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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 08/2015
Caràcter: Extraordinària.
Convocatòria: Primera.
Data: 3 de novembre de 2015
Hora d’inici de la sessió: 21,31
Hora d’acabament de la sessió: 22,05
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 d’aprovació de l’abonament parcial de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 al personal de l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord amb el Reial
Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre.
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals del municipi
de Font-rubí per a l’exercici 2016 i següents.

El Sr. Alcalde obre la sessió, dóna la benvinguda als assistents i al públic present.
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 D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT PARCIAL DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 AL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, D’ACORD AMB EL REIAL DECRET-LLEI 10/2015, D’11
DE SETEMBRE.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“El Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria
d’ocupació públic i d’estímul a l’economia, en l’article 1, apartat U “Recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic”,
incorpora novament la possibilitat de recuperar parcialment la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012, limitant la recuperació a 48 dies (sobre 183).
També preveu aquesta disposició que l’aprovació d’aquestes mesures per part de cada
administració estarà condicionada al compliment dels criteris i procediments establerts a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí compleix amb els criteris i procediments establerts a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera, segons es
constata en els informes emesos per secretaria-intervenció dins l’expedient d’aprovació de la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2014; així com amb els certificats tramesos per la
Interventora al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el compliment dels
terminis previstos per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de
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l’Ajuntament a proveïdors i el compliment del control i publicació del període mitjà de
pagaments a proveïdors.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí disposa de crèdit pressupostari suficient en el Capítol 1 del
Pressupost de Despeses de l’any 2015 per a fer front al pagament d’aquesta segona part de la
paga extraordinària de desembre de 2012.
És per tot això que proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’abonament parcial durant el mes de novembre de 2015 de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 al personal de l’Ajuntament de Font-rubí, de
conformitat amb el que preveu l’article 1, apartat U del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de
setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost
de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació públic i d’estímul a l’economia i
demés normativa d’aplicació.
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde de la Corporació per signar quants documents siguin necessaris
per a l’efectiu compliment de l’anterior acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació per a la seva
execució.
Font-rubí, 26 d’octubre de 2015
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president”

La secretària llegeix els acords i l’Alcalde explica que l’estat espanyol permet ara fer un segon
pagament parcial de la paga extraordinària que no es va pagar al desembre de l’any 2012, i
que aquesta Corporació farà l’abonament aquest mes de novembre.
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: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) 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 SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2016 I
SEGÜENTS.
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació és la que tot seguit es
transcriu:
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“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i
següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 18

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics
i les revisions periòdiques.
Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram
Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus
municipals
Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola
bressol
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Tercer.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa pel servei de defensa
antipedra.
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
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d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Font-rubí, 28 d’octubre de 2015
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde”

