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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 17 D’OCTUBRE DE 2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 05/2017
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 17 d’octubre de 2017
Hora d’inici de la sessió: 21,01
Hora d’acabament de la sessió: 21,37
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.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
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2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals del
municipi de Font-rubí per a l’exercici 2018 i següents.

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 2017. 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A
L’EXERCICI 2018 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.
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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.
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 2018 i següents, així com el seu text refós.
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 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. 5
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 18

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
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 gestió de residus
municipals
Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del
domini públic, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, 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, 11 d’octubre de 2017
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde”
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L’Alcalde, al no haver-hi públic assistent, considera innecessari que la secretària
llegeixi els acords i cedeix la paraula al regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya fa una breu explicació de les modificacions proposades, destacant l’IBI,
que passa del 0,53 al 0,54 i la taxa de residus, que s’incrementa un 1,5% i que s’inclou
una nova bonificació proposada per ERC.
A continuació, el Sr. Moya comença a parlar sobre la proposta de bonificacions
elaborada pel grup d’ERC-AM de Font-rubí:
- IVTM: No consideren adient incrementar la bonificació dels vehicles elèctrics,
passant del 50% al 75%, per diverses motius, entre ells destaca que cada any
s’incrementa el número d’aquests vehicles i que una Corporació d’aquesta
capacitat econòmica no pot prescindir d’aquests ingressos.
- Taxa d’escombraries: Que es tracta d’un servei deficitari, que l’Estat
incrementarà l’impost als ajuntaments que reciclen poc.
Que estudiaran la bonificació del 10% als particulars que utilitzin un mínim de 6
vegades la deixalleria municipal, per poder-la aplicar de cara l’any 2019, però
implementant-se l’exercici 2018 el sistema que es decideixi.
El seu grup no considera un bon sistema aplicar bonificacions a qui utilitzi
autocompostadors al seu domicili, perquè tothom diria que els utilitza i no es
podria comprovar.
Pel que fa a les famílies monoparentals i nombroses, considera que no és
important el tipus de família sinó els ingressos d’aquesta. I destaca que les
nombroses poden generar molts residus.
I sobre les famílies sense recursos, ja existeix fins a una exempció per aquest
tipus de família, molt superior a la proposta de bonificació d’ERC del 25% o 30%.
Finalment, pel que fa a les empreses, les que disposin de certificats de gestió
mediambiental, ja se les bonifica; i les bonificacions proposades a les empreses
de nova creació ja s’ha acceptat.
A continuació intervé el Sr. Sala i diu que avui els regidors del seu grup no volien estar
aquí i volien posposar el Ple, tot i que afegeix que per un tema de terminis suposa que
no ha estat possible.
Seguidament el Sr. Sala recorda que han tingut una reunió amb el regidor d’Hisenda el
dia 8 de maig (per parlar de temes pressupostaris) i no han tingut cap més; que el seu
grup va fer la proposta respecte les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i se’ls cita
per reunir-se quan ja han rebut la convocatòria plenària. Continua dient que el seu grup
volia quedar per treballar, considera que hi ha hagut temps suficient per fer-ho, que ha
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mancat voluntat per part de l’equip de govern per dialogar i que la conclusió és que no
s’ha obtingut el mateix resultat que amb el pressupost; tot i que agraeix que s’hagi
acceptat una de les bonificacions proposades pel seu grup.
Intervé el Sr. Moya dient que no es podia quedar abans, que es va quedar en la reunió
del mes de maig en la que es feia un seguiment d’execució del pressupost que podrien
parlar d’aquest tema després de l’estiu i que el grup d’ERC estudiessin les ordenances
fiscals actuals.
A continuació demana llegir un escrit que ha preparat, que literalment es transcriu:
“En primer lloc vull expressar la meva sorpresa a l’hora de lamentar que el grup de
ERC no hagi volgut reunir-se amb aquest govern per tal de negociar de forma conjunta
la proposta de implementació de les ordenances fiscals pel exercici 2018.
Vull recordar que el passat 20 de setembre, en la concentració que tots plegats vàrem
dur a terme a la porta de l’Ajuntament de Font-rubí en defensa de les nostres
institucions, vaig informar al cap de l’oposició que aquest any s’escurçava el temps per
la convocatòria del Plenari de tramitació de les ordenances fiscals i que per tant caldria
trobar una data de reunió entre ambdues forces polítiques.
En aquesta conversa ambdós vàrem estar d’acord en la dificultat de trobar dates per
