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 ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 9 D’AGOST DE 2016 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.:  03/2016 
Caràcter:  Ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Data:  9 d’agost de 2016 
Hora d’inici de la sessió:  20,15 
Hora d’acabament de la sessió:  21,12 
Lloc:  Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-r ubí 
 
 
ASSISTENTS:  

 
Alcalde-President 
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde 

 
Regidors: 
 
Grup Municipal CIU 
Sr. Lluís Ortega i Rey, 1r. 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 pre sència: 
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde. 

 
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 n úm. 28 a 
la núm. 48 del 2016). 

3.  Donar compte de les actes de la Junta de Govern Loc al. 
4.  Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 46/ 2016, de 

data 19 de juliol de 2016, d’aprovació de la liquid ació del 
Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponen t a 
l’exercici 2015.  

5.  Proposta d’aprovació del calendari de festes locals  del 
municipi de Font-rubí per a l’any 2017. 

6.  Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 04/2016 del pressupost de l’Ajuntament  de 
Font-rubí. 

7.  Moció del grup ERC Font-rubí per la implementació d ’una 
partida de pressupostos participatius al pressupost  de 
l’Ajuntament. 

8.  Moció del grup ERC Font-rubí per la votació separad a dels 
diferents punts de les modificacions de crèdit. 

9.  Moció per la construcció d’un espai de pernocta per  
autocaravanes a Font-rubí. 

10.  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 se cretària 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser in iciada  
(article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novemb re, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer d els 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 Co rporació és 
la de data 31 de maig de 2016. L’Alcalde pregunta a  la resta de 
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membres del consistori si volen fer algun aclarimen t 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 mateix a és el 
següent: 8 (vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc)  vots del 
Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Muni cipal d’ERC-
AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA 
NÚM. 28 A LA NÚM. 48 DEL 2016). 
 
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 28 a la número 48 de l’any 2016, de le s quals es 
dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el 
següent: 
 
28/2016 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Gove rn Local de 

data 3 de maig de 2016. 
29/2016 De reserva de llocs per a pancartes, cartel ls i band eroles i 

locals públics per a la campanya electoral a les El eccions 
Generals 2016. 

30/2016 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Gove rn Local de 
data 17 de maig de 2016. 

31/2016 De canvi de nom del titular del contracte de submin istrament 
d’aigua de l’immoble situat a Font- rubí de Baix, núm. 17 
(barri) del municipi de Font-rubí. 

32/2016 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la s essió 
ordinària del Ple del 31 de maig del 2016. 

33/2016 D’aprovació de les nòmines del mes de maig de 2016. 
34/2016 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Gove rn Local de 

data 31 de maig de 2016. 
35/2016 De requeriment de neteja de parcel·les no edificade s de la 

Urbanització Can Castellví. 
36/2016 De convocatòria i ordre del dia de la Junta  de Govern Local de 

data 14 de juny de 2016. 
37/2016 D’aprovació de les nòmines de la paga extraordinàri a del mes 

de juny de 2016. 
38/2016 D’incoació d ’expedient per a l’adopció de protecció de la 

legalitat urbanística, exp.  02/2016.    
39/2016 De contractació d’ un auxiliar de serveis per a la piscina 

municipal. 
40/2016 D’aprovació de les nòmines del mes de juny de 2016. 
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41/2016 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Gove rn Local de 
data 28 de juny de 2016. 

42/2016 D’autorització de connexió per al subm inistrament d’aigua d’ús 
d’obres per a la construcció d’un habitatge unifami liar aïllat 
al Camí del Llitrà núm. 11 del nucli de Grabuac del  municipi 
de Font-rubí. 

43/2016 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Gove rn Local de 
data 12 de juliol de 2016. 

44/2016 De requeriment de nova documentació en l’ex pedient de protecció 
de la legalitat urbanística, exp.  01/2016.  

