.
Font-rubí , a 7 de setembre de 2015.”
Llegeix la moció el Sr. Càlix i explica que l’objectiu és que el poble conegui el que es treballa i
el que es comenta en les sessions plenàries.
L’Alcalde manifesta la conformitat del seu grup a la moció presentada.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor
provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat.

PUNT DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde cedeix la paraula al grup municipal d’ERC-AM perquè formuli els seus precs i/o
preguntes.
Primera intervenció.- La Sra. Faura pregunta, en relació a la piscina municipal, si l’equip de
govern té prevista algun tipus d’inversió per solucionar el problema de les filtracions d’aigua de
la piscina petita.
El Sr. Ortega explica que s’ha revisat la piscina petita, s’han fet comprovacions, però no es
troba on està el problema. Que es continuarà estudiant aquesta fuita, que es suposa que està a
la canonada o a l’esquimer, i si es troba l’avaria es durà a terme la reparació; però de moment
el que no es planteja és fer tota la piscina petita nova, atesa la importància de la inversió
econòmica.
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El Sr. Gili explica que els aparells de detectors de fuites només funcionen quan hi ha pressió, i
en aquest cas no es pot utilitzar.
Segona intervenció.- El Sr. Sala manifesta que, a la zona dels dipòsits d’aigua de Can Rovireta,
hi ha força runa, tot i no saber el seu origen. Que fa mal efecte i que caldria treure-la.
El Sr. Gili diu que són terres, graves, ... material que s’utilitza per les avaries d’aigua, i que es
troben situades en una parcel·la municipal. Potser la runa actual és també d’una avaria d’aigua,
que s’acumula fins que es fa un camió de runa perquè es pugui retirar i portar a la deixalleria.
El Sr. Sala afirma que aquesta situació pot tenir un efecte crida i que d’altres persones hi
aboquin tot tipus de deixalles.
El Sr. Gili i el Sr. Alcalde diuen que donaran l’ordre per a què es retiri la runa amb immediatesa.
Tercera intervenció.- El Sr. Sala planteja que s’estudiï la possibilitat de què es disposi de wifi
obert, sense clau d’accés, als edificis municipals Ajuntament, Centre Recreatiu “La
Cooperativa”, piscina i pista poliesportiva.
L’Alcalde respon que el servei de wifi el presta wifi Penedès, i com que és molt limitat el servei,
si és facilites wifi lliure, això seria injust pels usuaris del servei de pagament, que sortirien
perjudicats quan algú s’apropés a la seva zona i utilitzés el servei de wifi proporcionat per
l’Ajuntament.
El Sr. Sala explica que la seva proposta és per oferir un servei més.
El Sr. Moya explica que el problema és el proveïdor del servei, que no és potent.

Quarta intervenció.- El grup municipal d’ERC planteja el tema del mal estat del ferm de la
Carrerada, en el tram dels Pujols.
El Sr. Alcalde explica que el Consell Comarcal ja va arranjar un tram de la Carrerada i que
l’Ajuntament va fent microactuacions a la zona; que asfaltar tot el tram costa molts diners i que
s’intentarà buscar recursos externs. Quan es va fer per primera vegada l’asfalt de la Carrerada,
el primer tram es va fer bé, però aquell tram dels Pujols no tant (per tant, està defectuós des del
principi).
El Sr. Gili manifesta que l’Ajuntament de Font-rubí no arranjarà la part de la Carrerada que
pertany a la Granada.

Cinquena intervenció.- A continuació, el Sr. Càlix pregunta sobre la situació de la construcció
del Casal de Joves, atès que ha estat un temps aturada.
L’Alcalde explica que aquest estiu hi ha hagut vacances del personal de l’empresa
constructora, altres obres prioritàries, però que ja hi estan treballant a bon ritme i que l’obra
s’acabarà en breu.

Sisena intervenció.- El Sr. Sala pregunta que si per a la retirada de terres en les obres de Cal
P. P. s’ha fet algun conveni amb l’Ajuntament.
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L’Alcalde li respon que no hi ha cap conveni, però que si es fa malbé algun element de
propietat municipal a causa d’aquestes obres l’haurà d’arreglar els responsables de l’actuació.

Setena intervenció.- Finalment, intervé la Sra. Faura plantejant un incís sobre el criteri que
s’havia adoptat per fer la venda d’entrades del sopar de la Maravella, si una persona podia
comprar dues entrades, cinc entrades o no hi havia cap límit.
La Sra. Sibil contesta que no s’ha fet servir cap criteri, que cada persona podia comprar les
entrades que volgués.
El Sr. Sala explica que hi va gent que es va queixar durant la Festa major que no havien pogut
comprar entrades perquè s’havien esgotat ràpidament.
El Sr. Tutusaus reflexiona sobre que era impensable que anés com va anar la venta d’entrades
del sopar de l’Orquestra Maravella.
L’Alcalde afegeix que no es va preveure que hi hauria tanta demanda.
La Sra. Sibil explica que es tractava d’un espai limitat, que era la primera vegada que es feia un
sopar d’aquest tipus. Que si algú diu alguna cosa sobre que hi havia algun lloc vuit, doncs que
va ser degut a que eren espais reservats per a la gent de l’orquestra. Finalment, destaca que
va anar molt bé el sopar, que hi van haver 168 entrades a la venda, a més dels llocs reservats
per a l’orquestra.

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 21,15 hores.

