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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 2 D’OCTUBRE DE 2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 06/2018
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 2 d’octubre de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20,04
Hora d’acabament de la sessió: 20,30
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.
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:
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
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.
2. Proposta d’aprovació del compte general de la Corporació corresponent a
l’exercici 2017.
3. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2018.
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4. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
03/2018 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors assistents i excusa
l’assistència de la regidora Sra. Sibil. L’Alcalde anuncia que abans de la finalització
de la sessió, sotmetrà un nou punt a votació per urgència per a que es debati i voti.
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 31 de juliol
de 2018. 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: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 5 (cinc) 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 DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atès el compte general de l’exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació
annexa a aquest, segons la legislació vigent.
Atès que el titular de la Intervenció municipal de fons va procedir a la formació del
compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic 2017,
juntament amb tota la seva documentació annexa.
Atès que finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció municipal va procedir a emetre en data 20 de juny de 2018 l’informe
corresponent en relació amb l’aprovació del compte general.
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Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Fontrubí, en sessió celebrada en data 17 de juliol de 2018 va emetre l’informe preceptiu
corresponent en relació amb el compte general d’aquesta corporació relatiu a
l’exercici 2017.
Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 25 de juliol de 2018 el compte general –juntament amb l’informe de dita
comissió- van ser objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies,
durant els quals, i vuit dies més, els interessats van poder presentar reclamacions,
objeccions o observacions.
Atès que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretàriainterventora, de data 19 de setembre de 2018, durant el termini d’exposició al públic
del compte esmentat, i vuit dies més, no s’han presentat cap al·legació ni reclamació
contra el mateix.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208
a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 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 municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2017, comprès pel compte general
del mateix Ajuntament.
Segon.- Remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (que la
remetrà al Tribunal de Cuentas), tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la resta de normativa
concordant, al Ministeri d’hisenda i administracions públiques.”
La secretària interventora llegeix els acords i pren la paraula el Sr. Moya. El regidor
d’Hisenda explica que es tracta de l’últim tràmit abans de trametre el compte general
del 2017 a la Sindicatura de Comptes.
El Sr. Sala, d’ERC, manifesta que reitera el contingut de la seva intervenció en la
Comissió de Comptes. Que, a nivell tècnic, el seu grup no té res a dir sobre el
Compte General; però que no troben ètic el tema de les factures del Pere Lluch, atès
que té una empresa amb un regidor.
Per al·lusions, el Sr. Gili explica que ell no té cap empresa amb el Sr. Pere Lluch.
El Sr. Sala diu que el seu grup no veuen aquesta situació transparent, tot i que sigui
legal, i que no es tracta d’un tema de diners.
L’Alcalde intervé per explicar que hi ha una factura d’aigua de retroexcavadora del
Sr. Lluch d’un dia que calia solucionar una urgència del servei municipal d’aigua; que
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aquesta empresa ha de poder treballar per a l’Ajuntament com qualsevol altra
empresa.
El Sr. Sala insisteix en què són temes evitables, i ensenya un full publicitari on es
dona a entendre que GIC és una empresa on participa el Pere Lluch i el Sr. Jordi
Gili.
El Sr. Gili insisteix que no té cap empresa amb el Sr. Pere Lluch.
El Sr. Sala diu que llavors GIC fa publicitat incorrecta.
La Sra. Faura afirma que no és res escandalós, que es tracta d’un import petit, però
que no és correcte sota el seu punt de vista.
El Sr. Càlix explica que si ell estigués a l’equip de govern no contractaria al seu tiet, i
que si calgués adoptar un acord plenari on estigués implicat el seu tiet, ell
s’abstindria.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 5 (cinc)
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 TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A
L’EXERCICI 2018.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment:
“D’acord amb l’article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2018, en el seu paràgraf primer estableix que les
retribucions dels empleats al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior a l'1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017,
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa als
efectius de personal com a la seva antiguitat.
I en el segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25% addicional, a partir del juliol
de 2018, condicionat a l’increment del PIB superior al 3,1%; increment que ja ha
estat aprovat pel Consell de Ministres el dia 13 de juliol.
Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 18.dos, s’incorpora la possibilitat
de què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial,
destinat entre d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, específic, plans
de pensions o d’altres. L’increment pot ser de fins el 0,3% en cas de superàvit.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí no disposa de representant dels treballadors,
però vist que des de la Regidoria de Recursos Humans s’ha presentat treballadors
municipals la proposta d’increment de retribucions, al qual ha estat acceptada pels
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empleats i que consisteix en que el personal de la Corporació, funcionari i laboral,
vegi incrementades les seves retribucions en un 1,925% en tots els elements de
l’estructura retributiva (sous base, complements de tot tipus, productivitat,
antiguitat,...), excepte el personal laboral no estructural contractat dins de plans
d’ocupació, que es regeixen per altres condicions ja fixades.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 amb
situació de superàvit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les
atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés normativa
concordant i d’aplicació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR , amb efectes de l’1 de gener de 2018, un increment de l’1,5%
de les retribucions bàsiques i de tots els complements (destí, específic, productivitat i
específic de tresoreria) del personal funcionari de l’Ajuntament de Font-rubí, tal i com
determina la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2018.
Segon.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2018, un increment de l’1,5% de
les retribucions bàsiques i de tots els complements (millora voluntària absor.,
antiguitat, productivitat,...) del personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí, excepte
el personal laboral no estructural contractat dins de plans d’ocupació, que es
regeixen per altres condicions ja fixades.
Tercer.- APROVAR, amb efectes de l’1 d juliol de 2018, un increment del 0,25% de
les retribucions bàsiques i de tots els complements del personal funcionari i dels
personal laboral de l’Ajuntament de Font-rubí (excepte el personal laboral no
estructural contractat dins de plans d’ocupació, que es regeixen per altres condicions
ja fixades).
Quart.- APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de 2018, un increment addicional
del 0,3% de la massa salarial per a destinar-lo a implantar plans o projectes de
millora de la productivitat o l’eficiència, d’acord amb l’annex de productivitat que
consta a l’expedient.
Cinquè.- MANTENIR les quanties de les assignacions i règim econòmic dels
membres electes de la Corporació.
Sisè.- FACULTAR al regidor de Recursos Humans per a la realització de les
gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució del present acord.
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Setè.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta aquest acord amb
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1 del Pressupost de
l’exercici 2018, condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 3/2018.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació
per al seu compliment.”
La secretària interventora llegeix els acords.
L’Alcalde explica breument la proposta d’increments dels sous dels treballadors
municipals, que s’ajusta al que preveu la normativa.
El Sr. Martí manifesta la conformitat del seu grup a aquesta proposta.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit)
vots a favor provinents: 5 (cinc) 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 QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03/2018 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent:
“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 26 de setembre de 2018 i vist
l’informe de Secretaria-intervenció de data 27 de setembre de 2018.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2018, l'aprovació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per mitjà de nous i majors ingressos i de romanent de tresoreria
no afectat a la Llei Orgànica 2/2012 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 i majors ingressos i
de romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012.
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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. 03/2018
del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2018, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, per import de 57.907,47 euros, finançats
amb nous ingressos, per import de 5.209,00 euros, amb majors ingressos, per import
de 5.000,00 euros, i amb romanent de tresoreria no afectat per la Llei Orgànica
2/2012, per import de 47.698,47 euros, d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada
161-15000
323-15000
330-15000
326-15000

