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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 09/2015
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 24 de novembre de 2015
Hora d’inici de la sessió: 20,02
Hora d’acabament de la sessió: 20,50
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.
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. Fèlix Tutusaus i Galimany.

Secretària-Interventora:
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Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de sessions plenàries
anteriors.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 60 a la núm. 71 del
2015).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Realització del sorteig públic per escollir els membres que hauran de formar part
de la mesa electoral de les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015.
5. Proposta d’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e
Ingeniería de Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A.
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació del Projecte per a la
construcció d’un local polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents)
al terme municipal de Font-rubí.
7. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
02/2015 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
8. Precs i preguntes.

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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE
LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són les de data 29 de
setembre de 2015 i 3 de novembre de 2015. L’Alcalde pregunta a la resta de membres
del consistori si volen fer algun aclariment o alguna esmena al contingut de les actes.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació.
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Subjectes les actes 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA
NÚM. 60 A LA NÚM. 71 DEL 2015).
El Sr. Alcalde pregunta a la resta dels membres de la Corporació si volen comentar
algun extrem de les resolucions que van des de la número 60 a la número 71 de l’any
2015, de les quals es dóna compte en aquest punt, el detall de les quals és el següent:
60/2015

De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8
de setembre de 2015.
61/2015
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 22
de setembre de 2015.
62/2015
D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del
Ple del 29 de setembre de 2015.
63/2015
De modificació del nomenament de tresorer de l’Ajuntament de Fontrubí efectuat mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 34/2015.
64/2015
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6
d’octubre de 2015.
65/2015
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 20
d’octubre de 2015.
66/2015
De reserva de llocs per a pancartes, cartells i banderoles i locals
públics per a la campanya electoral a les Eleccions Generals 2015.
67/2015
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua
de l’immoble situat al Cal Serdà de Sant Vicenç del barri de Santa
Maria, núm. 37 del municipi de Font-rubí.
68/2015
De convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació de data 3 de novembre de 2015.
69/2015
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 3
de novembre de 2015.
70/2015
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua
de l’immoble situat a l’Alzinar, núm. 13 del municipi de Font-rubí.
71/2015
De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua
de l’immoble situat a Grabuac, núm. 15 del municipi de Font-rubí.
No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de l’Alcaldia de referència
per part dels regidors presents.
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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 8 i 22 de setembre de 2015;
- Acta de la JGL de data 6 i 20 d’octubre de 2015;
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents
grups polítics sobre les actes del primer trimestre de l’any.

El Ple municipal es dóna per assabentat.

PUNT QUART.- REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER ESCOLLIR ELS
MEMBRES QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LA MESA ELECTORAL DE LES
ELECCIONS GENERALS DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2015.
En compliment del que preveu la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General (articles 25 a 27), es procedeix a fer el sorteig, amb un programa informàtic,
dels membres que formaran la Mesa Electoral en les properes Eleccions Generals,
donant el següent resultat:
Junta Electoral de zona de: Vilafranca del Penedès
Municipi: Font-rubí
Districte Censal: 01
Circumscripció Electoral: Barcelona
Secció: 001
Mesa: U
TITULARS:
President/a: Sra. P. S. C.
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1r Vocal: Sr. J. M. S. B.
2n Vocal: Sr. S. M. D. S.
SUPLENTS:
1r. de President/a: Sr. C. V. A.
2n. de President/a: Sra. M. R. M.
1r. de 1r Vocal: Sr. J. R. S.
2n. de 1r Vocal: Sra. A. C. Q.
1r. de 2n Vocal: Sr. J. R. E.
2n. de 2n Vocal: Sr. J. Q. G.

Un cop obtingut l’esmentat resultat del sorteig, la Secretària informa als assistents que
s’haurà de trametre tota la documentació necessària a la Junta Electoral de Zona
perquè es pugui procedir a la notificació de les persones designades per formar part de
la Mesa Electoral en les properes eleccions.