reunir-nos, tot sabent de les imprevisibles circumstàncies per les que estem passant.
Es de justícia posar dins de context que l’actual situació política en la que estem
immersos ens podria limitar la nostra capacitat d’actuació dels dies següents, com així
ha estat.
Amb la convocatòria i preparació conjunta amb tots els actors polítics i socials de la
població dels actes en favor del referèndum del dijous 28 de setembre, els lamentables
esdeveniments de repressió soferts el diumenge 1 d’octubre, amb la posterior
convocatòria d’aturada general del passat dimarts 3 d’octubre, on el nostre Ajuntament
va donar recolzament, com no podia ser d’altra forma, i amb l’esperada declaració
institucional del President de la Generalitat al Parlament de Catalunya del dimarts 10
d’octubre, a mes dels diversos actes tant de partit, com les de programació espontània
convocats per les entitats civils, que s’han dut a terme al llarg de les ultimes setmanes,
han estat decisives i plenes d’emocions.
Amb tota la cronologia i agenda exposada anteriorment, arribem fins el passat dimecres
11 d’octubre, data en que demano formalment al cap de l’oposició una reunió per
tractar la proposta d’ordenances fiscals pel proper exercici i poder debatre els diversos
punts de les bonificacions que presenta el grup de ERC. Temps encara n’hi havia,
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tenint per endavant 5 jornades disponibles per treballar, però la sorpresa arriba amb la
resposta rebuda, fent novament referència a “que les formes no han estat les mes
adients”.
En uns moments prou importants pel nostre país trobem una mancança de generositat
al confondre les “formes” amb les “voluntats”, però el nostre grup sempre s’ha
mantingut amb una incontestable voluntat de diàleg dins de la nostra responsabilitat de
govern.”
La Sra. Faura recorda que el dia 8 de maig el seu grup va posar sobre la taula la
proposta de modificació, que ha passat molt temps per a poder reunir-se i que arriba la
petició de reunió quan ja ha arribat la convocatòria del Ple amb la proposta redactada.
El Sr. Alcalde explica que, quan es funciona en comissions informatives com defensa
ERC, es negocia el que calgui durant el termini de la convocatòria fins a la celebració
de la sessió plenària.
El Sr. Càlix exposa que la proposta de reunió per part del Sr. Moya ve després que el
seu grup digui que encara esperen resposta.
El Sr. Alcalde contesta que fins al setembre no coneixen l’estat de comptes de diversos
serveis, que s’ha acceptat una bonificació proposada per ERC, que el grup d’ERC han
proposat bonificacions que ja estan establertes i amb més bonificació que la proposada
per ERC; i finalitza manifestant que si el grup d’ERC no vol negociar les ordenances
fiscals doncs no es pot fer.
La Sra. Faura diu que el seu grup sempre ha estat amb voluntat de negociar i demana
a l’equip de govern que no tergiversi la realitat.
El Sr. Alcalde explica que l’equip de govern és el responsable de tirar endavant
l’activitat municipal, i que quan es va convocar la sessió no havia passat els fets que
han motivat que avui hi hagués una nova concentració.
Intervé la secretària per explicar que el dia 28 de setembre va anar a la jornada de
modificació de les ordenances fiscals organitzada per l’ORGT de la Diputació de
Barcelona i que el dia 20 d’octubre s’ha d’haver tramès l’anunci aprovació de les
ordenances per publicar-ho al BOPB, que aquest és el marge de què es disposa per a
la tramitació legal de l’expedient.
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La Sra. Faura manifesta que, tot i aquestes terminis explicats per la secretària, els
grups municipals han pogut haver fet un treball previ, que hi ha hagut aspectes que ja
es podien haver negociat i treballat amb anterioritat.
El Sr. Moya reitera que no li veu el sentit a treballar les ordenances fiscals el mes de
maig.
El Sr. Alcalde també contesta a la Sra. Faura i afirma que ell no li veu sentit a que el
seu grup es negui a negociar la proposta en cinc dies, atès que el grup d’ERC no ha
volgut reunir-se des de dimecres passat fins al dia d’avui.
El Sr. Moya explica que ell ha treballat la proposta presentada pel grup d’ERC i que
estava preparat per tractar-la amb ells, i que, com a conseqüència d’això, és que a la
proposta presentada per l’equip de govern s’ha introduït una bonificació i es vol
implementar la bonificació de la deixalleria.
El Sr. Sala conclou la seva intervenció afirmant que no s’ha acceptat cap bonificació
que afecti a les famílies per qüestions mediambientals i socials.
El Sr. Alcalde li respon que això no és veritat, que s’ha acceptat el tema de la
deixalleria i que el seu grup té establert una major bonificació per tema socioeconòmic
que el proposat per ERC.
El Sr. Càlix diu que està sorprès per l’afirmació contradictòria del Sr. Moya sobre que
no es poden fer bonificacions en la taxa de residus perquè, entre d’altres motius, l’Estat
incrementarà cap a l’any 2020 la multa als municipis que no reciclin bé. Doncs ell
considera que cal adoptar les mesures necessàries per reciclar millor, entre elles
bonificacions per incentivar, i així evitar rebre multes.
El Sr. Alcalde conclou el punt dient que considera que ja es duen a terme moltes
actuacions i mesures perquè els veïns reciclin el màxim possible (autocompostadors,
campanyes informatives,...).

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: 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.
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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 21,37 hores.

