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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 31 D’OCTUBRE DE 2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 07/2017
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 31 d’octubre de 2017
Hora d’inici de la sessió: 20,19
Hora d’acabament de la sessió: 20,54
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:
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1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries
anteriors.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 58 a la núm. 78 del
2017).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta d’acord d’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de
Font-rubí amb el municipi de Sant Martí Sarroca.
5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
05/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
6. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències,
presentada pel grup d’ERC de Font-rubí.
7. Moció de rebuig a la violència de la policia espanyola l’1 d’octubre, presentada
pel grup municipal de CiU.
8. Moció per implementar una nova justificació de les dietes, presentada pel grup
municipal d’ERC de Font-rubí.
9. 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 LES ACTES DE
LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són les de data 17 i
24 d’octubre de 2017. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer
algun aclariment o alguna esmena al contingut de les actes.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació.

Subjectes les actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots
a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, les actes s’aproven per unanimitat.
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PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA
NÚM. 58 A LA NÚM. 78 DEL 2017).
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 58 a la número 78 de l’any
2017, de les quals es dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
58/2017
59/2017
60/2017
61/2017
62/2017
63/2017
64/2017
65/2017

66/2017

67/2017
68/2017
69/2017
70/2017
71/2017
72/2017

De concessió d’un nou termini per a l’execució de mesures, exp. RLU
05/2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 11
de juliol de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del
Ple del 25 de juliol del 2017.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 25
de juliol de 2017.
D’aprovació de les nòmines del mes de juliol de 2017.
De concessió de l’acumulació del permís d’alletament a la Sra. R. R.
C.
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per inscripció
indeguda, del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí.
Per comparèixer en el recurs contenciós administratiu interposat per la
Delegació del Govern a Catalunya contra l’acord de la Junta de
Govern de data 16 de maig de 2017 d’aprovació de la relació de
factures núm. 10/2017, on es troba inclosa la factura de la quota anual
a l’AMI, i sol·licitud d’assistència jurídica.
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua
de la vivenda anomenada Cal Jan del Llop, situada al barri de l’Alzinar
núm. 28, del municipi de Font-rubí.
De delegació de competència per a la celebració de matrimoni civil en el
regidor de la Corporació Sr. Martí Càlix Tarrida.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8
d’agost de 2017.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 22
d’agost de 2017.
De contractació temporal d’una mestra per a la llar d’infants municipal
Els Pinells.
D’aprovació de les nòmines del mes d’agost de 2017.
D’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei de
subministrament i transport d’aigua potable.
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73/2017
74/2017
75/2017
76/2017
77/2017
78/2017

D’aprovació de l’expedient núm. 04/2017 de modificació de crèdits del
vigent pressupost de la Corporació.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5
de setembre de 2017.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19
de setembre de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària
del Ple del 27 de setembre del 2017.
D’aprovació de les nòmines del mes de setembre de 2017.
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.

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 11 i 25 de juliol de 2017;
- Acta de la JGL de data 8 i 22 d’agost de 2017;
- Acta de la JGL de data 5 i 19 de setembre de 2017.
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.- PROPOSTA D’ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ AMB EL MUNICIPI DE
SANT MARTÍ SARROCA.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent:
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“Vist el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu article 28 que el Govern de la
Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.
Vist que, per resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 16 de maig de
2017, s’inicia l’expedient de delimitació, entre d’altres, del municipi de Sant Martí
Sarroca amb els municipis limítrofs d’acord amb allò establert en l’art. 28.1 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
Vista la notificació rebuda de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en data 1 d’agost de
2017 i NRE 943, en la que es tramet acord adoptat pel Ple d’aquell Ajuntament en data
27 de juliol de 2017, sobre l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal, i
nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació (exp. 110/2017-S).
Atès que el Ple d’aquesta Corporació ja va procedir, en sessió de data 14 de juliol de
2015, al nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal
de Font-rubí per a tots els expedients de delimitació que iniciï aquesta Corporació o
qualsevol dels altres ajuntaments limítrofs durant la present legislatura 2015-2019.
Però atès una de les persones designada dins de l’esmentada comissió ja no treballa
per aquesta Corporació, cal tornar a nomenar els membres de la Comissió de
delimitació per part d’aquest Ajuntament.
Vist l’article 28 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, i l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Fontrubí amb la part que confronta amb el terme del municipi de Sant Martí Sarroca.
Segon.- Aprovar la modificació dels membres designats de la Comissió de delimitació
representació d’aquest ajuntament i que estarà integrada per:
-