45/2016 D’autorització de connexió per al subministrament d ’aigua d’ús 
comercial del centre d’equitació ubicat al barri de  Sabanell , 
parcel·la núm. 10, polígon núm. 10, (Hort d’en Xiqu et) del 
municipi de Font-rubí. 

46/2016 D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Aj untament de 
Font-rubí corresponent a l’exercici 2015. 

47/2016 De canvi de nom del titular del contracte d e subm inistrament 
d’aigua de l’immoble situat al C/ Font de la Mina, núm. 12 de 
Can Rovireta del municipi de Font-rubí. 

48/2016 De convocatòria i Ordre del dia de la Comissió Espe cial de 
Comptes de data 9 d’agost de 2016. 

 
 
No es planteja cap qüestió relacionada amb les reso lucions de 
l’Alcaldia de referència per part dels regidors pre sents. 
 
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 següe nts actes 
celebrades per la Junta de Govern Local de la Corpo ració: 
 

-  Acta de la JGL de data 3, 17 i 31 de maig de 2016; 
-  Acta de la JGL de data 14 i 28 de juny de 2016. 

 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap p regunta 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.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCA LDIA NÚM. 
46/2016 DE DATA 19 DE JULIOL DE 2016, D’APROVACIÓ D E LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-R UBÍ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015. 
 
La proposta presentada és la següent: 
“Vist que la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a 
l’exercici 2015, ha estat aprovada per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia núm. 46/2016, 
de data 19 de juliol de 2016. 
 
Vist allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se’n donarà 
compte de la mateixa en la propera sessió del Ple de la Corporació que es celebri. 
 
En ús de les facultats que legalment em són conferides, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que disposa 
l’article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 89 i ss del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988. 
 
Segon.- Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 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. 
 
Font-rubí, 20 de juliol de 2016 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – President 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.:  46/2016 
 
D’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Aj untament de Font-rubí corresponent a l’exercici 
2015. 
 
Atès que, aquesta Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 89 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, ha confeccionat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-
rubí corresponent a l’exercici de 2015. 
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Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Atès que, respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest, les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així 
com la recaptació neta. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 18 de juliol de 2016, de la Secretaria – intervenció d’aquesta 
Corporació, relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la 
sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2015. 
 
Vist allò que disposa l’informe de data 18 de juliol de 2016, de la Secretaria – intervenció d’aquesta 
Corporació, relatiu a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2015. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 de l’esmentat RD 500/1990, i després 
que la secretaria – intervenció d’aquesta Corporació hagi donat informació d’aquesta liquidació, 
 
En ús de les facultats que m'estan conferides, 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici de 
2015, de la qual se’n desprenen les següents magnituds: 
 
 

• PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

 

• PRESSUPOST DE DESPESES 

 
CAPITOL PREV. INICIALS MODIFICACIONS 

PREV. 
DEFINITIVES 

DRETS REC. 
NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

DRETS PEND. 
COBR. 

Capítol 1 650.000,00 0,00 650.000,00 673.685,80 623.786,69 49.899,11 
Capítol 2 35.000,00 0,00 35.000,00 21.216,73 17.703,45 3.513,28 
Capítol 3 506.820,00 257.000,00 763.820,00 577.556,97 465.410,23 112.146,74 
Capítol 4 428.136,31 28.630,02 456.766,33 510.187,37 343.052,85 167.134,52 
Capítol 5 2.000,00 0,00 2.000,00 4.775,56 4.775,56 0,00 
Capítol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 7 308.175,67 457.389,11 765.564,78 392.737,56 281.289,70 111.447,86 
Capítol 8 0,00 157.649,53 157.649,53 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 
INGRESSOS 1.930.131,98 900.668,66 2.830.800,64 2.180.159,99 1.736.018,48 444.141,51 
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• RESULTAT  PRESSUPOSTARI 

EXERCICI 2014 Drets rec. nets Oblig. rec. netes TOTAL 

a. Operacions corrents 1.787.422,43 1.472.129,49 

b. Altres operacions no financeres 392.737,56 483.582,94 

Total operacions no financeres 2.180.159,99 1.955.712,43 224.447,56 

Actius financers 0,00 0,00  

Passius financers 0,00 7.500,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (no ajustat) 2.180.159,99 1.963.212,43 216.947,56 

