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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 31 DE MAIG DE 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 02/2016
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 31 de maig de 2016
Hora d’inici de la sessió: 20,07
Hora d’acabament de la sessió: 21,35
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. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió plenària anterior.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 6 a
la núm. 27 del 2016).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Realització del sorteig públic per escollir els membres que
hauran de formar part de la mesa electoral de les Eleccions
Generals del dia 26 de juny de 2016.
5. Proposta d’acord d’aprovació de l’esmena de l’acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de
Torrelles de Foix i Font-rubí.
6. Proposta
d’aprovació
inicial
del
Catàleg
de
camins
municipal de Font-rubí.
7. Proposta d’aprovació de la denominació i numeració de nous
carrers i la renumeració d’altres carrers del municipi de
Font-rubí.
8. Moció que presenta el grup municipal de CiU en suport al
Sr. M. S., ex alcalde de Santa Fe del Penedès.
9. Moció del grup ERC Font-rubí per rebutjar la legitimitat de
la monarquia espanyola.
10.
Moció del grup ERC Font-rubí de suport al banc d’ADN
per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra
Civil.
11.
Moció del grup ERC Font-rubí per acollir una família de
refugiats víctima dels conflictes armats a la Mediterrània
a la vivenda de Cal Cintet.
12.
Moció del grup ERC Font-rubí per la defensa de la
sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a
les lleis catalanes.
13.
Moció del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de
Font-rubí
a
favor
de
la
realització
de
comissions
informatives.
14.
Moció que presenta el grup municipal de CiU en suport a
la demanda de construcció del gimnàs de l’Institut de l’Alt
Foix tal i com està definit al projecte definitiu.
15.
Precs i preguntes.
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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 L’ACTA DE
LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és
la de data 23 de febrer de 2016. L’Alcalde pregunta a la resta de
membres del consistori si volen fer algun aclariment o alguna
esmena al contingut de l’acta.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta 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, l’acta s’aprova per unanimitat.

PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA
NÚM. 6 A LA NÚM. 27 DEL 2016).
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 6 a la número 27 de l’any 2016, de les quals es dóna
compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016

De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 26 de gener de 2016.
Sobre el sorteig pel nomenament dels membres de la mesa
electoral per a les eleccions agràries de Catalunya 2016.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua
d’ús domèstic a la vivenda ubicada al C/ Torrent de la
Falzia, núm. 21 del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
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10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016

20/2016

21/2016

22/2016
23/2016
24/2016
25/2016

26/2016
27/2016

Local de data 26 de gener de 2016.
Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del
Ple del 23 de febrer de 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 23 de febrer de 2016.
D’aprovació de l’expedient núm. 02/2016 de modificació de
crèdits del vigent pressupost de la Corporació.
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per
inscripció indeguda, del Padró Municipal d’Habitants de
Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 8 de març de 2016.
D’incoació d’expedient per a la protecció de la legalitat
urbanística, exp. 02/2015.
D’incoació d’expedient per a la protecció de la legalitat
urbanística, exp. 01/2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 22 de març de 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 5 d’abril de 2016.
De ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm.
16/2016, d’incoació d’expedient per a la protecció de la
legalitat urbanística, exp. 01/2016.
De
canvi
de
nom
del
titular
del
contracte
de
subministrament d’aigua de l’immoble situat al C/ de la
Segarra, núm. 6 de Can Castellví del municipi de Fontrubí.
D’admissió a tràmit de la reclamació presentada pel Sr.
X. F. P. i de nomenament d’instructor del procediment de
responsabilitat patrimonial.
De distribució del fons de prestacions socials de
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 19 d’abril de 2016.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua
d’ús domèstic a la vivenda ubicada al C/ Torrent de la
Falzia, núm. 21 del municipi de Font-rubí.
De
canvi
de
nom
del
titular
del
contracte
de
subministrament d’aigua d’ús domèstic de la vivenda
ubicada a la parcel·la 8 de la Unitat d’Actuació 10 de
Les Casetes d’en Raspall del municipi de Font-rubí.
D’aprovació de les nòmines dels mesos de gener a març de
2016.
De canvi d’ús del subministrament d’aigua de l’habitatge
situat a la parcel·la núm. 9 de la UA10 de les Casetes
d’en Raspall.
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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 9 i 23 de febrer de 2016;
- Acta de la JGL de data 8 i 22 de març de 2016;
- Acta de la JGL de data 5 i 19 d’abril de 2016.
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per
part dels diferents grups polítics sobre les actes d’aquests
mesos.
El Ple municipal es dóna per assabentat.

PUNT QUART.- REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER ESCOLLIR ELS
MEMBRES QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LA MESA ELECTORAL DE LES
ELECCIONS GENERALS DEL DIA 26 DE JUNY DE 2016.
En compliment del que preveu la Llei 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General (articles 25 a 27), es procedeix a fer
el sorteig, amb un programa informàtic, dels membres que
formaran la Mesa Electoral en les properes Eleccions Generals,
donant el següent resultat:
Junta Electoral de zona de: Vilafranca del Penedès
Municipi: Font-rubí
Districte Censal: 01
Circumscripció Electoral: Barcelona
Secció: 001
Mesa: U
TITULARS:
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President/a: Sra. E. P. M.
1r Vocal: Sr. J. R. M.
2n Vocal: Sr. F. N. M.
SUPLENTS:
1r.
2n.
1r.
2n.
1r.
2n.

de
de
de
de
de
de

President/a: Sr. J. LL. P.
President/a: Sr. J. M. O.
1r Vocal: Sra. N. R. C.
1r Vocal: Sr. S. P. D.
2n Vocal: Sr. E. S. G.
2n Vocal: Sr. J. M. A. B.