El Sr. Xavier Lluch i Llopart, Alcalde, o regidor en qui delegui;
El Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, Regidor; o regidor en qui delegui;
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- El Sr. Josep Ma. Sala i Santacana, Regidor; o regidor en qui delegui;
- El Sr. Pere Pons i Vendrell, arquitecte assessor municipal; actuarà com a
substitut l’enginyer assessor municipal;
- La Sra. Eva Puig Pérez, secretària – interventora de la Corporació.
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.
Quart.- Notificar aquests acords a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries
per fer efectius aquests acords.
Font-rubí, 26 d’octubre de 2017
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde fa una breu explicació de l’origen de la
tramitació d’aquest expedient de delimitació de terme.
El Sr. Sala només pregunta sobre com ha de fer la delegació en el Sr. Càlix, per si ell
no pot assistir a les reunions de delimitació per temes laborals.
La secretària li explica que quan se’l citi per assistir a una reunió i no li vagi bé, només
cal que li comuniqui per escrit, si vol per correu electrònic, i el nom del regidor en qui
delega.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2017 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
La proposta presentada és la següent:
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“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i
no ampliable; i d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de
la Corporació.
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 24 d’octubre de 2017 i vist l’informe
de Secretaria-intervenció de data 25 d’octubre de 2017.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè, novè i catorzè de les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2017, l'aprovació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per mitjà de nous ingressos, de majors ingressos, de romanent de
tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012 i de baixes de crèdits d'altres partides del
pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense
pertorbació del servei correspon al Ple de l'Ajuntament.
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de
l’expedient de la present modificació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, finançats per mitjà de nous ingressos, de majors ingressos, de
romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012 i d’anul·lacions o baixes de
crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses .
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 177 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2017 del
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2017, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 61.904,50 euros (tot i que l’increment
de la despesa només és de 57.750,00 euros) finançats amb nous ingressos, per import
de 6.000,00 euros, amb romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012,
per import de 51.750,00 euros, i amb baixes de crèdits d'altres partides del pressupost
no compromeses, per import de 4.154,50 euros, d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada
323-22001
920-46500

Descripció
Adquisició material educatiu
Transferència al CCAP,

plans

d’ocupació

Proposta
d’alta
1.000,00
1.000,00
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162-22799

administració general
Servei recollida de restes vegetals o de poda
TOTALS

2.500,00
4.500,00

Partida
Descripció
Consignació Modificació Consignació
inicial
definitiva
suplementada
165-21004
Reparacions enllumenat i
7.500,00
6.000,00
13.500,00
reposició d’elements
337-21202
Manteniment piscines i
1.500,00
4.500,00
6.000,00
vestidors
337-21303
Manteniment instal·lacions
4.500,00
5.000,00
9.500,00
piscines
920-21307
Manteniment fotocopiadora i
3.500,00
500,00
4.000,00
altres màquines oficina
920-21500
Manteniment mobiliari i
1.650,00
800,00
2.450,00
estris ajuntament i altres
edificis
323-21501
Manteniment mobiliari i
1.500,00
300,00
1.800,00
estris escoles
920-22002
Material informàtic no
1.700,00
1.000,00
2.700,00
inventariable
323-22110
Productes de neteja i
2.300,00
500,00
2.800,00
sanejament escoles
920-22200
Servei de telecomunicacions
3.900,00
1.000,00
4.900,00
ajuntament
920-22603
Publicació en diaris oficials
1.200,00
500,00
1.700,00
334-22606
Cursos diversos promoció
2.500,00
500,00
3.000,00
cultural
341-22609
Activitats esportives,
14.000,00
1.000,00
15.000,00
gimnàstica i natació adults
151-22706
Estudis i treballs tècnics
13.500,00
2.500,00
16.000,00
161-22706
Estudis i treballs tècnics
1.000,00
1.000,00
2.000,00
servei municipal aigua
932-22708
Serveis de recaptació a
20.000,00
7.500,00
27.500,00
favor de l’entitat
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934-35900
1622-46200
1621-46300

