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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 25 D’OCTUBRE DE 2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 05/2016
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 25 d’octubre de 2016
Hora d’inici de la sessió: 20,00
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.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

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. 49 a
la núm. 68 del 2016).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals del municipi de Font-rubí per a
l’exercici 2017 i següents.
5. Moció del grup ERC Font-rubí per a l’enregistrament i
publicació a la web municipal dels Plens del Consistori de
Font-rubí.
6. Precs i preguntes.

El Sr. Alcalde obre la sessió i dóna la benvinguda als regidors
assistents.
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 27 de setembre 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.
Intervé el Sr. Martí Càlix sol·licitant que et matisi una
intervenció seva en el punt tercer, on diu “El Sr. Càlix manifesta que
aquests conceptes no haurien de ser subvencionables per una administració i
que l’any que una entitat no tingués despeses en adquisició de material,
vestuari,... doncs aquell any no hauria de rebre cap subvenció per part de
l’Ajuntament”, que s’afegeixi “però si un altre any tenen més

despesa en aquests conceptes, se li incrementi la subvenció”.
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I no sortint cap altra objecció,
votació amb l’esmena proposada.

l’Alcalde

sotmet

l’acta

a

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. 49 A LA NÚM. 68 DEL 2016).
El Sr. Alcalde pregunta a la resta dels membres de la Corporació
si volen comentar alguna qüestió de les resolucions que van des
de la número 49 a la número 68 de l’any 2016, de les quals es
dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el
següent:
49/2016
50/2016
51/2016

52/2016
53/2016
54/2016
55/2016

56/2016
57/2016
58/2016
59/2016
60/2016

61/2016

D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la Junta de
Govern Local de data 26 de juliol de 2016.
D’aprovació de l’expedient núm. 03/2016 de modificació de
crèdits del vigent pressupost de la Corporació.
De baixa del comptador de subministrament d’aigua de l’immoble
situat cal C/ de la Cerdanya, núm. 2 del barri de Can
Castellví d’aquest municipi.
D’aprovació de les nòmines del mes de juliol de 2016.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió
ordinària del Ple del 9 d’agost del 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de
data 9 d’agost de 2016.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament
d’aigua de Cal Peret del Bou, núm. 25 del municipi de Fontrubí.
D’incoació d’expedient per a l’adopció de protecció de la
legalitat urbanística, exp. 03/2016.
D’incoació d’expedient per a l’adopció de protecció de la
legalitat urbanística, exp. 04/2016.
D’aprovació de les nòmines del mes d’agost de 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de
data 30 d’agost de 2016.
D’adopció de mesures en el servei municipal d’abastament
d’aigua potable per a l’estalvi d’aigua amb motiu de la
sequera.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament
d’aigua de la masia “Cal Jep Cabró” al barri de l’Alzinar núm.
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62/2016

63/2016
64/2016

65/2016
66/2016
67/2016
68/2016

5 del municipi de Font-rubí.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament
d’aigua de la masia “Cal Marlès” al barri de Mas Moió núm. 8
del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de
data 13 de setembre de 2016.
De baixa del comptador de subministrament d’aigua de l’immoble
situat cal C/ Alt Penedès, núm. 10 del barri de Can Castellví
d’aquest municipi.
D’aprovació de l’expedient núm. 06/2016 de modificació de
crèdits del vigent pressupost de la Corporació.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió
extraordinària del Ple del 27 de setembre del 2016.
D’aprovació de les nòmines del mes de setembre de 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de
data 27 de setembre de 2016.

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 12 i 26 de juliol de 2016;
- Acta de la JGL de data 9 i 30 d’agost de 2016;
- Acta de la JGL de data 13 i 27 de setembre 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.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A
L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS.
La proposta presentada és la següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació
de les seves tarifes.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 21

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora
de
l’Impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable,
així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram
Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus
municipals
Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’escola bressol
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora dels preus públics per a la prestació de
diversos serveis i utilització privativa del domini públic
municipal
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Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.”
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Font-rubí, 19 d’octubre de 2016
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde”