Un cop obtingut l’esmentat resultat del sorteig, la Secretària
informa als assistents que s’haurà de trametre tota la
documentació necessària a la Junta Electoral de Zona perquè es
pugui procedir a la notificació de les persones designades per
formar part de la Mesa Electoral en les properes eleccions.
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’ACTA
DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
TORRELLES DE FOIX I FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració
Corporació és la que tot seguit es transcriu:

del

Ple

de

la

“En sessió de data 27 de juliol de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Font-rubí va acordar
l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Font-rubí amb la part
que confronta amb el terme del municipi de Torrelles de Foix i va nomenar als membres
que havien de formar part de la comissió de delimitació en representació d’aquest
ajuntament.
En data 20 de març de 2013 es van dur a terme les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Torrelles de Foix i Font-rubí, aixecant-se la corresponent acta.
Atès que en data 21 de desembre de 2015, s’incorporà una esmena a “l’Acta
d’operacions de delimitació entre els termes municipals de Torrelles de Foix i de Fontrubí” de data 20 de març de 2013, donat que es va detectar una errada en la descripció
de la fita primera (F1), que ha de quedar descrita de la següent manera:
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Fita 1: Se situa al Coll de la Barraca, en el marge est del camí de la Llacuna a
Font-rubí. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de La
Llacuna. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 380722,5 i Y:
4588941,3.
Atès que els alcaldes Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde – president de l’ajuntament de
Font-rubí i Sr. Sergi Vallès Domingo, alcalde – president de l’ajuntament de Torrelles de
Foix, les secretàries, Sra. Eva Puig Pérez, secretària interventora de l’ajuntament de
Font-rubí, i Sra. Irene Bolet Jiménez, Secretària de l’ajuntament de Torrelles de Foix i
els tècnics de la Generalitat de Catalunya Sr. S. A. V., tècnic de la Direcció General
d’Administració Local i Sr. R. L. F., tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, amb data 24 de febrer de 2016, signen de conformitat amb aquesta esmena
que s’incorpora a l’acta de data 20 de març de 2013, i que, d’acord amb l’article 31.4
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, ha
de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació:
Vist el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, que estableix que les
actes corresponents a les operacions de delimitació, amb els documents
complementaris, s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin
l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legals dels seus
membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les
operacions de delimitació.
Vist el que preveu l’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases
de Règim Local.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Torrelles de Foix i de Font-rubí, de data 24 de febrer de 2016 i signada
pels membres de les comissions de delimitació compareixents.
Segon.- Notificar a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals i a
l’Institut Cartogràfic de Catalunya el present acord.
Font-rubí, 11 de maig de 2016
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L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu
explicació de la tramitació d’aquesta proposta, que es tracta
d’una esmena a l’acta ja aprovada amb anterioritat per aquest
òrgan plenari.
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 SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS
MUNICIPALS DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 15 de desembre de 2014, l’Il·lm. Sr. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona va dictar un
decret pel qual s’aprovava l’actuació consistent en suport tècnic a l’Ajuntament de Fontrubí per al Catàleg de camins municipals de Font-rubí, en el marc del règim regulador
del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Vist l’estudi anomenat “Catàleg de camins Municipals de Font-rubí”, presentat per
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 22 de desembre
de 2015 i NRE 1149, el qual ha estat redactat per l’Antoni Larrull de l’empresa
consultora Gaudi (Gabinet per a l’administració urbana i el desenvolupament
institucional, SL), previ encàrrec des de la pròpia Diputació.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 27 d’abril de 2016, del qual es
desprèn, entre d’altres, que el document recull totes les dades necessàries per a la
inclusió en l’inventari de béns immobles de cadascun dels camins inclosos en el
catàleg.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 3 de maig de 2016.
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Atès que l’article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, disposa que les administracions Públiques estan obligades
a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni, fent constar, amb el suficient
detall, les mencions necessàries per identificar i per reflectir la seva situació jurídica i la
destinació o ús a què estan sent dedicats.
Vist l’article 222 i següents 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, que estableix que els
ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns
de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. També assenyala
que l’inventari ha de ser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva
rectificació i comprovació. L’article 222.3 estableix que correspon al Ple l’aprovació,
rectificació i comprovació de l’inventari.
Vist allò que disposa l’article 100 a 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals de Font-rubí, redactat per
l’A. L. de l’empresa consultora Gaudi (Gabinet per a l’administració urbana i el
desenvolupament institucional, SL) i supervisat per l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Sotmetre el document tècnic i el seu expedient a exposició pública pel termini
de 30 dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la
Corporació i en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions.
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’exposició pública, el Catàleg de camins municipals de Font-rubí aprovat inicialment
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i s’incorporarà
el seu contingut a l’Inventari Municipal de Béns.
Quart.- Notificar aquests acords a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords als serveis econòmics de la Corporació.
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Font-rubí, 13 de maig de 2016
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president”