Descripció

Proposta d’alta

Productivitat personal servei agua
Productivitat personal educació
Productivitat personal cultura
Productivitat personal llar d’infants

79,00 €
85,00 €
63,00 €
183,00 €
410,00 €

TOTALS
Partida
suplementada
920.12000
920.12003
920.12100
920.12101
920.12103
326.13000
920.13000
920.13002
151.13100

161.13100
323.13100

Descripció

Consignació
inicial

Consignació
definitiva

Retribucions bàsiques
funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques
funcionaris grup C1
Complement de destí
funcionaris
Complement específic
funcionaris
Altres complements
funcionaris
Retribucions personal
laboral fix llar d’infants
Retribucions personal
laboral fix adm gral
Altres retribucions
personal laboral fix
Retribucions personal
laboral temporal
urbanisme
Retribucions personal
laboral temporal servei
aigua

18.300,00 €

298,00 €

18.598,00 €

14.050,00 €

229,00 €

14.279,00 €

13.000,00 €

212,00 €

13.212,00 €

12.100,00 €

197,00 €

12.297,00 €

2.150,00 €

35,00 €

2.185,00 €

20.200,00 €

329,00 €

20.529,00 €

92.800,00 €

1.508,00 €

94.308,00 €

2.150,00 €

35,00 €

2.185,00 €

25.500,00 €

334,00 €

25.834,00 €

26.100,00 €

425,00 €

26.525,00 €

Retribucions personal

14.050,00 €

229,00 €

14.279,00 €
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326.13100
330.13100
920.13100
161.13101

326.13101

920.13101

326.13102
161.14300
326.14300
337.14300
920.14300
920.15000
920.15100
151.16000
161.16000
323.16000
326.16000
330.16000
337.16000
920.16000
1531.21003
323.21302

laboral temporal, enseny
pri
Retribucions personal
laboral temporal, llar
d’infants
Retribucions personal
laboral temporal, cultura
Retribucions personal
laboral temporal, adm gral
Retribucions personal
laboral hores extra serv
aigua
Retribucions personal
laboral hores extra llar
d’infants
Retribucions personal
laboral hores extra adm
gral
Altres retribucions
personal laboral temporal
llar d’inf
Retribucions altre
personal serv aigua
Retribucions altre
personal llar d’infants
Retribucions altre
personal temps d’oci i
lleure
Retribucions altre
personal adm gral
Productivitat adm gral
Gratificacions
Seguretat social,
urbanisme
Seguretat social, servei
municipal aigües
Seguretat social,
ensenyament primària
Seguretat social, llar
d’infants
Seguretat social, cultura
Seguretat social, temps de
lleure
Seguretat social, adm gral
Mant. arbrat, neteja viària i
senyalització
Manteniment inst elèctrica
i calefacció escoles i altres

