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 ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 22 DE DESEMBRE DE 2 015 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.:  10/2015 
Caràcter:  Extraordinària. 
Convocatòria:  Primera. 
Data:  22 de desembre de 2015 
Hora d’inici de la sessió:  20,37 
Hora d’acabament de la sessió:  21,22 
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. 
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ORDRE DEL DIA: 
 

1. Proposta de nomenament del grup d’administrador de la Festa Major pel període 
2016-2017. 

2. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Font-rubí 
per a l’exercici 2016. 

 
 

 
El Sr. Alcalde obre la sessió i dóna la benvinguda als 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.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL GRUP D’ADM INISTRADORS 
DE LA FESTA MAJOR PEL PERÍODE 2016-2017. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Vista la necessitat d’una renovació estructural dins de la Comissió de Festes del 
municipi de Font-rubí. 
 
Vista la conveniència d’agilitzar i dinamitzar el procés organitzatiu de la Festa Major de 
Guardiola de Font-rubí. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, a proposta de la Regidoria de Cultura, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Nomenar com a  membres Administradors de la Festa Major pels anys 2016 i 
2017, com a grup vinculat a l’actual Comissió de Festes, amb funcions d’organitzar i 
gestionar aquestes festes sota la supervisió de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Font-rubí, a les següents persones: 
 
- Sra. L. B. G.;   
- Sr. D. S. R.; 
- Sra. G. D. Q.; 
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- Sr. J.  C. R.; 
- Sra. M. A. B. F. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats, així com efectuar la difusió escaient  
pel general coneixement. 
 
L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 15 de desembre de 2015” 
 
 
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula a la Regidora de Cultura i 
Festes. 
La Sra. Sibil explica que cada dos anys s’escullen nous administradors entre la gent 
que està involucrada en les festes populars del municipi. 
El Sr. Sala avança que el seu grup s’abstindrà, atès que no hi estan d’acord amb el 
sistema d’elecció dels administradors, amb el mètode, però vol deixar clar que no tenen 
res en contra de les persones que s’han presentat a la proposta. Creu que s’ha 
d’implementar un altre sistema per escollir els administradors, com pot ser obrir una 
convocatòria pública per a què es pugui presentar la gent interessada. 
La Sra. Sibil explica que costa molt que la gent es presenti a aquest càrrec; informa que 
han sortit cinc persones d’una llista inicial de vint. 
L’Alcalde diu que no s’ha donat el cas de que algú s’hagi ofert i no se l’hagi tingut en 
compte. 
Sr. Sala reitera que no és problema de perfil dels proposats, ni de color polític, sinó que 
és el mètode d’elecció. 
La Sra. Sibil al·lega que el criteri d’elecció és persones que tenen interès pels actes 
culturals, que participen en ells. 
El Sr. Sala diu que li queda el dubte si aquest procés d’elecció d’administradors arriba a 
tothom.  
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 6 (sis) vots 
a favor del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots d ’abstenció del Grup Municipal 
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majori a absoluta. 
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PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESS UPOST GENERAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2016.  
 
La proposta presentada és del següent tenor literal: 
“Atès que la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Font-rubí 
han format el Pressupost per a l’exercici 2016, així com així com les bases d’execució i 
la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord amb el que 
disposen els articles 168 i 169 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 l’article 18 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6é. de 
la Llei 39/1988. 
 
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als 
articles 164, 165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19 del 
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.  
 
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de conformitat 
amb l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i article 18.4 
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el títol sisè del capítol 
primer de la Llei 19/1988. 
 
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la 
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de 
conformitat amb l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; article 52.2 lletra f) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; article 50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre; article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
2016, el qual resumit per capítols és el següent: 
 

 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Capítols  DENOMINACIÓ Euros  
   

1 Despeses de personal     580.500,00 € 
2 Despeses en béns corrents i serveis     599.025,00 € 
3 Despeses financeres        250,00 € 
4 Transferències corrents     305.760,00 € 
6 Inversions reals 166.606,00 € 
9 Passius financers       7.500,00 € 
   
 TOTAL DESPESES 1.659.641,00 € 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
Capítols  DENOMINACIÓ Euros  

   
1 Impostos directes        660.121,96 € 
2 Impostos indirectes                30.000,00 € 
3 Taxes i altres ingressos           492.470,00 € 
4 Transferències corrents     374.500,00 € 
5 Ingressos patrimonials  1.500,00 € 
6 Alienació d’inversions reals           0,00 € 
7 Transferències de capital 93.549,04 € 
8 Actius financers     0,00 € 
9 Passius financers  7.500,00 € 
   
 TOTAL INGRESSOS 1.659.641,00 € 

 
 
Segon.-  Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a 
l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí 
per a l’exercici 2016. 
 