La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde fa una breu
explicació del tràmit d’elaboració del document que constitueix
el catàleg de camins municipals de Font-rubí.
Intervé el Sr. Sala, d’ERC-AM, manifestant la conformitat del
seu grup amb aquesta proposta, i que, de fet, el seu grup ja
havia presentat al Ple una moció al respecte. Pregunta el Sr.
Sala per què es farà servir el catàleg i si s’ha detectat alguna
mancança.
El Sr. Alcalde respon que el document ha estat revisat per la
Diputació de Barcelona i també pels tècnics municipals. Diu que
pot faltar algun camí perquè Diputació de Barcelona té un màxim
de quilòmetres de camins per catàleg que subvenciona, tot i que
es va estirar el màxim possible. Hi ha recollits uns 120
quilòmetres de camins cadastrals. Finalment l’Alcalde exposa que
és un document molt interessant amb moltes utilitats.
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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE NOUS
CARRERS I LA RENUMERACIÓ D’ALTRES CARRERS DEL MUNICIPI DE FONTRUBÍ.
La proposta que es presenta és del següent tenor literal:
“Durant els últims anys, atesa l’edificació de nous habitatges i al desenvolupament de
diverses Unitats d’Actuació del municipi de Font-rubí, s’han presentat en aquesta
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Corporació diverses peticions per part de veïns sol·licitant el número que li corresponia
a la parcel·la de la seva propietat i, fins i tot, el nom del carrer.
Atès que s’ha sol·licitat un informe tècnic a l’arquitecta municipal i al servei de padró
d’aquest Ajuntament, que donés resposta a la necessitat de numeració i renumeració
de determinats carrers del municipi i també donar així compliment a la normativa que
obliga als ens locals a mantenir actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies
públiques i la numeració dels edificis, el qual ha estat emès en data 24 de maig de
2016.
Atès que aquest informe també inclou la proposta de denominació d’un nou carrer, com
és el de Torrent de la Falzia, a la Unitat d’Actuació núm. 10 “Raspall”, que és de nova
construcció i no disposa actualment de nomenclatura de la via pública, i que aquest
nom és en consideració a la història del barri.
Atès que aquest informe també inclou la proposta de denominació de nous carrers del
nucli urbà de Grabuac, que afecten a les següents Unitats d’Actuació: núm. 14 “Can
Colomer”, la núm. 15 “L’Era, la núm. 16 “Cal Tanoca” i la núm. 17 “Baltà de Cela”, i que
aquesta proposta ha estat pactada amb els veïns afectats.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 25 de maig de 2016.
Vist l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.
Vista la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la nova denominació i numeració dels següents carrers del municipi
de Font-rubí:
Pel que fa als 6 nous habitatges creats a partir del desenvolupament del PAU “Santa Maria”, del nucli urbà
de Sta. Maria de Bellver:
1er habitatge - Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.2.
2on habitatge - Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.4.
3er habitatge - Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.6.
4art habitatge - Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.8.
5è habitatge - Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.10.
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6è habitatge - Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.12.
Accés al garatge comú (PS) – Nucli urbà de Sta. Maria de Bellver, núm.14.

Pel que fa als 10 nous solars creats a partir del desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm.18 “Can
Piñol”, del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí (barri Can Rovireta):
Parcel·la núm.1 – C/ Sitjota, núm.1.
Parcel·la núm.2 – C/ Sitjota, núm.3.
Parcel·la núm.3 – C/ Sitjota, núm.5.
Parcel·la núm.4 – C/ Sitjota, núm.7.
Parcel·la núm.5 – C/ Sitjota, núm.9.
Parcel·la núm.6 – C/ Sitjota, núm.11.
Parcel·la núm.7 – C/ Sitjota, núm.13.
Parcel·la núm.8 – C/ Sitjota, núm.15.
Parcel·la núm.9 – C/ Sitjota, núm.17.
Parcel·la núm.10 – C/ Sitjota, núm.19.

Pel que fa als 20 nous solars creats a partir del desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm.10 “Raspall”,
del nucli urbà de les Casetes d’en Raspall:
Parcel·la núm.20 – C/ Torrent de la Falzia, núm.1.
Parcel·la núm.19 – C/ Torrent de la Falzia, núm.3.
Parcel·la núm.18 – C/ Torrent de la Falzia, núm.5.
Parcel·la núm.17 – C/ Torrent de la Falzia, núm.7.
Parcel·la núm.16 – C/ Torrent de la Falzia, núm.9.
Parcel·la núm.15 – C/ Torrent de la Falzia, núm.11.
Parcel·la núm.14 – C/ Torrent de la Falzia, núm.13.
Parcel·la núm.13 – C/ Torrent de la Falzia, núm.15.
Parcel·la núm.12 – C/ Torrent de la Falzia, núm.17.
Parcel·la núm.11 – C/ Torrent de la Falzia, núm.19.
Parcel·la núm.10 – C/ Torrent de la Falzia, núm.21.
Parcel·la núm.9 – C/ Torrent de la Falzia, núm.23.
Parcel·la núm.8 – C/ Torrent de la Falzia, núm.25.
Parcel·la núm.7 – C/ Torrent de la Falzia, núm.27.
Parcel·la núm.6 – C/ Torrent de la Falzia, núm.29.
Parcel·la núm.5 – C/ Torrent de la Falzia, núm.31.
Parcel·la núm.4 – C/ Torrent de la Falzia, núm.33.
Parcel·la núm.3 – C/ Torrent de la Falzia, núm.35.
Parcel·la núm.2 – C/ Torrent de la Falzia, núm.37.
Parcel·la núm.1 – C/ Torrent de la Falzia, núm.39.

Pel que fa als nous solars creats a partir del desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm. 3 “L’Alzinar”, del
nucli urbà de l’Alzinar:
Parcel·la núm.1 – C/ l’Alzinar, núm.8.
Parcel·la núm.2 – C/ l’Alzinar, núm.10.
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Parcel·la núm.3 – C/ l’Alzinar, núm.12.
Parcel·la núm.4 – C/ l’Alzinar, núm.14.
Parcel·la núm.5 – C/ l’Alzinar, núm.16.
Parcel·la num.6 – C/ de les Obagues, núm.2.
Parcel·la num.7 – C/ de les Obagues, núm.4.
Parcel·la num.8 – C/ de les Obagues, núm.6.
Parcel·la num.9 – C/ de les Obagues, núm.8.
Parcel·la num.10 – C/ de les Obagues, núm.3-5.
Cal Pau Costal (Nucli de l’Alzinar, núm.54) - C/ de les Obagues, núm.1.