L’Alcalde, atès que no hi ha públic assistent, proposa anar
directament a l’explicació i debat d’aquest punt. Exposa que la
proposta consisteix en incrementar mínimament les taxes que són
deficitàries en gran mesura, i que l’IBI sobre béns urbans es
modifica per tal d’aconseguir els mateixos ingressos que en anys
anteriors, atès que l’últim exercici, amb les dades cadastrals
de què es disposaven, es va aconseguir una recaptació inferior
en uns deu quinze mil euros.
Intervé el Sr. Martí manifestant que el seu grup hi podria estar
d’acord amb aquesta proposta, però que troben a faltar que
l’equip de govern els presentés la proposta.
A continuació els regidors d’ERC exposen que el seu grup entén
els increments proposats, però que caldria esmenar la proposta
en relació a les bonificacions, que s’haurien d’establir en base
a la manca de capacitat econòmica dels contribuents. I a
continuació enumeren alguna bonificació, com ara per la
utilització de la deixalleria, per las joves per a la reforma o
rehabilitació d’habitatge habitual, per a empreses de nova
creació.
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El Sr. Alcalde els hi retreu que no aporten un estudi propi o
proposta de modificació d’ordenances fiscals, com compensen la
manca d’ingressos que comporta l’aplicació de més bonificacions,
com aconsegueixen l’equilibri tarifari; que han tingut temps de
preparar-la perquè cada any les ordenances fiscals s’aproven en
el mateix termini. Recorda l’Alcalde que les persones o famílies
que tenen problemes econòmics se’ls atén via serveis socials, i
els recursos s’obtenen mitjançant ajudes que concedeix la
Diputació de Barcelona.
Els regidors d’ERC al·leguen que veuen les bonificacions com a
eina preventiva, que des de serveis socials es poden establir
uns criteris o paràmetres, segons la seva valoració fixada en la
memòria anual.
El Sr. Alcalde insisteix en la posició de l’equip de govern
d’incrementar de forma progressiva però mínima les taxes més
deficitàries, per no haver de fer cada certs temps uns
increments més importants, i més tenint en compte que les taxes
del municipi no són altes, comparativament amb els municipis
veïns.
Els regidors del grup municipal d’ERC plantegen la possibilitat
de parlar de les ordenances fiscals amb l’equip de govern,
negociar-les, així com s’està fent amb el pressupost de
l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon que això depèn de l’existència entre les
parts de confiança mútua, sinó no es poden establir ponts; que
en política la confiança és bàsica. Que l’any passat no es va
aprovar la proposta de modificació de les ordenances fiscals per
les bonificacions i després ERC diu que no l’aprova perquè pugen
els tributs. També al·lega que ERC ha aprovat les ordenances
fiscals i els pressupostos en anys anteriors.
El Sr. Sala explica que potser ara no es paeixen els resultats i
que ara es negocien més les coses que abans.
El Sr. Alcalde diu que no tenen la mateixa percepció.
El Sr. Càlix insisteix en la idea que si es pot parlar de les
bonificacions igual que estan parlant dels pressupostos, es
poden apropar posicions.
El Sr. Alcalde demana als regidors d’ERC que enumerin les
bonificacions que proposen establir a cada impost o taxa, que
concretin; cosa que no fan els membres d’ERC.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la
proposta a votació.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

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
CINQUÈ.MOCIÓ
DEL
GRUP
ERC
FONT-RUBÍ
PER
A
L’ENREGISTRAMENT I PUBLICACIÓ A LA WEB MUNICIPAL DELS PLENS DEL
CONSISTORI DE FONT-RUBÍ.
La moció presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Atenent a la voluntat d’aconseguir majors graus de participació ciutadana en la vida
política municipal i amb la intenció d’afavorir la informació sobre els assumptes públics,
garantir mesures efectives de Transparència i promoure l’activitat política des de la
pluralitat i les pràctiques democràtiques, el Grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a Font-rubí:
Proposa:
-L’enregistrament dels Plens que es celebrin al Consistori de Font-rubí. Aquest
enregistrament ( audiovisual ) pot ser portat a terme en qualsevol dels mitjans
tecnològics actuals.
-La publicació d’aquests enregistraments a la web de l’Ajuntament de Font-rubí en el
plaç d’una setmana de la celebració del Ple.
-Oferir en streaming els Plens si les condicions tecnològiques ho permeten en
l’actualitat o quant sigui viable.
Font-rubí, a 7 d’octubre de 2016”

El Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors d’ERC per defensar
la moció que han presentat.
El Sr. Sala llegeix la moció i argumenta que és una mesura per
aconseguir un major grau de transparència i de participació.
El Sr. Moya explica que bàsicament estan d’acord amb la moció
però amb matisos: que cal fer-ho bé, que s’ha de preveure la
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despesa dins dels propers pressupostos, que pel que fa a la
publicació a la pàgina web millor fixar un termini més ampli, un
mes en comptes d’una setmana.
Després de negociar la moció, es proposa la següent esmena:
“-La publicació d’aquests enregistraments a la web de l’Ajuntament de Font-rubí en el
termini més breu possible des de la celebració del Ple.”
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la
moció a votació.