1622-46300

326-46500
161-62300

•

Entitats bancàries, despeses
Transferències corrents a Aj.
de Vilobí del Pdès
Transf. a Mancomunitat
Pdès Garraf, recollida
selectiva
Transf. a Mancomunitat
Pdès Garraf, residus sòlids
urb
Transferències al CCAP,
joventut
Construcció d’un nou pou de
captació d’aigua
TOTALS

250,00
21.000,00

250,00
600,00

500,00
21.600,00

8.900,00

3.854,50

12.754,50

100.240,00

8.600,00

108.840,00

12.000,00

1.500,00

13.500,00

49.500,00

10.000,00

59.500,00

272.140,00

57.404,50

329.544,50

FINANÇAMENT:
Partida
Descripció
d’ingressos
46100
Subvenció Diputació de Barcelona (OT canvi
climàtic i sostenibilitat)
TOTALS

Partida
de
despeses
162346300
23148000

Descripció

6.000,00

Consignació Modificació Consignació
inicial
definitiva

Transf. Mancomunitat Pdès Garraf
pta selecció i compostatge
Atencions
benèfiques
i
assistencials
TOTAL BAIXES DE CRÈDITS DE
DESPESES D’APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
Partida

Proposta
d’alta
6.000,00

Descripció

41.105,00

-3.154,50

37.950,50

7.305,32

-1.000,00

6.305,32

48.410,32

-4.154,50

44.255,82

Import
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87000

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

51.750,00
51.750,50

SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a
comptar a partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les
dependències de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin
convenients i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació
pressupostària es considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els
terminis esmentats, de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Si es presentessin reclamacions s’hauran de resoldre en el termini
d’un mes.
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Font-rubí, 26 d’octubre de 2017
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

El Sr. Alcalde exposa que, atès que no hi ha públic assistent, no cal llegir els acords i
es passa directament al debat de la proposta, manifestant que es tracta de fer petits
ajustos a les previsions pressupostàries.
El Sr. Sala pregunta per la partida de reparacions d’enllumenat i les de manteniments
de piscina, que són dues; ja que l’import de modificació d’aquestes és més important.
L’Alcalde explica que hi ha una subvenció de Diputació de Barcelona per fer actuacions
en l’enllumenat públic; i que ha calgut fer a la piscina diverses actuacions (canviar
aixetes, arranjar fuites,...), atès l’estat envellit de les instal·lacions.
El Sr. Sala avança que el seu grup aprovarà la proposta, tot i que troben a faltar que
s’inclogui en alguna modificació pressupostària alguna de les seves propostes, com ara
l’adquisició i instal·lació de l’aparell per a la gravació de les sessions plenàries.
El Sr. Moya li respon que ja han parlat anteriorment d’aquest assumpte, el qual no s’ha
executat aquest any pel seu cost elevat, i que s’inclourà en el pressupost de l’exercici
vinent.
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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 SISÈ.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE
BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA
PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, conjuntament amb el grup de CiU,
és la que tot seguit es transcriu:
“Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir
una sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o
religió.
Per tot això, els grups municipals d’ERC-AM i CiU de Font-rubí proposen al ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la
barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències,
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van
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saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que
la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la
més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la
inclusió de la societat.
Font-rubí, 5 de setembre de 2017”

El Sr. Sala llegeix la moció.
L’Alcalde diu que no cal argumentar res, atès que està molt clara la moció i els dos
grups hi estan d’acord.
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 SETÈ.- MOCIÓ DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA ESPANYOLA
L’1 D’OCTUBRE.
La moció presentada pel grup municipal de CiU, conjuntament amb el grup d’ERC-AM,
és del tenor literal següent:
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que
van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Font-rubí ACORDA:
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PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia
1 d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquell diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
Font-rubí, 5 d’octubre de 2017”