PUNT
CINQUÈ.PROPOSTA D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, TÉCNICAS E INGENIERÍA DE PROTECCIÓN,
S.A.U. I MANUFACTURAS FONT-RUBÍ, S.A.
La proposta que es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació és la que tot
seguit es transcriu:
“L’empresa Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. va iniciar la sol·licitud de
tramitació de la llicència d’activitats per a la fabricació de mànegues a la finca de “Cal
Manou” l’any 1976, segons consta en la documentació obrant en aquesta Corporació.
El projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 19, “Can Manou”, va ser
aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de data 24 de juliol de 2007;
però no ha estat fins a finals de l’any 2014 fins que s’ha pogut inscriure en el Registre
de la Propietat de Vilafranca del Penedès.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, de data 23 de març de 2015,
referent a les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 19, Can Manou, per a la
seva recepció per part de l’Ajuntament. Es preveu que manca per finalitzar la dotació
de serveis a la parcel·la industrial de titularitat municipal i el desmuntatge d’una carpa
que ocupa part de la zona d’espai públic, i la urbanització d’aquesta; per la qual cosa es
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diposita una garantia suficient per part de l’empresa TIPSA per a la finalització de les
obres d’urbanització no executades.

Atès que l’empresa Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U., pel seu bon
funcionament, necessita disposar d’un termini de temps suficient per poder traslladar la
part de la seva empresa que es troba en una carpa provisional que ocupa a precari part
de la zona d’espai públic, parcel·la P-2.
Atès que aquesta Corporació considera que, en aquesta època de crisi econòmica, és
important pel municipi facilitar el correcte funcionament de les empreses instal·lades en
el seu terme municipal, que donen treball a persones de Font-rubí i de la resta de la
comarca.
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 7 d’abril de 2015, va aprovar l’inici de la
tramitació de l’expedient d’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí,
Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., i que el Ple
de la Corporació, en sessió de data 29 de setembre de 2015, va donar conformitat a
l’esmentat acord.
Atès que s’ha sotmès el text inicial del referit conveni a informació pública durant el
termini de quinze dies, mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 9 d’abril de 2015, al tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina
web municipal www.font-rubí.org (des del 13 d’abril de 2015 fins al 10 de novembre de
2015), d’acord amb el certificat de secretaria-intervenció de data 11 de novembre de
2015, sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Vist el que preveu els articles 75 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de
Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A. que tot seguit es transcriu:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, TÉCNICAS E INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN, S.A.U I MANUFACTURAS FONTRUBÍ, S.A.
Font-rubí, a 2 d’abril de 2015
REUNITS
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D’una part, l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat en aquest acte pel seu Batlle
l’Il·lustríssim Sr. Xavier Lluch Llopart, llurs dades personals no procedeix indicar en el
present donat el càrrec públic i notori que ostenta en l’actualitat en virtut del qual actua.
De l’altra, la societat mercantil Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U,
representada en aquest acte pel Sr. C. V. C., actuant en la seva condició
d’administrador de la Companyia en virtut de l’escriptura de nomenament, amb número
de protocol 552, atorgada en data 01.03.2013 davant del notari de Barcelona, Sr. A. R.
M. (en endavant, “TIPSA”).
De l’altra, la societat mercantil Manufacturas Fontrubí, S.A., representada en aquest
acte pel Sr. C. V. J., actuant en la seva condició d’apoderat en virtut de l’escriptura
d’apoderament amb número de protocol 4474, atorgada en data 22.10.2002 davant del
notari de Barcelona Sr. A. R. M.
Els compareixents (en endavant, “les Parts”) es reconeixen entre sí la capacitat
suficient per a contractar i obligar-se de mutu acord en la qualitat en què intervenen, i a
tal efecte (parcel·la número P4 del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació nº
19)
MANIFESTEN
I.

