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ACTA NÚM. 04/2022 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRARDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2022. 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.: 04/2022 
Caràcter: Extraordinària  
Convocatòria: Primera 
Data: 30 de març de 2022 
Hora d’inici de la sessió: 13,05 
Hora d’acabament de la sessió: 13,17 
Lloc: Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí 
 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 
 
Regidors: 
 
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:  
Sr. Sebastià Moya i Arenas; 
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany; 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany; 
Sr. Lluís Ortega i Rey. 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM: 
Sr. Josep Maria Sala i Santacana; 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 
 
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència: 
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell; 
Sra. Joana  Faura i Bonell. 
 
Secretària Interventora accidental: 
Sra. Ma. Roser Lluch Llopart. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
Únic.- Proposta d’aprovació de mesures urgents per donar suport humanitari als afectats per 
la invasió russa d’Ucraïna. 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al que segueix la sessió per 
youtube. Oberta la  sessió  i  un  cop comprovada per la secretària accidental 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 ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MESURES URGENTS PER DONAR 
SUPORT HUMANITARI ALS AFECTATS PER LA INVASIÓ RUSSA D’UCRAÏNA.  
 



 
 

 

Plaça de l'Ajuntament,1|08736 Font-rubí|Tel.938979212|www.font-rubi.cat 

 

La proposta presentada és la següent: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

            
Atesa la recent invasió russa d’Ucraïna i l’inici de la guerra que  se n’ha derivat. 
 
Atès que una gran quantitat de persones han hagut d’abandonar el seu país fugint de la 
guerra.  
 
Atès que part dels refugiats han començat a arribar a Catalunya i és previsible que n’arribin 
més en els propers dies.  
 
Per tots aquests motius es proposa l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER. Condemnar la invasió russa d’Ucraïna.  
 
SEGON. Adherir-se a la Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la 
Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna. 
 
TERCER.  Fer una aportació de 1.000€ al projecte 3699 “Campanya de suport a la població 
víctima del conflicte armat a Ucraïna del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
QUART. Publicitar des dels perfils corporatius i canals d’informació de l’Ajuntament el 
compte corrent habilitat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament habilitat als 
efectes de rebre donacions de particulars. 
 
CINQUÈ. Instal·lar guardioles on la ciutadania pugui fer petites donacions a les oficines de 
l’ajuntament així com a tots els establiments comercials oberts al públic del municipi que hi 
estiguin interessats. Periòdicament buidar-les i ingressar la recaptació al compte habilitat a 
efectes de donacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
SISÈ. Destinar l’habitatge social de Cal Cintet a l’acollida de refugiats i habilitar el local de 
Cal Cintet per tal de que pugui acollir refugiats en cas de que sigui necessari. Oferir ambdós 
espais a la Generalitat de Catalunya per tal que hi pugui assignar refugiats.  
 
SETÈ. Donar trasllat del segon acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  
 
VUITÈ. Donar trasllat del sisè acord als departaments d'Igualtat i Feminismes, d’Acció 
Exterior i Govern Obert i de Drets Socials.” 