AJUSTOS: 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 23.509,83 

Desviació de finançament negativa de l'exercici 37.103,51 

Desviació de finançament positiva de l'exercici (-) 66.909,06 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 210.651,84 
 
 

• ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 

ROMANENT Exercici 2015 
Fons líquids 490.774,41 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ct. 444.141,51 € 
Drets pendents de cobrament pressupost ex. tancats 273.515,61 € 
Drets pendent de cobrament no pressupostaris 61.987,05 € 
- Cobraments pendents d’aplicar 0,00 € 
Drets pendents de cobrament net 779.644,17 € 
Obligacions pendents de pagament pressupost ct. 76.581,02 € 
Obligacions pendents de pagament ex. tancats 6,00 € 
Obligacions pendents de pagament no pressupostàries 391.992,31 € 
- Pagaments pendents d’aplicar 0,00 € 
Obligacions pendents de pagament net 468.579,33 € 
Romanent previ 801.839,25 € 

 
CAPITOL 

PRES. 
INICIALS MODIFICACIONS 

PRES. 
DEFINITIU OBLIG. REC. 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

OBLIG. PEND. 
PAGAR 

Capítol 1 580.336,31 0,00 580.336,31 548.394,84 537.708,67 10.686,17 
Capítol 2 610.950,00 41.670,00 652.620,00 618.571,54 609.680,40 8.891,14 
Capítol 3 500,00 0,00 500,00 158,17 158,17 0,00 
Capítol 4 313.870,00 11.500,00 325.370,00 305.004,94 300.642,88 4.362,06 
-       
Capítol 6 416.975,67 847.498,66 1.264.474,33 483.582,94 430.941,29 52.641,65 
Capítol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
TOTAL 
DESPESES 1.930.131,98 900.668,66 2.830.800,64 1.963.212,43 1.886.631,41 76.581,02 
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Provisió per insolvències 49.000,30 € 
Romanent amb finançament afectat 62.478,09 € 
Romanent per a despeses generals 690.360,96 € 

 
 

SEGON.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació a l’Administració General de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Ho mana i signa l'Alcalde-President en funcions, a Font-rubí, a dinou de juliol de dos mil quinze, del que, 
com a secretària, en dono fe. 
 
 
L'Alcalde,            
    Davant meu, 
             
                                  La secretària-interventora 
Xavier Lluch i Llopart           
                                                                              Eva Puig Pérez” 
 
 
No es produeixen deliberacions. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE 
FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY  2017. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple  de la 
Corporació és la que tot seguit es transcriu: 
 
“L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals 
dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta 
dels municipis respectius. 
 
D’acord amb l’article 46 dels Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, sobre la regulació de 
jornades i descansos i normativa de demés aplicació, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per proposar les dues festes locals. 
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Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials 
aprovats per l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, del Departament d’Empresa i 
Ocupació, que estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 
2017. 
 
Per aquests motius, i vist allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any 2017: 
 

• 23 de gener de 2017  
• 16 d’agost de 2017  

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 1 d’agost de 2016” 
 
  

La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una  breu 
explicació de les dates proposades, comentant que m illor el dia 
16 d’agost que no el 14, per a poder fer els últims  tràmits de 
la festa major, tant per part dels veïns a l’Ajunta ment com dels 
propis treballadors municipals. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la 
proposta a votació. 
 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el 
següent: 8 (vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc)  vots del 
Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Muni cipal d’ERC-
AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat. 
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PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPED IENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 04/2016 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDI TS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Davant l’existència de despeses corrents i d’inversió 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; o no existeix crèdit en el present Pressupost.  
 
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 28 de juliol de 2016 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció  de data 29 de juliol de 2016. 
 