Quart.-  Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat període 
sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà definitivament 
aprovat, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004. 
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Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde – president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 15 de desembre de 2015”         
 
 
La Secretària llegeix els acords i a continuació l’Alcalde cedeix la paraula al Regidor 
d’Hisenda. 
El Sr. Moya diu que ha mantingut una reunió amb els regidors d’ERC per poder-los 
explicar les línies generals del pressupost per a l’any 2016 que ha preparat l’equip de 
govern. 
El Sr. Sala intervé per agrair aquesta reunió explicativa i per dir que el seu grup valora 
molt positivament la contenció de la despesa que presenta aquest pressupost, 
especialment en àrees com la de la Comissió de Festes. Pregunta sobre quina era la 
partida de 10.000 euros de Can Massana, que mancava per explicar de la reunió 
mantinguda. 
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’una actuació urgent que ja s’ha iniciat, que ve 
d’una queixa de veïns d’aquella zona, atès que suposava un perill per a la seguretat.  
El Sr. Sala destaca que troba molt minsa la partida d’inversions en turisme, per import 
de 1.500 euros. 
El Sr. Alcalde explica que hi ha altres partides que es destinen a turisme, sobretot en el 
capítol dos, que fan que l’import que es destina a turisme en aquest pressupost sigui 
més elevada. També explica que hi ha una subvenció de Diputació de Barcelona per a 
dur a terme una actuació de senyalització turística, que serà executada íntegrament per 
aquella administració i que no apareix en aquest pressupost. 
La Sra. Faura pregunta si, com ha dit el regidor d’Hisenda, la porta està oberta a partir 
de l’1 de gener per col·laborar en propostes pressupostàries, seria bo que es presenti 
amb més antelació el pressupost al grup d’ERC. 
El Sr. Moya contesta que el que vol dir és que el grup d’ERC pot plantejar les propostes 
que consideri convenients a partir de l’1 de gener perquè es puguin incorporar, si 
s’escau, al següent pressupost. És una porta oberta i continuada a negociar. 
La Sra. Faura li respon que el seu grup li agafa el guant llençat. 
El Sr. Sala demana que se’ls avisi quan l’Ajuntament comenci a parlar de pressupost 
internament. 
El Sr. Sala pregunta per què els ingressos d’algunes partides no s’han incrementat en 
el pressupost, quan s’han incrementat certs tributs municipals, com és el cas de l’aigua 
o de la llar d’infants. 
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Intervé la secretària per explicar, en primer lloc, que el pressupost d’ingressos i de 
despeses ha de ser equilibrat; que, atès la regla de la despesa, no pot ser superior en 
import, encara que es pressuposi que es recaptarà més. Finalment vol informar que 
quan es fa un pressupost, s’ha de ser molt prudent en la part dels ingressos (sobretot, 
quan no és segur que es recapti més encara que s’incrementi la taxa, com és el cas de 
la llar d’infants). 
El Sr. Sala pregunta sobre el projecte del dipòsit de la Rubiola, essent explicat per 
l’Alcalde. 
El Sr. Sala pregunta perquè a la partida d’activitats de joves no es preveu un import 
superior per dur a terme més activitats en el nou local de joves.  
La Sra. Sibil li explica que encara no se sap quines activitats es faran, que moltes 
activitats que possiblement es faran seran subvencionades per Diputació de Barcelona, 
i que, si més endavant cal, ja s’ampliarà aquesta aplicació pressupostària. 
La Sra. Faura argumenta que si es tracta d’un pressupost obert, que es pot modificar, si 
també estarà obert a modificació a causa de propostes que pugui presentar el seu 
grup. 
El Sr. Alcalde diu que si hi ha alguna iniciativa, vingui d’un regidor o veí, sempre està 
disposat a parlar-ne. 
El Sr. Sala pregunta, com a últim dubte, sobre la partida d’inversió de millora de xarxa 
d’aigua, d’import de 4.000 euros, atès que considera que és un import petit. 
El Sr. Alcalde explica que ja hi ha altres partides d’inversió en la xarxa d’aigua 
concretes, d’import molt superior. Aquesta és una petita previsió per petites actuacions 
més genèriques. Es destinen molts diners també al capítol dos, i cada any no es poden 
pressupostar partides grans en inversió, si no estan subvencionades. 
La Sra. Faura exposa que hi ha experiències en d’altres municipis que podrien ser 
positives a Font-rubí, com és que la gent participi en l’elaboració del pressupost de 
l’Ajuntament; seria important poder obrir alguna partida a la que la gent pot demanar a 
partir d’un procés participatiu. Que l’Ajuntament tingui una partida oberta a proposta 
dels seus ciutadans i publicitar-ho, que sigui un mecanisme de debat. 
El Sr. Sala insisteix en aquesta idea, i diu que igual que el seu grup vol participar, 
també fer-ho amb els veïns. 
El Sr. Moya afirma que si la situació continua igual, amb les directrius i normatives que 
venen de Madrid, això serà difícil. 
El Sr. Sala planteja la possibilitat de què es faci una reunió pública d’explicació del 
pressupost com a eina positiva de participació. 
Per finalitzar, el Sr. Sala conclou que, vist el que s’ha parlat, i que tot i que hi ha hagut 
millores al pressupost, han trobat a faltar que se’ls convoqui amb més antelació , i no 
han pogut presentar propostes, per això el grup d’ERC s’abstindrà.   
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 6 (sis) vots 
a favor del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots d ’abstenció del Grup Municipal 
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majori a absoluta. 
 

 
 
 
 
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 21,22 hores. 
 