La Secretària llegeix els acords i a continuació l’Alcalde fa un breu resum de la proposta, on
destaca que l’IBI es manté com en l’exercici anterior; que l’IVTM s’incrementa de forma molt
suau, sent un impost que fa temps que no s’ha modificat; que de la taxa pel servei de
clavegueram es planteja una puja molt baixa; que les escombraries pugen de 150 € a 157 €,
per intentar minorar el dèficit del servei; que la taxa pel subministrament d’aigua tot i
incrementar-se una mica, continua sent una de les més baixes de la comarca; que la taxa per
la prestació del servei d’escola bressol passa de 150 € a 155 € per a totes les famílies, estiguin
o no empadronades (perquè es necessita que els infants d’altres municipis contigus vinguin a la
nostra llar d’infants), perquè tot i que el servei és molt deficitari, aquest Ajuntament aposta per
l’escola bressol; i finalment esmenta que es deroga la taxa per la prestació del servei antipedra,
atès que no té sentit mantenir-la perquè ja fa dos o tres anys que no s’aplica.
Intervé el Sr. Sala destacant que valora positivament la trobada que ha tingut amb l’Alcalde i un
regidor del govern municipal per tractar aquest tema abans del Ple; tot i que també matisa que
es podia haver fet abans i amb més calma.
Continua el Sr. Sala manifestant que la proposta presentada globalment considera que és una
pujada d’impostos amb l’argument de què són deficitaris, cosa que segurament és certa. I tot i
que s’explica que els increments són molt poc importants, hi hauran famílies que poden pensar
que aquestes puges seran importants. Si aquesta mesura proposada vingués acompanyada de
bonificacions a les famílies amb rendes baixes, monoparentals,... estarien disposats a aprovar
la proposta.
El Sr. Alcalde pregunta sobre quines ordenances fiscals pretenen aprovar bonificacions.
El Sr. Sala li respon que sobre totes les ordenances en les que es proposa incrementar les
tarifes.
El Sr. Alcalde exposa que hi ha ordenances que ja preveuen bonificacions, com per exemple la
d’escombraries.
Intervé la Sra. Faura per dir que cal recollir bonificacions a les altres taxes també, no només a
la de recollida de residus.
L’Alcalde diu que les ordenances fiscal cal aprovar-les avui, que no es pot anar debatent i
demorar aquest assumpte, per una qüestió de terminis legals. També destaca que si es
plantegen bonificacions a totes les taxes, els ingressos que es deixen de recaptar caldrà que
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siguin assumits per la resta de ciutadans, i això significarà incrementar en un tant per cent més
alt les tarifes per a la majoria dels veïns.
El Sr. Sala continua insistint en què, per a les famílies més necessitades del municipi, aquest
increment proposat és un “suma i segueix”, 3 € d’aigua, 3 € de brossa,... Que aquests
ingressos no recaptats per les bonificacions els assumeixi l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Moya per afirmar que al municipi no hi ha famílies que no puguin pagar les taxes
municipals, donat què aquesta qüestió no arriba als serveis socials de l’Ajuntament. Aquesta
fou la seva experiència en aquesta àrea durant la legislatura anterior, que era quan la crisi
econòmica estava en el seu moment més alt. Sosté que quan hi ha alguna família amb
problemes, des de serveis socials s’informa i es solucionen aquests casos concrets i puntuals.
La Sra. Faura considera necessari que es fixin les condicions per beneficiari de bonificacions a
les ordenances fiscals, que quedin escrites i siguin conegudes.
L’Alcalde argumenta que els polítics han de saber explicar a la població que els serveis tenen
un preu i que aquest s’ha de pagar. Que en la proposta d’ordenances fiscals presentada les
tarifes són molt raonables respecte els municipis del costat. També argumenta que en aquest
Ajuntament no es detecten els problemes que està plantejant el grup d’ERC-AM.
El Sr. Sala exposa que per evitar el “clientelisme” a l’Ajuntament cal que les bonificacions
estiguin recollides en les ordenances fiscals.
El Sr. Alcalde li demana que no digui que en aquest Ajuntament hi ha “clientelisme”, que es
nega a que algú faci aquesta afirmació. Quan hi ha un ajut econòmic a una família, cal seguir
un procés en el que intervé de forma decisiva un informe de serveis socials, que no és un tema
polític.
La Sra. Faura reitera que hi ha famílies amb situacions econòmiques difícils, que encara s’està
arrossegant la crisi, i que el dèficit ho assumeixi l’Ajuntament.
El Sr. Sala diu que si aquest Ajuntament es compara amb d’altres municipis per les taxes, que
també es compari amb tota la resta, com per exemple amb el municipi de Sant Martí Sarroca.
El Sr. Alcalde afirma que és molt fàcil crear bonificacions importants a les taxes i pujar els
impostos i taxes de forma també important, com fa l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, i així
poder destacar que hi ha bonificacions a les ordenances fiscals.
El Sr. Sala diu que llavors també cal que es comparin els serveis que es presten a Sant Martí
amb els que es presten a Font-rubí.
El Sr. Alcalde li respon que no tenim res a envejar als serveis d’aquest municipi veí i més si
tenim en compte que és un municipi de més de 2.500 habitants; que en tot cas Font-rubí no
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disposa d’institut, però res més. El Sr. Alcalde afegeix que, per exemple, no disposa de
transport escolar, cosa que Font-rubí sí.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) 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.

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 22,05 hores.