 
El regidor Martí Càlix llegeix la proposta i la defensa. Destaca que el seu grup va preparar 
aquesta proposta a la setmana del començament de la invasió russa, molt preocupats per la 
situació i que van creure oportú que s’aprovessin aquestes accions proposades com a 
resposta. També comenta que al tractar-se de refugiats que venen d’un país europeu s’està 
actuant de forma més sensible i coordinada que en d’altres ocasions, davant refugiats que 
venen de conflictes d’altres llocs del món. 
A continuació el Sr. Càlix argumenta els motius de la sol·licitud del ple extraordinari, destaca 
que era un tema prou urgent i que no podia esperar a la sessió ordinària; que s’ha desvirtuat 
una mica al fixar-se la seva celebració al cap de quinze dies i per això posteriorment es va 
demanar tractar-ho dins del ple ordinari; que considera que es podia haver accelerat més la 
seva celebració, com es fa a d’altres sessions extraordinàries. Finalment demana que quan 
es convoqui un ple extraordinari sigui celebrat a l’horari habitual, perquè celebrar sessions a 
les 13 hores interfereix molt amb l’horari habitual de molts regidors. 
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Intervé l’Alcalde per puntualitzar unes dades: que la proposta no va ser presentada pel grup 
municipal d’ERC una setmana després de començar la guerra, perquè l’inici de la guerra va 
ser el 24/02 i la moció va ser presentada l’11/03; en segon lloc, l’horari és degut a que no es 
vol fer venir a la secretària masses dies al vespre perquè no és el seu horari laboral i facilitem 
poder assistir i no perjudicar als treballadors municipals.  
Seguidament, entrant al debat de la pròpia proposta, sobre el punt número dos, ja es va 
adherir de facto, en convocatòria pública, aquest ajuntament a dita declaració, el dia 1 de 
març, on va assistir els regidors del govern i altres persones del municipi i on no es va poder 
comptar amb l’assistència de cap regidor d’ERC. 
A partir d’aquí, manifesta l’Alcalde, s’està totalment d’acord amb la moció i recorda que ahir 
ja es va aprovar una moció de mesures per donar suport a Ucraïna davant la invasió russa.  
Respecte el punt tercer, recorda que s’està pendent del resultat del Consell d’Alcaldes que 
es celebrarà dijous per fixar l’import de l’ajut econòmic que farà cada ajuntament de la 
comarca al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
En relació al punt quart, diu l’Alcalde que ja s’està fent.  
Pel que fa al punt cinquè, exposa que sí que es pot instal·lar una guardiola a les oficines de 
l’Ajuntament, però respecte als establiments privats creu que cal instar a fer donacions 
directament al Fons Català i no donar més càrregues a aquest establiments del municipi. 
Respecte a l’habitatge de Cal Cintet, l’Alcalde reitera el que ja va explicar en el Ple d’ahir, 
que ja s’ha posat a disposició de qui el necessités. Respecte el local, explica que no compleix 
cap normativa d’habitatge, que només es pot fer servir per una urgència puntual. 
Finalitza dient que respecte els dos altres punts, no hi ha cap tipus de problema. 
 
Intervé el Sr. Sala manifestant que potser caldria consultar als establiments si volen 
participar, que potser hi estarien encantats; que és per facilitar la donació als veïns del 
municipi. 
 
L’Alcalde resumeix que tothom vol ajudar als ucraïnesos amb la mesura del que es pugui; 
que avui mateix ha preguntat als serveis socials del Consell Comarcal què feia falta fer, i 
diuen que cal esperar a veure si finalment en breu arriben més refugiats i caldrà destinar 
més recursos econòmics i de tot tipus; que quan sigui el moment aquest Ajuntament 
participarà com tota la resta en tot el que es pugui. 
 
L’Alcalde sotmet la proposta a votació amb les següents esmenes al text resolutiu: 
 
“PRIMER. Condemnar la invasió russa d’Ucraïna.  
 
SEGON. Adherir-se a la Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la 
Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna. 
 
TERCER.  Fer una aportació econòmica per l’import que es pacti en el Consell d’Alcaldes de 
la comarcal al projecte 3699 “Campanya de suport a la població víctima del conflicte armat 
a Ucraïna del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
QUART. Publicitar des dels perfils corporatius i canals d’informació de l’Ajuntament el 
compte corrent habilitat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament habilitat als 
efectes de rebre donacions de particulars. 
 
CINQUÈ. Instar a la ciutadania a fer petites donacions a les oficines de l’ajuntament així com 
a tots els establiments comercials oberts al públic del municipi que hi estiguin interessats, 
mitjançant guardioles. Periòdicament buidar-les i ingressar la recaptació al compte habilitat 
a efectes de donacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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SISÈ. Destinar l’habitatge social de Cal Cintet a l’acollida de refugiats i habilitar el local de 
Cal Cintet per tal de que pugui acollir refugiats en cas de que sigui necessari. Oferir ambdós 
espais a la Generalitat de Catalunya per tal que hi pugui assignar refugiats.  
 
SETÈ. Donar trasllat del segon acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  
 
VUITÈ. Donar trasllat del sisè acord als departaments d'Igualtat i Feminismes, d’Acció 
Exterior i Govern Obert i de Drets Socials.” 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta esmenada a 
votació. 
 
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 7 (set) vots a 
favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 
2 (dos) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta 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 13,17 hores. 
 

  


