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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 23 DE FEBRER DE 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 01/2016
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 23 de febrer de 2016
Hora d’inici de la sessió: 20,01
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.
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, tot i que el Sr. Ortega arriba a la sessió plenària quan
s’estava iniciant el punt vuitè de l’ordre del dia.
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Secretària-Interventora:
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. 72 a
la núm. 88 del 2015 i de la núm. 1 a la núm. 5 del 2016).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 01/2016 del Pressupost de l’Ajuntament de
Font-rubí, en la modalitat
de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit.
5. Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria
realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2015.
6. 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 la Llei 48/2015, de
29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016.
7. Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva de les
contribucions
especials
per
a
l’execució
de
l’obra
“asfaltat del camí de Cal Ferret a Cal Maioles”.
8. Moció
del
Grup
Municipal
d’Esquerra
Republicana
de
Catalunya a Font-rubí en favor de la creació d’un servei de
recollida de residus voluminosos.
9. Moció de suport a la creació de la prestació “garantia
+55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya.
10.
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
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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 24 de novembre de 2015 i 22 de desembre 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.

Subjectes les actes 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’ERCAM. Per tant, les actes s’aproven per unanimitat.

PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA
NÚM. 72 A LA NÚM. 88 DEL 2015 I DE LA 1 A LA 5 DEL 2016).
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 72 a la número 88 de l’any 2015 i des de la número 1 a
la número 5 de l’any 2016, de les quals es dóna compte en aquest
punt, el detall de les quals és el següent:
72/2015
73/2015
74/2015
75/2015
76/2015
77/2015

D’incoació d’expedient per a l’adopció de protecció de la
legalitat urbanística, exp. 01/2015.
De nomenament de responsable intern de l’Arxiu Municipal.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 17 de novembre de 2015.
Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del
Ple de la Corporació de data 24 de novembre de 2015.
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per
inscripció indeguda, del Padró Municipal d’Habitants de
Font-rubí.
De baixa d’ofici definitiva de determinades persones, per
inscripció indeguda, del Padró Municipal d’Habitants de
Font-rubí.
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78/2015

79/2015

80/2015

81/2015
82/2015

83/2015

84/2015
85/2015
86/2015
87/2015

88/2015
01/2016

02/2016
03/2016

04/2016

05/2016

De convocatòria de la Mesa de contractació del contracte
d’obres
Construcció
d’unes
pistes
de
pàdel
i
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a
Guardiola de Font-rubí.
De convocatòria de la Mesa de contractació del contracte
d’obres Reasfaltat i arranjament de varis camins al terme
municipal de Font-rubí.
De
canvi
de
nom
del
titular
del
contracte
de
subministrament d’aigua de l’habitatge situat a l’Avellà
núm. 9 del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 1 de desembre de 2015.
De classificació de les proposicions presentades i
requeriment
al
licitador
del
contracte
d’obres
Construcció d’unes pistes de pàdel i condicionament de la
zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí.
De classificació de les proposicions presentades i
requeriment al licitador del contracte d’obres Reasfaltat
i arranjament de varis camins al terme municipal de Fontrubí.
D’inici de l’expedient d¡aprovació del Pressupost General
de la Corporació per a l’exercici 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 15 de desembre de 2015.
Convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària
del Ple de la Corporació de data 22 de desembre de 2015.
De
canvi
de
nom
del
titular
del
contracte
de
subministrament d’aigua de l’habitatge situat al C/ de la
Noguera, núm. 17 del municipi de Font-rubí.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 29 de desembre de 2015.
De reserva de llocs per a pancartes, cartells i
banderoles i locals públics per a la campanya electoral a
les Eleccions Agràries 2016.
De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local de data 12 de gener de 2016.
De
canvi
de
nom
del
titular
del
contracte
de
subministrament d’aigua de l’immoble situat a Can
Rovireta, Pg. Font-rubí, núm. 12 del municipi de Fontrubí.
D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua
d’ús domèstic a la vivenda ubicada a Sabanell núm. 14 del
municipi de Font-rubí.
D’elevació a definitiu de l’acord d’aprovació inicial del
Pressupost general de la Corporació per a l’exercici
2016.
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No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de
l’Alcaldia de referència per part dels regidors presents.