Que TIPSA desenvolupa des de fa anys la seva activitat industrial de fabricació
d’articles de cautxú a les instal·lacions que la societat Manufacturas Fontrubí,
S.A., té al Polígon Industrial de Can Manou s/n, de la localitat de Font-rubí,
ubicat a la finca registral nº 1269, mitjançant la formalització de successius
contractes de lloguer.

II.

Que la finca registral esmentada, propietat de Manufacturas Fontrubí, S.A., i en
les que ha vingut desenvolupant l’activitat industrial TIPSA, van ser objecte de
d’un projecte de reparcel·lació en virtut de la unitat d’actuació nº19 que va ser
aprovat definitivament per part del Consistori en sessió data 24.07.2007.
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III.

Que com a conseqüència de l’aprovació de l’esmentat instrument de gestió
urbanística, aquelles finques qualificades com a sistemes locals van ser cedides
gratuïtament a l’Ajuntament de Font-rubí, entre les quals es troba la finca
adjudicada P2, qualificada de zona verda, amb una superfície de sòl de dos mil
cinc-cents setanta-un metres quadrats (2.571 m2) i inscrita en el Registre de la
Propietat de Vilafranca del Penedès en data 24.11.2014, al tom 2253, llibre 45,
foli 35, finca nº 2219 de Font-rubí. S’adjunta al present com a document Annex
1 plànol de la finca esmentada (en endavant “finca adjudicada P2”).

IV.

Que en l’actualitat la referida finca adjudicada P2, propietat de l’Ajuntament de
Font-rubí, segueix sent ocupada per TIPSA i és necessària pel correcte
funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupa, ubicant-s’hi en una part
de la mateixa una carpa provisional desmuntable, en la qual s’emmagatzema
material industrial.

V.

Que, existeix una ferma voluntat de totes les parts de reconèixer la situació a
precari en la que es troba actualment l’ocupació de la finca adjudicada P2,
garantint el correcte funcionament de l’activitat econòmica que porta a terme
TIPSA.

I de conformitat amb els antecedents exposats, les persones compareixents tenen per
oportú subscriure el present Conveni en base als següents,
PACTES
1.

L’Ajuntament de Font-rubí reconeix a TIPSA el dret a seguir ocupant a precari la
finca adjudicada P2. La utilització i ocupació de la mateixa cessarà quan el
Consistori notifiqui fefaentment la seva voluntat de recuperar-ne la possessió,
sense que aquest acte generi cap dret indemnitzatori a favor de TIPSA. El termini
estimat de finalització d’aquesta ocupació es pot preveure pel mes de desembre
de 2016, termini en què TIPSA haurà pogut organitzar el trasllat d’aquesta part de
l’activitat a un altre indret, de forma ordenada i sense que afecti al correcte
funcionament de l’activitat.
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2.

L’exercici de la facultat de cessar l’ús privatiu de la finca adjudicada P2 es portarà
a terme per part de l’Ajuntament de Font-rubí mitjançant la incoació d’un
expedient administratiu contradictori, tal i com així ho exigeixen l’article 71 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual es va aprovar el Reglament de
patrimoni dels ens locals i la jurisprudència majoritària dels nostres tribunals de
justícia.

3.

La cessió de l’ús privatiu de la finca adjudicada P2 comportarà la devolució a
l’Ajuntament de Font-rubí d’aquest immoble en perfecte estat i en condicions
òptimes per a la compleció de la urbanització de la mateixa per part de
Manufacturas Fontrubí, S.A.

4.

TIPSA, com a mostra d’agraïment per l’ocupació a precari que se li permet
efectuar d’una part de la finca adjudicada P2, es compromet a partir de la data de
signatura del present conveni a efectuar un pagament mensual per import de
350,00 € a favor de l’Ajuntament de Font-rubí. Aquests pagaments, que es
realitzaran a la finalització de cada mensualitat, cessaran en el moment en que el
Consistori recuperi la possessió de l’immoble prèvia incoació d’un expedient
administratiu contradictori, o bé en el moment en que voluntàriament TIPSA cessi
en l’ocupació d’aquesta finca adjudicada P2 i ho posi en coneixement del
Consistori.