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2016, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
finançats per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria 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 i de romanent de tresoreria 
correspon al Ple de l'Ajuntament. 
 
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. 04/2016 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2016, en la modalitat de  crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 145.102,00 euros, finançats amb 
nous ingressos, per import de 66.397,00 euros i amb romanent de tresoreria, per import 
de 78.705,00 euros, d’acord amb el següent detall: 
 

 

Partida 
habilitada 

Descripció Proposta 
d’alta  

341-46200 Transferències a l’Ajuntament de Vilobí, torneig futbol 
7 Estiu 2016 

105,00 

 920-46700 Transferències al Consorci Administració Oberta de 700,00 
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Catalunya 

 324-48002 Transferències a l’AMPA IES Alt Foix 200,00 

 337-62000 Plaça d’accés al local de joves i altres actuacions 
complementàries 

18.000,00 

TOTALS 19.005,00 

 
 

Partida 
suplementada 

Descripció Modificació 

920-14300 Remuneració altre personal, administració general 21.600,00 

337-14300 Remuneració altre personal, temps d’oci i de lleure 5.000,00 

337-16000 Quotes seguretat social, temps d’oci i de lleure 1.650,00 

920-16000 Quotes seguretat social, administració general 7.297,00 

1622-21000 Adequació abocador i manteniment contenidors de brossa 2.000,00 

1531-21003 Manteniment arbrat, neteja viària i senyalització 2.000,00 

1531-21008 Arranjament  i manteniment carrers en nuclis urbans 2.000,00 

161-21011 Manteniment xarxa aigua potable 15.000,00 

161-21402 Manteniment retroexcavadora 3.000,00 

920-21500 Manteniment mobiliari i estris ajuntament 2.000,00 

323-21501 Manteniment mobiliari i estris escoles 500,00 

1531-21506 Manteniment mobiliari públic 1.000,00 

920-22000 Material d’oficina ordinari no inventariable 1.000,00 

161-22116 Material divers per la xarxa d’aigua potable 20.000,00 

330-22200 Servei de telecomunicacions centre recreatiu 500,00 

231-22605 Projecte serveis socials, casal d’avis i teleassistència 10.000,00 

326-22611 Funcionament de la llar d’infants 2.000,00 

151-22706 Estudis i treballs tècnics – Modificació de NNSS 5.000,00 

337-22712 Gestió piscines municipals i monitoratge 7.700,00 

311-22799 Desinfecció, desinsectació i control legionel·losi 4.350,00 

920-46600 Transferència a l’ACM 500,00 

920-62600 Maquinària i útils informàtics, adm. general 6.000,00 

161-63300 Millora xarxa aigua potable 6.000,00 

TOTALS 126.097,00 

 
• FINANÇAMENT: 

             

Partida 
d’ingressos  

Descripció Import 

39800 Companyia d’assegurances, ingrés per sinistre sistema telecontrol 5.050,00 

46100 Subvenció Diputació de Barcelona (pla d’ocupació) 35.547,00 

46100 Subvenció Diputació de Barcelona (urgència social) 7.800,00 

76100 Subvenció Diputació de Barcelona (plaça local de joves i altres)   18.000,00 
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TOTAL  NOUS INGRESSOS 66.397,00 
 

 

Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 78.705,00 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 78.705,00 

  
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, 2 d’agost de 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
La secretària llegeix els acords i el Sr. Moya, reg idor 
d’Hisenda, argumenta de forma breu la modificació p ressupostària 
proposada. 
 
