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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 30 DE GENER DE 2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 01/2018
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 30 de gener de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20,04
Hora d’acabament de la sessió: 20,23
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. 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:
Sr. Sebastià Moya i Arenas.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 79 a la núm. 104 del
2017).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per
l’Organisme de Gestió tributària durant l’exercici 2017.
5. Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants
electes.
6. Precs i preguntes.

El Sr. Alcalde obre la sessió, dóna la benvinguda als regidors assistents i excusa
l’assistència del regidor Sr. Moya, que per motius professionals, no sap si podrà arribar
en algun moment de la present sessió.
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 19 de
desembre 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: 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.
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PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA
NÚM. 79 A LA NÚM. 104 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 79 a la número 104 de
l’any 2017, de les quals es dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el
següent:

79/2017
80/2017
81/2017
82/2017
83/2017
84/2017
85/2017

86/2017
87/2017
88/2017
89/2017
90/2017
91/2017
92/2017

93/2017
94/2017
95/2017

De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 3
d’octubre de 2017.
De suspensió de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 3 d’octubre
de 2017.
De baixa d’ofici definitiva de la següent persona, per inscripció indeguda, del
Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí.
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per inscripció indeguda,
del Padró Municipal d’Habitants de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 10
d’octubre de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple
del 17 d’octubre del 2017.
De compareixença davant del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona i designa de
lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la
Diputació de Barcelona.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 24
d’octubre de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i
urgent del Ple del 24 d’octubre del 2017.
D’aprovació de les nòmines del mes d’octubre de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del
31 d’octubre del 2017.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 7 de
novembre de 2017.
De reserva de llocs per a pancartes, cartells i banderoles i locals públics per a
la campanya electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
De nomenament al Senyor Lluís Ortega i Rey, primer Tinent d’Alcalde, com a
Alcalde-president accidental de l’Ajuntament de Font-rubí, durant el dia 7 de
novembre de 2017.
De canvi de nom de la titular del contracte de subministrament d’aigua de la
masia Can Figueras, del barri els Pujols núm.19, del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 21 de
novembre de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple
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96/2017
97/2017
98/2017
99/2017
100/2017
101/2017
102/2017

103/2017
104/2017

del 23 de novembre del 2017.
D’aprovació de les nòmines del mes de novembre de 2017.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 de
desembre de 2017.
D’inici de l’expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2018.
D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2017.
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple
del 19 de desembre del 2017.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 19 de
desembre de 2017.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús d’obres per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Rieux Volvestre núm.
21 del nucli de Can Rovireta del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 29 de
desembre de 2017.
D’aprovació de les nòmines del mes de desembre de 2017.

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 10 i 24 d’octubre de 2017;
- Acta de la JGL de data 7 i 21 de novembre de 2017;
- Acta de la JGL de data 5 i 19 de desembre 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.
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PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ
RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DURANT L’EXERCICI 2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent:
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a aquesta Corporació.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties
següents:
•

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2017:
REBUTS
LIQUIDACIONS

•

9.068.91 €
11.204,28 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2017:
REBUTS
LIQUIDACIONS

109.383,57 €
64.324,28 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

Atès l’informe favorable de la Interventora municipal de l’Ajuntament emès en data 25
de gener de 2018.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de l’exercici 2017 de l’Ajuntament
de Font-rubí elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.”
La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde fa una breu explicació de la tramitació de
l’expedient, informant que es tracta de donar conformitat a la gestió dels tributs
efectuada per l’Organisme de Gestió i que es concreta amb el resultat d’aquesta gestió
i recaptació, sobre els pendents de cobrament en període voluntari i executiu.
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: 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 CINQUÈ.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I
DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES.
La proposta moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió és la
següent:
“La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i,
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català.
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat,
de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de
diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés
també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i
adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions
han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I
fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir
les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i
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del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica
de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per
part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per
part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern
de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la
Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos
amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant
d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la
seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les
nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics,
ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la
Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i
facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest
article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de
desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar
que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar
obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès
de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició,
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de
la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una
nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
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adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es
van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a
la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions
de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Font-rubí l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant
la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en
criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en
aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha
cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
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Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català,
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”
El Sr. Alcalde llegeix els acords de la moció presentada pel seu grup, i manifesta que
en aquests temps que estem vivint pertoca donar aquests suports i exigir el fi de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.
El Sr. Sala exposa que considera aquesta moció necessària i que, per suposat, la
recolzen.
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: 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 SISÈ.- 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 preguntant sobre les sol·licituds d’aquest
Ajuntament del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018, que
en breu finalitza el termini de presentació.
El Sr. Alcalde li respon que es demanen totes les sol·licituds que són susceptibles de
ser demandades per la Corporació, que es fa un repàs del catàleg i es van presentant
les sol·licituds a mida que es van complimentant els requisits necessaris que es troben
fixats per la pròpia Diputació. Continua explicant que ja s’han demanat moltes, per a
assumptes com ara per a serveis socials, per al cava jazz, per a arranjar l’edifici que
s’acaba d’adquirir,...
2)
El Sr. Sala pregunta en quin estat es troba l’actuació de construcció del nou pou
d’aigua.
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El Sr. Alcalde contesta que ja només resta la part del quadre elèctric, que s’està
estudiant si és millor disposar de dos quadres elèctrics independents o només aprofitar
el ja existent, amb el que suposen les dues opcions. També informa que es disposa ja
de les analítiques i que el resultat d’aquestes ha estat molt positiu i que l’enginyer està
treballant per a la legalització del nou pou. Conclou aquest punt recordant que es tracta
d’una actuació subvencionada en part per l’Agència Catalana de l’Aigua.
3)
El Sr. Càlix pregunta si, un cop finalitzada l’adquisició de l’edifici situat a l’Av.
Catalunya núm. 24, hi ha previsió de més subvencions per a continuar la seva
rehabilitació.
El Sr. Alcalde explica que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona la redacció del
projecte, i que s’ha anat a negociar la seva concessió.
4)
A continuació la Sra. Faura pregunta a l’equip de govern si les actuacions que
han pactat amb el grup d’Esquerra, amb motiu del Pressupost de l’exercici 2018, si hi
ha la previsió d’execució per tirar-les endavant, o si encara dependrà de l’existència
d’ajuts.
El Sr. Alcalde comença la seva resposta exposant que aquesta qüestió l’hauria de
contestar el Sr. Moya, que ha portat la negociació amb ERC-AM i que justament avui
no està present. També explica que si les propostes es troben incloses en el
pressupost s’executaran, atès que ja s’ha previst el seu finançament. I si alguna
d’aquestes propostes, incloses en el pressupost, s’ha previst que estaran finançades
amb ajuts econòmics d’altres administracions, llavors caldrà veure si es concedeixen o
no aquests ajuts per veure si són viables. Finalitza aquesta pregunta comprometent-se
a que es farà un repàs de les actuacions pactades amb el grup d’ERC i quin és el
finançament previst.

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 20,23 hores.