5.

Manufacturas Fontrubí, S.A., en el benentès que l’ocupació de la finca adjudicada
P2 és temporal, renúncia a emprendre qualsevol acció administrativa o judicial per
a reclamar a TIPSA la cessió en els usos i ocupació de l’esmentada finca que
permeti la finalització de les obres d’urbanització de l’àmbit i la recepció per part
de l’Ajuntament de Font-rubí.

6.

Les Parts firmants del present conveni acorden que, en cas de transmissió de
l’activitat de TIPSA o bé de les propietats de Manufacturas Fontrubí, S.A., el tercer
adquirent es subrogarà automàticament en la posició de la societat mercantil en
qüestió pel que respecte als drets i obligacions dimanants del present acord.
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7.

Aquest conveni desplegarà els seus efectes inter partes i enfront de tercers des
de la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, obligant-se aquest últim
a publicar aquest conveni al diari oficial corresponent.

8.

Les Parts acorden el sotmetiment exprés als Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona per a la resolució de qualsevol qüestió i/o divergència que sorgeixin en
relació amb aquest conveni, amb renúncia expressa de les Parts a qualsevol altre
fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat i per a deixar-ne constància, es redacta el present document,
que els compareixents signen per triplicat exemplar, al lloc i data indicats a
l’encapçalament.
Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ

Sr. C. V. C.
Técnicas e Ingeniería de Protección,
S.A.U.

Sr. C. V. J.
Manufacturas Fontrubí, S.A.”
Segon.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubí.org.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 13 de novembre de 2015”
La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu explicació de la tramitació
d’aquest conveni.
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.
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PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL POLIVALENT PER A JOVES
A L’AV. CATALUNYA, S/N (CM TORRENTS) AL TERME MUNICIPAL DE FONTRUBÍ.

La proposta presentada és la següent:
“Atès que el Ple d’aquesta Corporació, en sessió de data 3 de novembre de 2011, va
aprovar definitivament el Projecte bàsic i d’execució per a la “Construcció d’un local
polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya, s/n (CM Torrents) al terme municipal de Fontrubí”, redactat per Pons-Julian, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de
223.131,28 euros i 40.163,63 euros que corresponen a l’IVA.
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 23 de desembre de 2011, va adjudicar el
contracte d’obres “Construcció d’un local polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya, s/n
(CM Torrents) al terme municipal de Font-rubí” a l’empresa CONSTRUCCIONS F.
MUNNÉ, SA, per un import de 149.832,65 euros i 26.969,88 euros d’IVA, havent de
realitzar també l’enderroc de l’edificació existent.
Atès que, per motius econòmics, l’obra no es va iniciar fins a finals del mes de
novembre de 2014, i que, per la informació recollida en les primeres actes de les visites
d’obra, s’observa que els nivells d’excavació realitzats en la fase d’enderroc són
superiors al previst inicialment, i que atesa la geotècnia del terrenys i un cop estudiada
la implantació de l’edifici en el solar, es considera oportú baixar la cota de la planta
baixa de l’edifici i modificar l’àmbit d’ocupació d’aquesta planta.
Atès que el finançament de l’actuació depèn d’una subvenció del PUOSC, i que els
canvis proposats no incrementen l’import d’adjudicació, tant la direcció d’obra, el
contractista i l’Ajuntament decideixen no suspendre l’execució de les obres i anar
preparant la documentació tècnica per recollir els canvis produïts durant l’execució de
l’actuació.
Vist el Projecte modificat d’execució per a la construcció d’un local polivalent per a
joves, a l’avinguda Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí”, de data octubre de 2015,
redactat per Pons-Julian, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de
222.911,32 euros i 46.811,38 euros que corresponen a l’IVA i presentat a l’Ajuntament
en data 9 de novembre de 2015 i NRE 998.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora, en data 11 de novembre de 2015,
sobre la legislació aplicable a l’expedient i el procediment a seguir; i l’informe emès per