Intervé el Sr. Sala, d’ERC-AM, manifestant que enté n que poden 
haver-hi actuacions sobrevingudes a les previstes a l pressupost 
inicial, però li estranyen, i costen més de justifi car, algunes 
partides suplementades que s’incrementen molt. 
El Sr. Alcalde i el Sr. Moya expliquen que ja s’hav ia comentat 
en la sessió plenària d’aprovació del pressupost qu e algunes 
partides relacionades amb el servei municipal d’aig ua caldria 
segurament incrementar-les amb posterioritat, però que la regla 
de la despesa  no permetia incrementar l’import previst en certes  
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partides, com així ha succeït. També exposen que le s partides 
més suplementades són per causes concretes, com ara , el robatori 
d’elements de telecontrol de la xarxa d’aigua, desp esa no 
imputada al pressupost de l’exercici anterior i cor responent al 
2015, existència de noves subvencions,... 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alca lde sotmet la 
proposta a votació. 
 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el 
següent: 5 (cinc) vots a favor del Grup Municipal d e CIU i 3 
(tres) abstencions del Grup Municipal d’ERC-AM. Per  tant, la 
proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
PUNT SETÈ.- MOCIÓ DEL GRUP D’ERC FONT-RUBÍ PER LA I MPLEMENTACIÓ 
D'UNA PARTIDA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AL PRES SUPOST DE 
L'AJUNTAMENT. 
 
La  moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM é s del següent 
tenor literal: 
 
“Atès  que el pressupost de l'ajuntament és on es decideixen les inversions, obres de 
millora i despeses que es faran al municipi el proper any. 
 
Atès que la voluntat d'aquest ajuntament és millorar en el camp de la transparència. 
 
Atès  que la democràcia directa és la millor formula per saber la voluntat del poble en 
temes específics. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí 
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 
 

Primer. Que l'Ajuntament de Font-rubí creï una comissió de treball (formada pels 
regidors tant de l'equip de govern com de l'oposició, secretariat si s'escau, i veïns) per 
elaborar un reglament de pressupost participatiu que començarà a aplicar-se al 
pressupost 2017. Aquest reglament establirà la mesura, objectius i àrees en les que es 
podran proposar projectes. 
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La idea inicial és que els veïns i veïnes puguin presentar propostes dins d'un termini i 
posteriorment és sotmetin totes les propostes a votació de tots els veïns i veïnes majors 
de 16 anys. 
 
Segon. Per la participació dels veïns i veïnes a la comissió de treball es farà una crida 
mitjançant el Montònec i al full informatiu municipal.   
 
A Font-rubí, a 1 d'agost de 2016” 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC-AM per a què defensin 
la moció presentada. 
Intervé el Sr. Càlix, que llegeix la moció, i l’arg umenta amb 
les paraules participació i consens, i amb les expe riències que 
funcionen a d’altres municipis. També exposa que ca ldria deixar 
una partida específica dins del pressupost municipa l per 
destinar-la al que decidissin els veïns. Respecte l ’edat de 16 
anys, l’han fixat perquè és una edat en què ja es p ot decidir i 
que en les consultes que es plantegen es fixa aques ta. Finalitza 
la seva intervenció explicant que el seu grup està disposat a 
transaccionar. 
El Sr. Moya manifesta que aquesta proposta és invia ble per als 
pressupostos del 2017, que els dos grups municipals  ja han fixat 
una reunió per parlar de pressupostos al mes de set embre i que 
actualment, per la normativa econòmica, hi ha poc m arge de 
decisió política al pressupost municipal. 
El Sr. Alcalde afirma que ja s’ha fet un primer pas , atès que en 
l’elaboració del proper pressupost el grup d’ERC po drà 
participar i que, posteriorment, ja es veurà si s’i mplementen 
més accions com la proposada per ERC. 
La secretària intervé per matisar que la moció prop osada per ERC 
no només vol implementar la participació dels veïns  en 
l’elaboració del pressupost municipal, sinó que el primer que 
proposa és crear una comissió de treball que elabor i un 
reglament de com fer un pressupost participatiu. Ex plica que la 
seva intenció és centrar el debat d’acord amb el co ntingut de la 
moció presentada. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alca lde sotmet la 
moció a votació. 
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Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el 
següent: 3 (tres) vots a favor del Grup Municipal d ’ERC-AM i 5 
(cinc) vots en contra del Grup Municipal de CIU. Pe r tant, no 
s’aprova la moció. 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- MOCIÓ DEL GRUP ERC FONT-RUBÍ PER LA VO TACIÓ 
SEPARADA DELS DIFERENTS PUNTS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT. 
 