42.800,00 €

696,00 €

43.496,00 €

21.000,00 €

342,00 €

21.342,00 €

64.400,00 €

1.047,00 €

65.447,00 €

1.500,00 €

25,00 €

1.525,00 €

100,00 €

2,00 €

102,00 €

1.000,00 €

17,00 €

1.017,00 €

4.900,00 €

80,00 €

4.980,00 €

28.000,00 €

455,00 €

28.455,00 €

16.000,00 €

260,00 €

16.260,00 €

5.000,00 €

82,00 €

5.082,00 €

9.500,00 €

155,00 €

9.655,00 €

21.000,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €

1.043,00 €
65,00 €
154,00 €

22.043,00 €
4.065,00 €
8.154,00 €

20.000,00 €

385,00 €

20.385,00 €

4.500,00 €

87,00 €

4.587,00 €

26.000,00 €

501,00 €

26.501,00 €

7.000,00 €
1.500,00 €

135,00 €
29,00 €

7.135,00 €
1.529,00 €

75.606,00 €
4.500,00 €

1.456,00 €
2.000,00 €

77.062,00 €
6.500,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €
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Manteniment vehicles
municipals
Manteniment tractor
municipal
Manteniment
retroexcavadora
Combustible i carburant
llar d’infants
Despeses jurídiques i
gestoria
Festes populars
Promoció econòmica i
turisme
Extinció i prevenció
d’incendis forestals i altres
Estudis i treballs tècnics
Cons Esp Alt Pdès, Casal
estiu, EEM i altres
activitats
Nova pavimentació de dos
camins
TOTALS

920.21400
454.21401
161.21402
326.22103
920.22604
338.22609
432.22619
136.22701
151.22706
341.22728
454.60901

•

2.000,00 €

2.500,00 €

4.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

2.700,00 €

2.900,00 €

2.000,00 €

4.900,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

22.000,00 €

43.655,00 €
26.000,00 €

3.759,00 €
800,00 €

47.414,00 €
26.800,00 €

4.000,00 €

1.450,00 €

5.450,00 €

26.000,00 €
30.000,00 €

10.000,00 €
5.000,00 €

36.000,00 €
35.000,00 €

50.000,00 €

5.441,47 €

55.441,47 €

810.761,00 €

57.497,47 €

868.258,47 €

FINANÇAMENT:
Partida
d’ingressos
34911
34401

Descripció

Proposta d’alta

Preu públic servei desbrossar parcel·les per a
prevenció d’incendis
Preu públic servei festes populars
TOTAL

1.450,00 €
3.759,00 €
5.209,00 €

Partida
34904

Descripció
Preu públic servei casal d’estiu
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

Import
5.000,00 €
5.000,00 €

Partida
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

Import
47.689,47 €
47.698,47 €

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.
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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.”
La secretària interventora llegeix els acords.
El regidor d’Hisenda explica breument les aplicacions que es pretenen modificar,
destacant que són moltes del capítol 1 de personal i d’altres conceptes.
Intervé el Sr. Sala i pregunta sobre les partides que s’incrementen més.
La secretària interventora explica els motius per les que cal incrementar les
aplicacions d’estudis i treballs tècnics i despeses jurídiques i de gestoria.
El Sr. Sala destaca que s’agafen més de 47.000 euros de romanent de tresoreria per
fer aquesta modificació de crèdits; i demana que quan el seu grup plantegi una
proposta de despesa que també es pugui dur a terme amb càrrec a romanent de
tresoreria.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit)
vots a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots
del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
A continuació, d’acord amb el que preveu l’article article 91.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’Alcalde sotmet a votació la inclusió
d’un nou punt a l’ordre del dia: la moció amb motiu del primer aniversari de l’1
d’octubre. Per unanimitat dels regidors assistents, s’aprova incloure aquest punt, que
es debatrà i votarà a continuació.
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1
D’OCTUBRE.
La moció que es presenta a la consideració del Ple municipal és la que tot seguit es
transcriu:
“La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita
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històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a
través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de
la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000
veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar
buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de
Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va
decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una
demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar
en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant
d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer
com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una
diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble
català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor
del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint
un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i
Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la
sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara
avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell,
els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i
forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell
Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol
altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili.
Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu
immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Font-rubí proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol
s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que
s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que
puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el
retorn dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).”
L’Alcalde llegeix la moció i fa un breu comentari sobre l’aniversari de l’1 d’octubre de
2017.
El grup d’ERC manifesta que estan completament 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: 8 (vuit) vots
a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat.

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 20,47 hores.
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