El Sr. Alcalde llegeix la moció i l’actualitzen i l’esmenen entre tots els regidors.
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 VUITÈ.- MOCIÓ PER IMPLEMENTAR UNA NOVA JUSTIFICACIÓ DE LES
DIETES, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE FONT-RUBÍ.
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és del tenor literal següent:
“Atès que les dietes suposen una partida important del pressupost de l'Ajuntament.
Atès que la voluntat d'aquest ajuntament és millorar tant com sigui possible en el camp
de la transparència.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí
proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Millorar la justificació de les dietes a càrrec de l'Ajuntament de Font-rubí.
Segon. Fer-ho afegint els següents conceptes a respondre quan és justifica una
despesa de dietes.
• Per quin motiu s'ha fet l'àpat.
• Quines persones s'han convidat, en cas que s'hagi convidat a algú a l'àpat.
A Font-rubí, a 25 d'octubre de 2017”

El Sr. Càlix llegeix la proposta i la defensa breument, sobre tot destacant l’objectiu de la
transparència.
L’Alcalde manifesta, d’entrada, que no està d’acord amb la frase inicial de la proposta,
atès que les dietes no suposen una partida important del pressupost inicial, sinó una
petita o reduïda. Per tant, si el grup d’ERC-AM esmena la moció en el sentit de treure la
paraula important, com que el seu grup està a favor de la transparència, estarien
disposats a aprovar-la. També explica que les dietes que presenta ell, que són la
majoria, ja especifica amb qui comparteix l’àpat, tot i que no dirà de què s’ha parlat,
perquè entén que això no pot ser objecte de control.
El Sr. Càlix, en nom del grup d’ERC-AM, manifesta la seva conformitat de modificar la
moció d’acord amb la petició del grup de CiU, i concreta que quan es diu que
s’especifiqui el motiu és un tema genèric, no concret i detallat.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a
votació.
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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’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat.

PUNT NOVÈ.- 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. Sala comença la seva intervenció i diu que troben necessari col·locar una
pilona davant el centre recreatiu La Cooperativa.
El Sr. Alcalde li respon que consideren que no és una decisió fàcil, perquè hi ha
aspectes a favor i en contra d’aquesta mesura, especialment pels problemes que pot
comportar per descarregar material o instruments i d’altres elements dels musics, però
que l’equip de govern valorarà la proposta.
2)
El Sr. Sala exposa que hi ha cartells indicatius per canviar al municipi, com el de
Cal Ferret.
El Sr. Alcalde explica que el projecte de senyalització s’executarà l’any 2018.
3)
El Sr. Càlix reitera el tema del rail situat a l’entrada de la pista poliesportiva, que
pot comportar problemes.
El Sr. Alcalde diu que justament en aquest moment s’està posant una porta plegable a
la pista poliesportiva i que aquest rail desapareix.
4)
A continuació el Sr. Càlix pregunta a l’equip de govern la seva valoració sobre la
fira i la festa del most.
El Sr. Moya contesta que creu que la valoració és positiva, que el nou format de la fira
fa que sigui més integrada al municipi.
L’Alcalde afegeix que pels comentaris que ha rebut de la gent la valoració és en
general positiva, tant pel lloc on s’ha dut a terme com pel que s’ha fet.
La regidora de cultura i festes valora que és correcte poder integrar aquestes dues
activitats, i aquest any, a més, amb actes d’agermanament. Considera que si no
s’inclouen les dues activitats, la festa del most queda més trista.
La Sra. Faura comenta que potser ajustaria el tema dels horaris.
La Sra. Sibil explica que hi va haver un problema diumenge per culpa de
l’endarreriment de l’arribada de l’ambulància, de quasi una hora. Els diables no podien
actuar sense ambulància, i a última hora canviar l’ordre de les actuacions comportava
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d’altres problemes d’organització. No hi va haver cap altre problema amb els horaris, i
va ser per motius aliens a l’Ajuntament i als organitzadors de la fira.
El Sr. Càlix vol aprofitar per felicitar a la Corporació i als organitzadors per la Fira i
demana que es faci amb aquest nou format cada any.

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 20,54 hores.