La moció presentada és la que tot seguit es transcr iu: 
 
“Atès  que sovint els expedients de modificació de crèdit engloben despeses molt 
diverses. 
 
Atès que hi poden haver partides en les quals un grup estigui a favor i d'altres en que 
no en un mateix expedient de modificació de crèdit. 
 
Per aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí 
proposa d’adopció dels següent 

ACORD 
 
Únic. Que d'avui en endavant quan es presenti a aprovació un expedient de 
modificació de crèdits del pressupost de l'ajuntament es votin per separat les diferents 
partides habilitades i suplementades. 
 
A Font-rubí, a 1 d'agost de 2016” 
 
 
La Sra. Faura defensa la moció presentada pel seu g rup. 
Intervé el Sr. Moya manifestant que es tracta d’una  moció que 
comporta dificultat comptable per a la seva impleme ntació, 
perquè cal lligar globalment les despeses amb els i ngressos 
proposats. 
El Sr. Alcalde directament anomena la moció d’invia ble. 
També intervé la secretària-interventora per plante jar que si 
l’objectiu de la moció és que el grup d’ERC pugui m anifestar 
quines són les partides a modificar que el seu grup  recolza i 
quines no, això sempre ho poden fer en la deliberac ió i votació 
de la proposta, no cal complicar la gestió econòmic a fins a 
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extrems difícils de justificar comptablement, recor dant que el 
que es sotmet a votació és l’expedient de modificac ió, 
globalment.  
El Sr. Martí afirma que hi ha corporacions que ho f an, demanant 
la treballadora municipal que li agrairia que li co muniqués 
quines, atès que està interessada en conèixer com f uncionen.  
El Sr. Alcalde finalitza la seva intervenció record ant que ERC 
sempre pot intentar negociar amb el govern les prop ostes que es 
porten al ple, abans de la pròpia sessió. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alca lde sotmet la 
moció a votació. 
 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el 
següent: 3 (tres) vots a favor del Grup Municipal d ’ERC-AM i 5 
(cinc) vots en contra del Grup Municipal de CIU. Pe r tant, no 
s’aprova la moció. 
 
 
PUNT NOVÈ.- MOCIÓ DEL GRUP ERC FONT-RUBÍ PER LA CON STRUCCIÓ D'UN 
ESPAI DE PERNOCTA PER AUTOCARAVANES A FONT-RUBÍ. 
 
La moció presentada per Esquerra Republicana de Cat alunya de 
Font-rubí és la següent: 
 
“Atès que des d'Enoturisme Penedès s'està impulsant una xarxa d'espais de pernocta 
per autocaravanes al Penedès. 
 
Atès  que Font-rubí disposa d'un important potencial turístic gràcies al seu paisatge i 
patrimoni. 
 
Atès que aquest tipus de turisme té un elevat grau de reversió en el comerç i 
restauració local i permet diversificar el perfil de visitant. 
 
Atès que l'autocaravanisme europeu és un perfil de turista actiu durant tots els mesos 
de l'any, ajudant així a desestacionalitzar el turisme tal i com explica el dossier adjunt. 
 
Atès que l'espai de pernocta pot ajudar a promocionar i impulsar l'oferta turística del 
municipi. 
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Atès que hi ha possibilitat d'aconseguir una subvenció per a la realització del projecte. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí 
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Adherir-nos a la xarxa i demanar una subvenció. 
Segon. . Reservar una partida en el pressupost de l'any 2017 per a la construcció de 
l'espai de Pernocta per a Autocaravanes. 
 
Tercer.  Fer una memòria descriptiva àrea tipus i un plànol base del projecte. 
 