Subjecta la moció esmenada 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’ERCAM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

A continuació, i de conformitat amb el que preveu l’article 91.4
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’Alcalde exposa que el grup municipal d’ERC-AM
ha presentat, en data 21 d’octubre de 2016 i NRE 957, una moció
que vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència
i que no es troba inclosa en l’ordre del dia.
El Sr. Sala argumenta que aquesta moció no pot esperar a ser
discutida en la següent sessió ordinària que es celebri, que pot
ser d’aquí a tres mesos, i que cal debatre ara atès el moment
històric que està vivint el país.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat dels
presents) incloure per urgència el nou punt en l’ordre del dia.

PUNT SISÈ.CONSTITUENT.

MOCIÓ

DE

SUPORT

AL

REFERÈNDUM

I

AL

PROCÉS

La moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya de
Font-rubí és la següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de
resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés
Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017
amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de
Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a
terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així
mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment
per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del
referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític
amb el govern de l’Estat espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les
forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar
políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el
reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents
des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament
de Font-rubí proposa d’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Font-rubí a la celebració d’un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la
societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte
desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui
fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a
la futura República.
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Font-rubí, a 21 d’octubre de 2016”

El Sr. Sala llegeix la moció i la defensa.
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 proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC
perquè formuli els seus precs i/o preguntes.
1)
El Sr. Càlix presenta un prec o proposta: que durant la
festa major, la porta de la pista té un rail que queda una mica
aixecat del nivell del terra i que suposa un problema per a la
gent gran i que e podria solucionar posant un “tapa cables”.
El Sr. Alcalde diu que properament es farà una actuació en els
tancaments que solucionarà aquest tema, perquè aquesta porta
desapareixerà.
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2)
El Sr. Sala pregunta si hi ha conveni laboral de
l’Ajuntament de Font-rubí.
El Sr. Alcalde respon que no hi ha conveni, només un acord de fa
anys.
3)
El Sr. Sala pregunta si hi ha alguna novetat sobre el tema
dels refugiats.
El Sr. Alcalde explica que a nivell de comarca encara no ha
arribat cap notícia sobre els refugiats.
4)
El Sr. Sala pregunta sobre si hi ha alguna novetat en el
servei de subministrament d’aigua.
L’Alcalde explica que aquest últim trimestre ja no s’han hagut
de contractar més camions cisterna; que s’està treballant per
instal·lar la bomba a més profunditat dins del pou i que s’ha
derogat la resolució de la sequera.
La Sra. Faura pregunta si es pot fer algun tipus de campanya per
estalviar aigua.
L’Alcalde respon que es va fent periòdicament.
5)
La Sra. Faura pregunta sobre quin procés de selecció s’ha
seguit per a la contractació de personal per a la llar
d’infants.
El Sr. Moya respon que s’ha fet publicitat a la pàgina web
municipal i a facebook; que es buscava un perfil d’educadores
molt definit i que ell va dur a terme moltes entrevistes
personals conjuntament amb una treballadora municipal.
La Sra. Faura pregunta si la plantilla existent de la llar
d’infants va poder participar en el procés selectiu.
El Sr. Moya respon que no, que es pretenia un canvi radical i
absolut que no ho feia aconsellable. Es volia començar un nou
curs amb nous objectius i increment d’alumnes, i amb un servei
diferenciat de la resta de les llars municipals del voltant, amb
l’implementació de l’anglès, d’equips informàtics,...
6)
El Sr. Càlix presenta un prec que transmet del grup de
diables. Aquesta entitat vol un armari per guardar el seu
material, si pot ser al magatzem municipal.
La regidora Sibil li explica que ja es va posar en pressupost i
es va fabricar un armari especial pels diables, el qual ja es
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troba col·locat. Que la roba no la tenien guardada allí perquè
tenien una sortida.
7)
El Sr. Càlix comunica una felicitació al consistori, en
general, i a l’equip de govern també, per a l’inauguració del
local de joves. Fa el prec que agrairia el seu grup que els
convidessin amb més antelació.
8)
Per a finalitzar, el Sr. Sala planteja que resta pendent
parlar novament de pressupostos.

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.