Pel que fa als diversos solars creats a partir del desenvolupament de les diferents Unitats d’Actuació, U.A.
núm.14 “Can Colomer”, U.A. núm.15 “L’Era”, U.A. núm.16 “Cal Tanoca” i U.A. núm.17 “Baltà de Cela”, del
nucli urbà de Grabuac:
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.14 “CAN COLOMER”
Parcel·la núm.1 – C/ de Puigdàlber, núm.5.
Parcel·la núm.2 – C/ de Puigdàlber, núm.3 – C/ Pou de la Plana, núm.4.
Parcel·la núm.3 – C/ de Puigdàlber, núm.1- Camí de Llitrà, núm.2-4 – C/ Pou de la Plana, núm.2
Parcel·la núm.4 – Forma part d’una altra finca.
Parcel·la núm.5 – Forma part de la finca C/ Major de Grabuac, núm.5 – C/ de la Pallissa, núm.4.
Parcel·la núm.6 – Camí de Llitrà, núm.6 – C/ Pou de la Plana, núm.1
Parcel·la núm.7 – Camí de Llitrà, núm.8 – C/ de la Pallissa, núm.2.
Parcel·les núm.8 i 9 – C/ Major de Grabuac, núm.7-9 – C/ de la Pallissa, núm.3.
Parcel·la núm.10 – Camí de Llitrà, núm.10 – C/ de la Pallissa, núm.1.
Parcel·la núm.11 – Camí de Llitrà, núm.12 – C/ Major de Grabuac, núm.11.
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.15 “L’ERA”
Parcel·la núm.1 – C/ Major de Grabuac, núm.7 – C/ Cal Fraret, núm.1
Parcel·la núm.2 – C/ Major de Grabuac, núm.9 – Camí de Llitrà, núm.13 – C/ Cal Fraret, núm.3.
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.16 “CAL TANOCA”
Parcel·la única – C/ Cal Fraret, núm.2 – Camí de Llitrà, núm.16.
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.17 “BALTÀ DE CELA”
Parcel·la núm.1 – Camí de Llitrà, núm.5.
Parcel·la núm.2 – Camí de Llitrà, núm.7.
Parcel·la núm.3 – Camí de Llitrà, núm.9.
Parcel·la núm.5 – Camí de Llitrà, núm.11.

Pel que fa a la sol·licitud efectuada pel Sr. F.
Nova parcel·la, corresponent a la finca resultant C del carrer Garrigues núm. 20 - C/ de les Garrigues,
núm.22, del mateix nucli urbà de Can Castellví.

Pel que fa al Barri de Sabanell, habitatges d’Herederos de R. R.:
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Finca amb referència cadastral d’urbana 1059503CF9815N0001TP – Nucli urbà de Sabanell, núm.2.
Finca amb referència cadastral d’urbana 1059502CF9815N0001LP – Nucli urbà de Sabanell, núm.4.
Finca amb referència cadastral d’urbana 1059406CF9815N0001TP – Nucli urbà de Sabanell, núm.6.
Finca amb referència cadastral d’urbana 1059405CF9815N0001LP – Nucli urbà de Sabanell, núm.8.
Finca amb referència cadastral d’urbana 1059404CF9815N0001PP – Nucli urbà de Sabanell, núm.10.
Finca amb referència cadastral d’urbana 1059403CF9815N0001QP – Nucli urbà de Sabanell, núm.12.
Finca amb referència cadastral d’urbana 1059402CF9815N0001GP – Nucli urbà de Sabanell, núm.14.

Segon.- Notificar als interessats aquests acords.
Tercer.- Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
empreses i Organismes que puguin resultar afectats (Delegació Provincial
d’Estadística, Correus, Registre de la Propietat, Cadastre...).
Quart.- Publicar els presents acords en la pàgina web municipal.
Font-rubí, 26 de maig de 2016
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president”

Atesa la longitud de la proposta, l’Alcalde passa directament a
la seva explicació. Després argumenta que hi ha hagut peticions
de veïns perquè necessiten fer algun tràmit, s’han desenvolupat
algunes unitats d’actuació i plans parcials, hi ha hagut
participació ciutadana en el Barri de Grabuac; totes aquestes
actuacions,
junt
amb
la
necessitat
legal
de
mantenir
actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques
i la numeració dels edificis, fa necessari l’aprovació d’aquesta
proposta.
Intervé el Sr. Sala per recordar que, en data 29 de juliol de
2008, aquest mateix òrgan plenari va aprovar per unanimitat una
moció del seu grup sobre nomenar Camí Antoni Saumell i Soler
quan hi hagués un nou camí. Que el seu grup entén que el primer
nom a un camí, plaça o carrer que calgués nomenar prevalia tenir
en compte aquesta moció pendent.
El Sr. Alcalde contesta que ja es va tenir aquesta discussió en
un Ple de l’any passat, i que va quedar clar que no compartien
la postura d’ERC. Que el seu grup ha reiterat en diverses
ocasions que, per no entrar en discussions si una o una altra
persona es mereixo no un nom de carrer, millor posar noms de
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plantes, elements del territori,...; aquest és el parer de
l’actual equip de govern.
El Sr. Alcalde diu que a la part de la proposta de l’Alzinar, hi
ha un error i no apareix el nom de carrer de les Obagues i la
seva corresponent numeració, cosa que cal corregir en l’acord
que s’adopti.
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: 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal de CIU i 3
(tres) vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la
proposta s’aprova per majoria absoluta.