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

la Secretària-interventora, en data 13 de novembre, sobre la part econòmica i les
repercussions pressupostàries.
Examinada la documentació que s’acompanya, i de conformitat amb el que estableix
l’article 110 i la disposició addicional segona del Tetx refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Projecte modificat d’execució per a la “Construcció d’un local
polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya, s/n (CM Torrents) al terme municipal de Fontrubí”, redactat per Pons-Julian, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de
222.911,32 euros i 46.811,38 euros que corresponen a l’IVA.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de l’actuació Construcció d’un local
polivalent per a joves a l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) al terme municipal de Fontrubí, que no comporta cap increment en l’import d’adjudicació del contracte amb
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA..
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
337/62200 del vigent pressupost, atès que es disposa de suficient consignació en
l’esmentada partida per a autoritzar la despesa fins a 184.905,27 euros.
Quart.- Notificar l’acord a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA, adjudicatari del
contracte.
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Sisè.- Donar trasllat de dos exemplars del projecte a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, atès que es tracta d’una actuació
finançada pel PUOSC (exp. PG-MN 2010/1364).
Font-rubí, 18 de novembre de 2015
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart”

La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde precedeix a explicar els motius de la
modificació dels projecte.
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Intervé el Sr. Sala, d’ERC-AM, manifestant que, atès que la modificació suposa una
millora pel local de joves, donen la seva conformitat a la proposta.
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: 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 SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 02/2015 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és del següent tenor
literal:
“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 11 de novembre de 12015 i vist
l’informe de Secretaria-intervenció de data 13 de novembre de 2015.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i onzè de les Bases d’execució del pressupost
municipal per a l’exercici 2015, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit finançats per mitjà de baixa de crèdits d’altres aplicacions de despeses no
compromeses, per nous ingressos i per 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 baixa de crèdits d’altres aplicacions de
despeses no compromeses, per nous ingressos i per romanent de tresoreria correspon
al Ple de l'Ajuntament.
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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. 02/2015 del
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2015, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 363.491,42 euros, finançats amb
baixa de crèdits d’aplicacions pressupostàries, per import de 84.500,00 euros, amb
nous ingressos, per import de 179.401,44 euros i amb romanent de tresoreria, per
import de 99.589,98 euros, d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada
152268200
33646100
34260904
45461902

Descripció

Proposta
d’alta
16.500,00

Rehabilitació coberta i planta primera
edifici Av. Catalunya, 12
Transferències corrents a Diputació de
3.500,00
Barcelona (Actuació Sant Vicenç del
Morrocurt)
Construcció d’unes pistes de pàdel i 100.000,00
condicionament ZE La Sitjota
Reasfaltat i arranjament de varis 180.000,00
camins
TOTALS 300.000,00

Partida
Descripció
Modificació
suplementada
454-21002
Arranjament camins veïnals i vies
5.000,00
públiques
920-21205
Manteniment ajuntament i altres
12.000,00
edificis municipals
326-22700
Servei neteja llar d’infants Els
5.000,00
Pinells
337-22712
Gestió piscines municipals i
8.470,00
monitoratge
454-60900
Asfaltat camins Cal Ferret i Cal
2.000,00

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

337-62200
920-62503
920-62600
162-62504
337-21207
323-21302
337-21303
330-21310
326-21502
326-22611
312-21204
432-46701

•

Turró
Construcció d’un local polivalent
per a joves
Inversió administració general,
mobiliari i estris
Adquisició maquinària i útils
informàtics
Contenidors per a la recollida de
brossa
Manteniment edifici Cal Cintet
Manteniment instal. Elèctrica i
calefacció escoles
Manteniment
instal·lacions
piscines
Manteniment ascensor centre
recreatiu
Manteniment mobiliari i estris llar
d’infants
Funcionament de la llar d’infants
Manteniment consultori mèdic
Consorci de Promoció turística de
l’Alt Penedès
TOTALS