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 3 i 17 de novembre de 2015;
- Acta de la JGL de data 1, 15 i 29 de desembre de 2015;
- Acta de la JGL de data 12 i 26 de gener de 2016.
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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ
DE
CRÈDITS
NÚM.
01/2016
DEL
PRESSUPOST
DE
L’AJUNTAMENT
DE
FONT-RUBÍ,
EN
LA
MODALITAT
DE
CRÈDITS
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 12 de febrer de 2016 i vist
l’informe de Secretaria-intervenció de data 15 de febrer de 2016.
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Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè i onzè 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 baixa de crèdits de despeses d’aplicacions
pressupostàries vigents no compromesos 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 de despeses d’aplicacions
pressupostàries vigents no compromesos correspon al Ple de l'Ajuntament.
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169 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. 01/2016 del
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2016, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 13.500,00 euros, finançats amb
baixa de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries vigents no compromesos,
d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada

Descripció

Proposta
d’alta

920-22502

Tributs entitats locals

231-46200

Transferència Ajuntament de Castellet i la Gornal

3.500,00

100,00

326-46500

Transferència al Consell Comarcal de l’Alt Penedès Joventut

1.200,00

925-62901

Nous mòduls de bústies

5.450,00
TOTALS

Partida
suplementada
162-62504

Descripció

Modificació

Contenidors per a la recollida de brossa

3.250,00
TOTALS

•

10.250,00

3.250,00

FINANÇAMENT:
Partida de
despeses

Descripció

Modificació
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231-13100

Retribucions personal laboral temporal

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS DE DESPESES D’APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

-13.500,00
-13.500,00

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, 16 de febrer del 2016
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde cedeix la paraula
al regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya explica breument el contingut de la modificació
pressupostària proposada, destacant que la dinamitzadora d ela
gent gran ja no està contractada laboralment per aquest
Ajuntament, i que per això es dóna de baixa el crèdit de la
partida del capítol 1, i només es preveu al capítol 4 la part
del cost que ha de suportar directament aquesta Corporació per a
pagar a l’Ajuntament que actualment la té contractada. Amb la
diferència s’ha aprofitat per fer alguns retocs en algunes
partides.
El Sr. Sala demana informació sobre alguna de les partides
afectades, com ara la de transferència al Consell Comarcal de
l’Alt Penedès en matèria de Joventut, la qual és subministrada
per l’equip de govern.
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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 provinents 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 CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ
RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DURANT L’EXERCICI 2015.
La proposta que es sotmet a la consideració
Corporació és la que tot seguit es transcriu:

del

Ple

de

la

“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest Ajuntament.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a aquesta Corporació.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties
següents:
•

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:
REBUTS
LIQUIDACIONS

•

82.628,34 €
6.242,91 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015:
REBUTS
CERTIFICACIONS

107.194,87 €
42.692,87 €
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Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

Atès l’informe favorable de la Interventora municipal de l’Ajuntament emès en data 4 de
febrer de 2016.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de l’exercici 2015 de l’Ajuntament
de Font-rubí elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
Font-rubí, 5 de febrer de 2016
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

La Secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu
explicació de la tramitació d’aquesta proposta, que és un estat
de comptes de la gestió i recaptació dels tributs municipals
duta a terme per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2015.
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’ERCAM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT SISÈ.- 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 LA LLEI 48/2015, DE 29
D’OCTUBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2016.
La proposta presentada és la següent:
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“La disposició addicional 12a. de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016, “Recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012”, preveu que cada administració podrà
aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter
extraordinari llur import serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels
imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, amb l’abast i límits establerts en la
present disposició.
També preveu aquesta disposició que cada administració podrà aprovar durant el 2016
les mesures previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació econòmica i
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 i d’aprovació
del Pressupost de l’exercici 2016; 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 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 2016 per a fer front al pagament
d’aquesta última part de la paga extraordinària de desembre de 2012 (91 dies).
És per tot això que proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’abonament parcial final durant el mes de març de 2016 de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 al personal de l’Ajuntament de Font-rubí,
de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 12a. de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que comporta aquest acord amb càrrec a la
partida pressupostària 920-15100.
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Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde de la Corporació per signar quants documents siguin
necessaris per a l’efectiu compliment de l’anterior acord.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords al serveis econòmics de la Corporació per a la
seva execució.
Font-rubí, 5 de febrer de 2016
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president”

La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde precedeix a
reiterar les motius pels quals cal aprovar l’abonament als
treballadors
municipals
de
l’última
part
de
la
paga
extraordinària de desembre de 2012 que injustament no es va
poder abonar quan tocava, ja avançats en els dos acords
anteriors adoptats pel Ple sobre aquest mateix assumpte.
Intervé el Sr. Sala, d’ERC-AM, manifestant la conformitat del
seu grup amb aquesta 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’ERCAM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “ASFALTAT
DEL CAMÍ DE CAL FERRET A CAL MAIOLES”.
La proposta que es presenta és del següent tenor literal:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de maig de 2015, va aprovar la
“Memòria valorada per a l’asfaltat del Camí de Cal Ferret a Cal Maioles al terme
municipal de Font-rubí”, redactada per PONS-JULIÁN, SLP, amb un pressupost
d’execució per contracte de 25.643,66 euros i 5.385,17 euros d’IVA.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2015,
va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de les contribucions especials per
finançar la realització de l’obra “Asfaltat del Camí de Cal Ferret a Cal Maioles al terme
municipal de Font-rubí”.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 1 de setembre de
2015, va aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials
per finançar la realització de l’obra “Asfaltat del Camí de Cal Ferret a Cal Maioles al
terme municipal de Font-rubí”, i que va acordar recaptar aquestes contribucions
especials en un sol termini, junt amb la liquidació definitiva, al finalitzar les obres.
Atès que les obres es van executar i finalitzar en el mes d’octubre de 2015, que el cost
de l’obra ha estat de 24.317,37 euros, i que, per tant, procedeix determinar les quotes
definitives i girar les liquidacions que siguin procedents.
Atès que en data 2 de febrer de 2016 es va emetre informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir i es va emetre informe dels serveis
municipals en data 8 de febrer de 2016, en relació amb la liquidació definitiva de les
citades contribucions especials.
Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i l’article 52.2.f) 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, es proposa al Ple municipal
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials per al
finançament de la realització de l’obra “Asfaltat del Camí de Cal Ferret a Cal Maioles”,
que inclou els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives.
Núm.