PUNT VUITÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I
D’ERC-AM EN SUPORT AL SR. MA. S., EXALCALDE DE SANTA FE DEL
PENEDÈS.
La moció presentada és la que tot seguit es transcriu:
“El dia 29 de febrer va ingressar a la presó el Sr. M. S., exalcalde de Santa Fe del
Penedès, per complir la incomprensible condemna de dos anys i tres mesos imposada
pel Tribunal Suprem. Una sentència que va arribar després que la Fiscalia presentés
recurs a una primera sentència de dos anys i una multa econòmica de l’Audiència de
Barcelona, en la qual l’exalcalde evitava el seu ingrés a presó.
La signatura d’informes irregulars de residència per a immigrants del seu municipi li ha
comportat a aquest exalcalde una condemna final de més de dos anys de presó que el
va obligar ahir a entrar al centre penitenciari.
Al llarg periple judicial, amb reconeixement de delicte i col·laboració amb els cossos
policials per evitar l’entrada a presó, s’hi afegeix la denegació per part del Govern del
Partit Popular de l’indult sol·licitat per l’exalcalde. Per aquest indult es va al·legar
vulnerabilitat de les persones a qui anaven destinats els informes signats i la
demostració que en cap cas hi va haver benefici econòmic.
Davant d’aquesta negativa del govern espanyol, cal expressar disconformitat per
aquesta decisió. Una decisió que, d’acord amb la normativa que regula l’indult, no cal
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justificar ni raonar, donant a l’executiu espanyol un poder incomprensible, i que en
aquest cas ha portat a la presó a una persona les actuacions del qual no han generat
cap perjudici per ningú.
Ens posem al costat del Sr. S., perquè considerem que, un cop més, es descarrega
sobre determinades autoritats públiques les culpes d’uns problemes que no només els
sobrepassen en mitjans personals, materials i econòmics, sinó que desborden de lluny
les seves competències.
El Sr. S. només va ser conscient d’un problema humanitari al seu municipi que afectava
a les persones, i la seva resposta va ser ajudar i buscar solucions. La feina que fan dia
a dia tots i cadascun dels alcaldes i alcaldesses del nostre país.
Per tot això, el grup municipal de CIU proposa al Ple de l’Ajuntament de Font-rubí
l’adopció dels següents
1.

Mostrar la solidaritat de l’Ajuntament de Font-rubí amb l’exalcalde de Santa Fe
del Penedès M. S. per la condemna que l’obliga a entrar a presó per la signatura
d’informes de residència per a immigrants.

2.

Demanar des de l’Ajuntament de Font-rubí al Consell de Ministres de l’estat
espanyol, que concedeixi l’indult a l’exalcalde M. S.

3.

Donar trasllat de l’aprovació d’aquesta moció a la Conselleria de
Governació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Justícia de l’estat
espanyol.”

El Sr. Alcalde llegeix els acords i, a continuació, argumenta
breument la moció.
El Sr. Sala manifesta que el seu grup hi està d’acord i per això
demana presentar conjuntament la moció per ambdós grups, petició
que és acceptada pel grup de CiU.
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: 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.
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PUNT NOVÈ.- MOCIÓ DEL GRUP ERC FONT-RUBÍ
LEGITIMITAT DE LA MONARQUIA ESPANYOLA.

PER

REBUTJAR

LA

La moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya de
Font-rubí és la següent:
“Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap d'estat del Regne d’Espanya,
representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del
dret a decidir del poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats
de la igualtat entre ciutadans i de la democràcia,
Atès que la monarquia espanyola va ser restituïda per la dictadura feixista del General
Francisco Franco que va oprimir de forma salvatge la població de Catalunya i de la
resta de l’estat,
Atès que la monarquia, com a màxima institució de l' Estat Espanyol, no ha demanat
mai perdó pels crims contra la humanitat durant la dictadura feixista,
Atès que la monarquia sempre ha menyspreat la llengua catalana,
Atès que la monarquia espanyola ha fet de la seva posició privilegiada el seu modus
vivendi atresorant una immensa fortuna de la qual no se'n sap la procedència,
Atesos els nombrosos casos de corrupció que assetgen la monarquia encapçalada per
Felip VI que impliquen membres directes de la seva família que per primera vegada
s’han d’asseure davant dels Tribunals per delictes de corrupció,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, negant-se a rebre-la en audiència pública el passat dilluns
11 de gener perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat
de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional
que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte polític entre
Escòcia i el Regne Unit,
Per tot això exposat, se sotmeten a debat i votació del Ple del Consistori de Font-rubí:
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1.- No reconèixer la legitimitat de Felip VI ni de qualsevol altre representant de la
monarquia espanyola en tant que representants d’una institució restaurada
personalment pel General Franco, protagonista de nombrosos casos de corrupció on
s'ha aprofitat de la seva influència, símbol d'un Estat que impedeixi el lliure exercici del
dret a decidir del poble de Catalunya.
2.- Evitar participar al consistori de Font-rubí en cap acció o acte que representi el
reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
3.- Evitar la presència al nomenclàtor de carrers del municipi tota presència de
referències a la monarquia espanyola.
4.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial espanyola.
Font-rubí, a 19 d’abril de 2016”

El Sr. Sala llegeix la moció i, seguidament, manifesta que els
arguments ja estan prou reflectits en la pròpia moció, el
principal dels quals és el rebuig a la monarquia espanyola.
Finalitza la seva intervenció dient que és un luxe que caldria
estalviar-se.
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) abstencions del Grup Municipal de CIU. Per tant, la moció
és aprovada per majoria simple.