3.771,42
1.000,00
1.000,00
6.050,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
8.000,00
63.491,42

FINANÇAMENT:
Partida
Descripció
de
despeses
150Compensació permuta terrenys
60000
432Construcció d’un mirador a Font-rubí
60902
454Reasfaltat camí Cases Noves
61900
TOTAL BAIXA APLICACIONS

Modificació

-10.000,00
-4.500,00
-70.000,00
-84.500,00
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PRESSUPOSTÀRIES
Partida
Descripció
d’ingressos
46100
Subvenció Diputació de Barcelona, pla
reactivació econòmica local
76100
Subvenció Diputació de Barcelona,
adequació temporal local (15.000,00) i
millora acústica local joves (3.771,42)
75080
Subvenció PUOSC arranjament varis
camins
34910
Ingressos gestió piscines
TOTAL NOUS INGRESSOS
Partida
Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

Import
28.630,02
18.771,42

125.000,00
7.000,00
179.401,44
Import
99.589,98
99.589,98

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, 17 de novembre del 2015
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”
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La secretària llegeix els acords i, a continuació, el regidor d’Hisenda dóna una breu
explicació del contingut i abast de l’expedient de modificació del pressupost.
El Sr. Sala pregunta sobre certes partides pressupostàries, com ara la del Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès i la de construcció d’unes pistes de pàdel.
El Sr. Alcalde explica que s’amplia el crèdit de la partida del Consorci perquè s’està
duent a terme l’execució del mirador, que és una obra que licita i executa el Consorci i
l’Ajuntament ha de transferir l’import econòmic que s’havia compromès en conveni, que
són els 8.000 euros. També es dóna de baixa la partida construcció d’un mirador a
Font-rubí, del capítol 6, que és pel mateix concepte.
Seguidament l’Alcalde explica que les noves partides de construcció d’unes pistes de
pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota, i la de reasfaltat i arranjament
de varis camins, són actuacions subvencionades pel PUOSC i que s’ha procedit a un
canvi de destí de dues altres actuacions, com eren la construcció d’un local de joves a
l’escorxador (que ja s’està realitzant a un altre ubicació) i el reasfaltat del camí urbà de
les Cases Noves, actuació inclosa en el projecte més gran de reasfaltat de varis
camins.
El Sr. Sala manifesta que el seu grup s’abstindrà per una qüestió de criteri respecte
certes partides incloses en aquesta modificació.
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: 5 (cinc)
vots a favor del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta.