A Font-rubí,  a 1 d'agost de 2016” 
 
 
El Sr. Sala llegeix la moció i, seguidament, manife sta que els 
arguments ja estan prou reflectits en la pròpia moc ió, i que ja 
han estat plantejats en aquest mateix òrgan plenari  en ocasions 
anteriors. Vol tornar a recordar que s’està deixant  passar una 
oportunitat, que aquest projecte també aporta avant atges, que és 
un complement més dels projectes turístics que ja t é Font-rubí. 
Finalitza la seva intervenció manifestant que és un a llàstima 
perdre aquesta subvenció. 
El Sr. Alcalde respon que al Consorci sí que hi és aquesta 
Corporació, que de moment només es tracta d’una sub venció 
sol·licitada pel propi Consorci però que no ha esta t concedida 
encara i que ja ha manifestat en reiterades ocasion s que es 
tracta d’un projecte turístic que no és la priorita t de l’equip 
de govern. 
El Sr. Tutusaus informa que l’Ajuntament de Vilafra nca vol que 
s’adhereixin a aquesta iniciativa més ajuntaments p er poder 
sortir ells del projecte; i que hi ha gent que ve a mb 
autocaravanes que és problemàtica. 
El Sr. Alcalde conclou aquest punt manifestant el p osicionament 
del seu grup: no veuen aquesta iniciativa com una a posta de 
turisme de futur. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alca lde sotmet la 
moció a votació. 
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Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el 
següent: 3 (tres) vots a favor del Grup Municipal d ’ERC-AM i 5 
(cinc) vots en contra del Grup Municipal de CIU. Pe r tant, no 
s’aprova la moció. 
 
 
 
PUNT DESÈ.- 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 proposa que l’Ajuntament demani a la Di putació 
de Barcelona que pinti la línia central que dividei x els dos 
carrils de la carretera BP-2126 des de Can Rovireta  fins 
aproximadament Cal Piñol, per evitar que els conduc tors 
envaeixin el carril contrari en aquest tram. 
El Sr. Alcalde respon que hi està d’acord i que ho farà. 
 
2)  El Sr. Sala exposa que fa alguns dies l’Ajuntament va penjar 
uns cartells a les bústies amb una recomanació d’es talvi 
d’aigua. Pregunta si hi ha problemes amb el servei.  
L’Alcalde explica que hi ha problemes en el dipòsit  de Can 
Castellví degut a l’època de sequera que està patin t el país.  
Esposa que ja s’han pres mesures per pal·liar aques ta situació, 
com per exemple, connectar les dues xarxes d’aigua existents al 
municipi. 
 
3)  El Sr. Sala pregunta sobre els motius pels quals es  trobava 
la piscina petita tancada quan es va inaugurar la t emporada de 
piscina d’aquest estiu. 
El Sr. Ortega contesta que es va arranjar la fuita existent en 
la piscina petita i que per això encara no estava e n 
funcionament en aquesta data. 
 
4)  El Sr. Sala torna a reiterar que cal actuar en el t ram dels 
Pujols de la Carrerada, en el que el ferm es troba en mal estat, 
tot i ser coneixedors de l’actuació projectada i  sol·licitada al 
CCAP, conjuntament amb l’Ajuntament de la Granada. 
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El Sr. Alcalde manifesta que parlarà amb el regidor  de vies 
públiques, avui no present, per intentar fer una pe tita actuació 
d’urgència, tot esperant a veure si al CCAP se li c oncedeix 
subvenció per a la seva execució. 
La Sra. Faura afegeix que caldria demanar a l’Ajunt ament de la 
Granada que actuï en el seu tram. 
 
5)  Finalment, el Sr. Sala pregunta per la situació del  local de 
joves, si persisteixen els problemes amb la company ia de 
subministrament elèctric com l’equip de govern va e xplicar en la 
reunió mantinguda entre els dos grups polítics. 
El Sr. Alcalde informa que encara subsisteixen els problemes amb 
la companyia subministradora ja comentats. 
 
 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcal de aixeca la 
sessió, a Font-rubí, a la data i lloc a dalt consig nats, quan 
són les 21,12 hores. 
 
 