PUNT DESÈ.- MOCIÓ DEL GRUP ERC FONT-RUBÍ DE SUPORT AL BANC D’ADN
PER A LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.
La moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya de
Font-rubí és la que tot seguit es transcriu:
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“L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN
pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses comunes
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions
dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
Des de l’any 2006 l’Institut d’Estudis Penedesencs mitjançant el projecte Tots els Noms
ha estat treballant per l’exhumació de les fosses de la guerra civil al Penedès i ha
sol·licitat en diverses ocasions la creació d’un banc d’ADN públic per a la identificació
dels desapareguts.
Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va organitzar
un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses Comunes: un passat
no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla definit pel que fa a la
recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de persones
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni
genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal
d’assegurar les futures comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació
dels desapareguts.
El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la Fundació
Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un
protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres
dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja
s’estava fent a altres països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions
Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament
de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una
àmplia majoria per tal de posar a l’agenda del Govern el Banc d’ADN, la modificació de
la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un material
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones
desaparegudes.
Amb tot l’exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS:
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PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Font-rubí a la iniciativa del
Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans i
ciutadanes del municipi de Font-rubí mitjançant les següents mesures:
· Col·laboració amb el projecte Tots els Noms de l’Institut d’Estudis Penedesencs
· Organitzant una conferència informativa per divulgar el material audiovisual i fer
difusió del Banc d’ADN.
· Enviament una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi.
· Col·locant un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc
d’ADN i amb altra informació relacionada amb les identificacions dels desapareguts.
· Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i
als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar
verbalment i en paper d’aquesta iniciativa. Facilitant així que els familiars que tinguin
desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir per identificar els cossos
de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar.
TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del
Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 19361977.
QUART. Demanar al nou Govern de la Generalitat de Catalunya que en el termini d’un
any compleixi l’acord de la Moció del 19 de desembre de 2013, aprovada per una
àmplia majoria, per tal de posar en marxa el Banc d’ADN, la modificació de la Llei de
Fosses i l’actualització del mapa de fosses.
Font-rubí, a 19 d’abril de 2016”
El Sr. Càlix llegeix els acords de la moció,i l’argumenta
defensant que es tracta del tema de la memòria històrica, que no
suposa cap despesa per a l’Ajuntament i que és necessari que els
veïns tinguin l’oportunitat de saber on es troben els seus
difunts. Ofereix la possibilitat de modificar algun punt de la
moció, com ara que la divulgació al municipi es faci mitjançant
el full informatiu. Acaba la seva intervenció afirmant que el
punt més important és el de la informació a les persones.
El Sr. Alcalde exposa que el seu grup veu bé la moció presentada
i que millor que l’apartat “Enviament una circular informativa
sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi.” es
canviï per fer la publicitat en el full informatiu.
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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: 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 ONZÈ.- MOCIÓ PER ACOLLIR UNA FAMILIA DE REFUGIATS VÍCTIMA
DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA A LA VIVENDA DE CAL
CINTET.
La moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i de CiU és
la següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Font-rubí manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i
d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
•
•
•

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una
Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots
dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i
garantir els drets que aquest estatut preveu.
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•
•
•

•
•

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la
ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28
places d'acollida.
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de
persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu
vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a
la situació dels refugiats.
Atès que Font-rubí disposa d’una vivenda de titularitat pública actualment buida.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana i de CiU a l’Ajuntament de
Font-rubí proposen d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Oferir la disponibilitat de l'habitatge de Cal Cintet per a l’acollida d'una família
de persones refugiades durant 12 mesos, amb possibilitat d’allargar aquest plaç un cop
finalitza previ acord del Ple.
Segon. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al
nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la
llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, així com
l'habitatge, entre d'altres.
Tercer. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de
Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida
de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i
integració amb èxit amb el conjunt del país.
Quart. Fer arribar aquests acords al Comitè per a l’Acollida de les Persones
Refugiades.
Font-rubí a 10 de maig de 2016”

El Sr. Alcalde demana poder presentar conjuntament la moció amb
el seu grup, i ERC-AM accepta la petició.
A continuació, intervé el Sr. Càlix i llegeix els acords de la
moció. Acaba la seva intervenció afirmant que Font-rubí disposa
de l’habitatge de Cal Cintet, que es troba sense ús i hi ha gent
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que ho necessita, per això és convenient oferir l’habitatge per
als refugiats.
El Sr. Alcalde explica que, en data 4 de febrer de 2016,
l’Ajuntament de Font-rubí ja va oferir aquest habitatge a la
Generalitat de Catalunya amb aquest objectiu. Continua explicant
que la informació que arriba a Catalunya sobre aquest tema a
nivell oficial és minsa, que existeixen molts problemes de
coordinació de les diferents administracions. Finalment informa
que també han ofert l’habitatge al Consell Comarcal.
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: 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.- MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.
La moció que presenta ERC-AM i CiU és la següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses
lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal
mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com
la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs
locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la
pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten
directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
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Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per
a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a
la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica
així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva
disposició a col·laborar amb els poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals
del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a
dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta
cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a
les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana i de CiU a l’Ajuntament de
Font-rubí proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
Quart. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
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Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
Font-rubí a 10 de maig de 2016”
Intervé la Sra. Faura llegint els acords i fent una breu defensa
de la moció presentada.
El Sr. Alcalde demana també de poder encapçalar el seu grup
aquesta moció. Continua afirmant que no entén la voluntat
política del govern espanyol en aquestes qüestions.
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: 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 TRETZÈ.- MOCIO DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
DE
FONT-RUBÍ
A
FAVOR
DE
LA
REALITZACIÓ
DE
COMISSIONS
INFORMATIVES.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és del tenor
literal següent:
“Des de el nostre grup demanem que s’estudiï la proposta de portar a terme
Comissions Informatives de caràcter mensual per tal d’afavorir l’organització municipal,
en tant que aquest fet milloraria l’estudi, anàlisi i informació de totes les propostes i
actuacions que es porten a terme al nostre Consistori.
Aquesta proposta neix amb la voluntat de millorar el consens i l’estabilitat entre l’equip
de govern i el nostre grup, amb ànims de debatre els punts que siguin necessaris en el
dia a dia del Consistori, així com de les diverses mocions i propostes que puguin sorgir
per presentar als Plens.
Font-rubí, a 10 de maig de 2016”
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El Sr. Sala llegeix la moció. A continuació argumenta que la
reunió que varen mantenir els dos grups municipals el mes de
març la valoren de forma positiva, i ara consideren que es
tractaria d’establir un termini (mensual, trimestrals,...) per
estandarditzar-ho.
El Sr. Alcalde considera que el tema de les comissions
informatives és un assumpte de l’organigrama que es decideix
habitualment a principis de legislatura. Que considera que no
són necessàries i que no cal protocol·litzar les reunions. Que
si a un municipi de les dimensions de Font-rubí no són legalment
obligatòries, no té cap sentit posar-se amb més obligacions.
El Sr. Sala exposa que no es tracta d’un destorb, sinó que volen
col·laborar, canalitzar certa feina, millorar el diàleg i la
comunicació; però que lògicament és una proposta que la deixen a
la voluntat del govern.
L’Alcalde argumenta que el seu equip mai s’ha negat a reunir-se
amb el d’ERC-AM, que no cal que sigui obligatori; que el seu
grup
ofereix
parlar
tot
el
que
es
vulgui,
però
no
institucionalitzar-ho.
El Sr. Sala diu que és que sembla que el seu grup ha de demanar
audiència quan ha de demanar una reunió.
La Sra. Faura explica que poques vegades l’equip de govern ha
estat qui ha demanat de reunir-se amb el seu grup, normalment
són ells que ho demanen. Continua exposant que formalitzar
aquest espai és partir d’una certa igualtat, a nivell de
treball, superant els vots que cada formació va obtenir. Tenen
la sensació d’anar a trucar a la porta quan han de demanar una
reunió, però si això es fa perquè és el joc polític de l’equip
de govern ells no poden fer res.
El Sr. Alcalde respon que tots juguen a la política. Ell és
partidari de reunir-se cada vegada que calgui. Li recorda a la
Sra. Faura que no ha estat el grup de CiU qui ha començat el joc
polític.
El Sr. Moya exposa que li va oferir al Sr. Sala fa dues setmanes
per
veure’s
novament,
que
per
part
del
seu
grup
la
disponibilitat és total. I acaba preguntant per què muntar una
reunió fixa al mes quan es poden reunir sempre que vulguin.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la
moció a votació.
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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 és desestimada.