PUNT VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde manifesta que, abans de cedir la paraula al grup municipal d’ERC-AM, vol fer
certs aclariments.
Considera que no és coherent que es demani per escrit que no es publiqui a la pàgina
web l’acta plenària elaborada per la secretària i, en canvi, el grup d’ERC publiqui una
part del Ple, redactat per ells, en un mitjà local de comunicació, amb informació
manipulada. Si ERC continua amb aquesta postura, el govern municipal decidirà que
en l’apartat precs i preguntes portin escrites les preguntes que considerin oportunes i ja
se’ls contestarà també per escrit.
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Intervé la Sra. Faura per explicar que es va presentar l’escrit perquè creuen que no s’ha
de publicar un acte que no ha estat encara aprovada pel Ple, però que no posen en
dubte que la secretària faci bé la seva feina.
Intervé el Sr. Moya per destacar que cal donar importància a la transparència de les
administracions públiques, que cal publicar el més aviat possible la informació i no és
essencial si l’acta ha estat o no aprovada. Que ha mirat altres pàgines web municipals,
de tots els colors polítics, i que tots publiquen actes el més aviat possible, encara que
no hagin estat aprovades.
L’Alcalde afegeix que això s’ha solucionat i ho publicaran a la pàgina web municipal
com esborrany, però que la línia que enceta amb el seu escrit ERC no és de
transparència.
La Sra. Faura li respon que això que diu és demagògia, que el seu grup només volia
posar de manifest en el seu escrit la seva disconformitat a què es pengés l’acta per un
tema de no aprovació d’aquesta.
L’Alcalde continua reiterant que el grup d’ERC, en el seu escrit del Montònec, en
l’aparat de precs i preguntes, escriu unes respostes que suposadament ha dit ell que
no són certes.
El Sr. Sala explica que es tracta d’un resum, no són literals les paraules contingudes a
l’escrit.
L’Alcalde destaca que el que és, com a molt, un resum interessat del que es va dir.
El Sr. Martí pregunta a quin punt concret es refereix de l’escrit.
El Sr. Alcalde li respon, com un primer exemple, el punt del conveni de la carretera de
l’Alzinar, i llegeix literalment què diu ERC en el Montònec i què diu la secretària en
l’acta oficial feta per ella. Insisteix en què si aquesta actitud continua, s’actuarà de
forma diferent en el punt de precs i preguntes dels plens.
La Sra. Faura diu que si aquest és el procediment a seguir, doncs que ells així ho faran,
que ja presentaran per escrit les seves preguntes.
El Sr. Alcalde li demana que no tergiversi les coses, que si ERC publica l’acta que fa la
secretària en els mitjans de comunicació, que pel seu grup perfecte, que continuarà el
debat en els plens com fins ara, i que es respondrà a tot directament en el Ple, com
sempre.
Continua l’Alcalde destacant altres aspectes del que el grup d’ERC ha publicat en el
seu escrit del Montònec, en relació als noms de carrers i places del municipi, a la Plaça
de l’Alzinar. Ell al·lega que va plantejar una proposta alternativa i que en l’escrit no es
diu.
L’Alcalde manifesta que no s’hi val tot en política, que no està d’acord en què s’ometin
paraules importants que donen sentit complet a la resposta.
La Sra. Faura considera que s’està parlant de dues coses diferents: una és una acta de
la secretària i l’altra és un resum que el seu grup fa en una revista a nivell local.
Intervé el Sr. Ortega per opinar també de la resposta que surt publicada a la revista
sobre la piscina municipal, la qual tampoc és correcta.
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El Sr. Moya demana al grup d’ERC una reflexió sobre el que ha passat.
L’Alcalde demana que no es posi en boca d’un altre paraules que no ha dit, amb
manifestacions com ara “ell respon...”.
El Sr. Sala exposa que cap escrit que faci ERC agradarà als de CiU.
L’Alcalde li respon que això no és cap problema, que cada partit fa els seus escrits,
amb les seves opinions, però que això és diferent a que es s’escriguin fórmules del
tipus “la seva resposta va ser...” i no siguin exactes i completes les paraules, perquè
llavors és manipular la informació.
A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al grup d’ERC perquè formuli els seus
precs i/o preguntes.
El Sr. Sala manifesta que es tracta més d’un prec que d’una pregunta. Argumenta que
aquest últim mig any s’han celebrat quatre plens, que segurament seran cinc abans
d’acabar l’any, i que això reforça la seva petició de fer un ple ordinari cada dos mesos.
El Sr. Alcalde li respon que si ja s’està fent, doncs no hi ha cap problema.
El Sr. Sala li respon que no és el mateix tal com s’està fent que si està estipulat i que
no depengui d’una decisió del govern. A més, si és cada dos mesos ordinari, sempre hi
haurà el punt de precs i preguntes.
El Sr. Alcalde diu que el govern respon a totes les preguntes que formula el grup d’ERC
i que no veu la necessitat de canviar el cartipàs.

El Sr. Sala explica que volien presentar una moció en breu, pensant en el Ple ordinari
de desembre, i que ara no saben quan serà el següent Ple. Reitera que si el govern
municipal vol ser transparent, que es faci un Ple cada dos mesos, així es disposa d’una
eina més de control.

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 20,50 hores.