PUNT CATORZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN
SUPORT A LA DEMANDA DE CONSTRUCIÓ DEL GIMNÀS DE L´INSTITUT DE
L´ALT FOIX TAL I COM ESTÀ DEFINIT AL PROJECTE DEFINITIU.
La moció presentada pel grup municipal de CiU és la següent:
“Atès que el projecte definitiu de l’institut de l’Alt Foix ubicat a Sant Martí Sarroca
inclou un gimnàs i que aquest no ha estat construït, sent l’únic espai no construït del
projecte original.
Atès que un gimnàs aporta usos polivalents que van més enllà de la pràctica de
l’esport i que per tant és un espai que proporciona múltiples opcions d’ús que són
necessàries en el funcionament d’un institut.
Atès que actualment els alumnes de l’institut dels municipis de Sant Martí Sarroca,
Torrelles de Foix, Pontons, Guardiola i Font-Rubí cursen les seves pràctiques
esportives al pavelló municipal de Sant Martí, fent que tots els costos directes de
l’activitat repercuteixin directament en l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.
Atès que el consell de regidors de l’institut del passat 11 de febrer va considerar per
unanimitat el gimnàs com a espai imprescindible en qualsevol institut i va manifestar el
seu acord en fer la petició de construcció a la consellera d’Educació d’acord amb el
següent text:
“Honorable Consellera d’Ensenyament,
Reunit el Consell de Regidors del nostre Institut el dia 11 de febrer, en sessió ordinària,
s’aprova per unanimitat presentar-li la següent demanda:
Finalment, i amb un important retard respecte de la data prevista, vam poder estrenar el mes
de gener de 2015 un edifici que acull l’alumnat dels nostres municipis.
L’anunci de l’edificació, sense gimnàs, ens va resultar força preocupant i més tenint en compte
els criteris d’ús d’un espai com aquest que hi ha en el si de la comunitat educativa i que avui és
compartit pels diferents municipis que constitueixen l’Alt Foix: Font-rubí, Sant Martí Sarroca,
Pontons i Torrelles de Foix, així com per la direcció del Centre.
Voldríem posar-la en coneixement que aquest espai de l’institut és un gimnàs, però també és
un espai per entrenaments de les activitats extraescolars esportives de l’alumnat, una aula, una
sala d’actes, un teatre, una sala de cinema, un espai per a fer actes festius com ara els sopars
de final de promocions, trobades d’ex-alumnes, un magatzem, un espai que ens proporciona
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múltiples opcions d’ús i que són necessàries i imprescindibles en el funcionament d’un institut i
que no poden ser substituïdes per cap altre equipament.
Davant d’aquesta situació l’emplacem a valorar la nostra petició i a resoldre la problemàtica
generada per aquesta construcció inacabada.”

Atès el suport de la direcció i dels mestres del centre en la demanda del gimnàs a la
Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Atès el suport per part de l’AMPA de l’institut pel que fa a la necessitat del gimnàs a
l´institut.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS:
1. Demanar a la Honorable Consellera d´Ensenyament la construcció del gimnàs de l´Institut de l´Alt
Foix per completar el centre tal i com figura en el projecte i cobrir així les necessitats de
l’alumnat del centre.
2. Traslladar aquest acord a la direcció de l’Institut Alt Foix, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, als ajuntaments de Font-rubí, Pontons i Torrelles de Foix, a la Conselleria
d’Ensenyament i a l’AMPA de l’Institut de l’Alt Foix.
3. Instar el Govern Martinenc d’Esquerres a sol·licitar una reunió amb la Consellera d’Ensenyament.

Font-rubí, 9 de maig de 2016”

L’Alcalde llegeix els acords i explica breument la moció.
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 QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC
perquè formuli els seus precs i/o preguntes.
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1)
El Sr. Càlix pregunta què passa amb el local de joves.
L’Alcalde diu que manca el mobiliari i decidir el dia de la seva
inauguració.
2)
El Sr. Càlix pregunta si s’està seguint el que preveu el Pla
Local de Joventut.
El Sr. Alcalde respon que en la seva majoria s’està seguint les
previsions del Pla i s’estan programant coses que es basen el
l’esmentat Pla.
3)
El Sr. Sala pregunta sobre una reunió del Consell d’Alcaldes
amb la participació del Diputat de Diputació de Barcelona Jordi
Fàbrega.
El Sr. Alcalde diu que es va tractar del Pla de camins comarcal,
i que el CCAP (o el Consell d’Alcaldes) haurà de decidir 2 o 3
camins troncals de la comarca que passaran a ser de la Diputació
de Barcelona. També es va parlar d’ajudes per arranjar camins.
El Sr. Sala pregunta si hi ha algun camí que afecta al nostre
municipi.
El Sr. Alcalde respon que sí, com el de la Carrerada. També s’ha
demanat una subvenció al CCAP per arranjar un tram de camí
(juntament amb la Granada).
4)
El Sr. Sala pregunta si no hi ha cap projecte per eixamplar
la carretera de Vilafranca cap a Guardiola (la BP2126).
L’Alcalde manifesta que no recorda cap projecte al respecte.
El Sr. Martí parla de un tram de 17 quilòmetres que caldrà
eixamplar.
L’Alcalde pregunta si el grup d’ERC ho veu bé això d’eixamplar
la carretera, ja que això comportaria carregar-se els plataners
de l’Avellà.
La Sra. Faura afirma que suposen un perill públic, és un risc.
L’Alcalde afirma que cal salvaguardar el paisatge, sobre tot, a
la part nord del municipi.
La Sra. Faura manifesta que les corbes són perilloses, no diu
les rectes.
L’Alcalde diu que ara s’ha fet una bona actuació per uns quants
anys.
5)
El Sr. Sala parla sobre una reunió de l’Ajuntament
l’ADEPG i pregunta sobre les conclusions que es van treure.

amb
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L’Alcalde respon que van venir a la Corporació a presentar la
seva feina i a demanar col·laboració. Fan cursos per autònoms i
d’altres iniciatives positives.
6)
El Sr. Sala exposa que algunes persones li han preguntat
sobre si les obres en el turó de Can Rovireta han tancat un
camí.
L’Alcalde respon que el camí segueix sent, que el projecte així
ho reflectia, que es troba entre els dos camps.
El Sr. Sala afirma que el camí ha desaparegut, està llaurat i
està impracticable.
El Sr. Alcalde diu que ja reclamaran al propietari per a què el
camí hi estigui.
7)
La Sra. Faura pregunta si per part del govern s’ha fet algun
càlcul de manteniment de les pistes de pàdel.
El Sr. Alcalde respon que les despeses de manteniment seran les
mateixes que les pistes de tennis.
La Sra. Faura pregunta si necessiten alguna atenció especial.
El Sr. Alcalde diu que no, que cap atenció específica. Com a
despesa més important hi ha la llum, però els abonats ja pagaran
per al seu manteniment.
El Sr. Tutusaus afirma que les pistes de pàdel tenen poc
manteniment.
8)
La Sra. Faura diu que, en relació a les fuites d’aigua que
hi ha a la xarxa municipal de subministrament, que se’ls havia
dit amb anterioritat que s’estava fent un inventari informàtic
de les fuites, un programa informàtic per recollir els punts de
la xarxa on es donen.
El Sr. Alcalde respon que aquest inventari hi és, que ja s’està
treballant així, amb un programa informàtic.
La Sra. Faura pregunta si aquest programa informàtic té en
compte on hi ha més avaries.
El Sr. Alcalde explica que s’està treballant en això, que ja
s’està sabent on estan les fuites i els canvis de canonades es
decideixen en funció d’aquestes dades.
9)
El Sr. Sala vol preguntar sobre dos temes que es van tractar
en la reunió del mes de març, com són la reparació de la piscina
del municipi i el rètol de turisme.
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El Sr. Ortega respon que s’està treballant en el tema de la
reparació de la piscina, afegint l’Alcalde que es disposa de la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Pel que fa al planell i rètol, l’Alcalde explica que aquest tema
resta a l’espera de disposar de dotació pressupostària.
10) El Sr. Sala diu que des del Consell Comarcal s’està
treballant en un programa sobre zones d’autocaravana; que Fontrubí no apareix en el programa i que creuen que és una llàstima.
Que és una manera de potenciar el turisme, una bona iniciativa i
amb finançament.
L’Alcalde diu que Font-rubí no apareix perquè el govern
municipal no està d’acord amb aquesta iniciativa, atès que
consideren que no aporta grans avantatges per al municipi.
El Sr. Tutusaus considera que aquestes zones d’autocaravana són
un aparcament, on gaudeixen dels serveis i marxen.
El Sr. Sala argumenta que aquests turistes també venen a visitar
el municipi i compren productes. Afegeix que municipis com a
Vilobí, Subirats, Sant Quintí, Sant Martí, Torrelles,... ho
demanen.
El Sr. Alcalde finalitza aquest punt afirmant que seria una
bestiesa que es facin tantes àrees en la comarca; i que hi ha
molta distància entre els dos grups municipals en aquest tema.
11) La Sra. Faura pregunta si hi ha la intenció de crear alguna
cosa a nivell de turisme (a part de la Fira, la web,..)
El Sr. Alcalde explica que no disposen de cap pla de turisme,
que s’adhereixen a les iniciatives comarcals; com per exemple,
el mirador de Font-rubí, que és un dels 5 miradors de la
comarca.
El Grup d’ERC felicita a l’Alcalde per aquest mirador.
La Sra. Faura pregunta si el govern veuria necessari redactar un
pla de turisme; si ho consideren interessant, per a protegir
l’entorn, definir quin tipus de turisme es busca,...
El Sr. Alcalde respon que se’n podria parlar; que es pot demanar
a la Diputació de Barcelona. Finalitza aquesta intervenció
recordant que ja es disposa d’un Pla de senyalització turística
del municipi.
12) El Sr. Sala pregunta en relació als rètols,
l’agrobotiga de Cal Cintet encara continua present.

que

el

de

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

L’Alcalde contesta que hi ha molts rètols a millorar i canviar,
però que és un moment d’impàs.

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 21,35 hores.