Subjecte Passiu

Habitatge

1
2
3
4
5
TOTAL

J. M. F. G.
J. T. S.
R. Ll. B.
R. Ll. B.
J. M. V. G.

Cal Josep Ma. Ferret Guasch
Cal Sardiner
Cal Maioles (1)
Cal Maioles (2)
Ca l’Obaguer

Import per
núm.
d’habitatge
724,61 €
724,61 €
724,61 €
724,61 €
724,61 €
3.623,05 €

Import
superfície
construïda
307,65 €
829,16 €
885,44 €
482,74 €
307,65 €
2.812,64 €

Quota
provisional

Quota
definitiva

1.032,26 €
1.553,77 €
1.610,05 €
1.207,35 €
1.032,26 €
6.435,69 €

1.032,26 €
1.553,77 €
1.610,05 €
1.207,35 €
1.032,26 €
6.435,69 €

Segon.- Requerir als obligats tributaris per a què, d’acord amb el compte de liquidació
definitiva, dins dels terminis legals, procedeixin al pagament de la quantitat següent:
J. M. F. G.
J. T. S.

1.032,26 €
1.553,77 €
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R. Ll. B.
J. M. V. G.

2.817,40 €
1.032,26 €

Tercer.- Notificar el present acord i requerir de pagament als obligats tributaris, amb
expressió dels mitjans d’impugnació que poden ser exercits, òrgan davant el qual
s’hagin de presentar i termini per interposar-los, i el lloc, termini i forma en què s’hagi
de satisfer el deute tributari.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 19 de febrer de 2016”

La secretària llegeix els acords i, a continuació, l’Alcalde
explica que es tracta de l’últim pas d’aquest expedient,
remarcant que l’import final de la liquidació és l’import
previst inicialment i que, per tant, no hi ha hagut cap
modificació en els saldos definitius.
També destaca l’Alcalde que l’obra s’ha executat correctament i
que els veïns afectats estan contents de l’actuació realitzada.
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’ERCAM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

En aquest moment de la sessió plenària, s’incorpora el primer
tinent d’Alcalde Sr. Lluís Ortega, que havia avisat que
arribaria tard atès que estava reunit per un assumpte municipal.

PUNT VUITÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A FONT-RUBÍ EN FAVOR DE LA CREACIÓ D’UN SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS.
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La moció presentada
transcriu:

per

ERC-AM

és

la

que

tot

seguit

es

“Des de el nostre grup municipal volem impulsar la creació d’un servei de recollida de
residus domèstics voluminosos ( mobles vells, electrodomèstics, etc...) que a nivell
particular són de difícil transport, i que desgraciadament en massa ocasions els trobem
al costat dels contenidors del nostre municipi.
Creiem que aquest servei s’hauria d’oferir periòdicament ( 1 cop al mes ) tot i que
deixem a valoració dels serveis municipals la millor opció, però que fos el mateix dia de
la setmana per evitar sobre costos i un abús del servei.
Aquest servei de recollida hauria de ser concertat telefònicament o per mail a
l’Ajuntament de Font-rubí, amb un termini establert, especificant quin tipus de residu
voluminós té la persona interessada i establint prèviament una normativa de productes
a recollir, per tal d’evitar dubtes tant per les veïnes i veïns com pels serveis tècnics.
Quedarien exclòs d’aquest servei de recollida tots aquells materials que no es poden
portar actualment a la deixalleria, per la seva composició, perillositat i/o toxicitat.
Font-rubí a 27 de gener de 2016
Esquerra Republicana – Grup Municipal Font-rubí”

El Sr. Sala explica la moció, exposant clarament els objectius
principals, que són el d’eliminar que no s’aboquin residus
voluminosos als contenidors i oferir un servei més als veïns,
sobre tot als que tenen més dificultats com la gent gran, que no
poden anar a la deixalleria.
Intervé el Sr. Ortega dient que trobarien bé la moció si aquest
municipi no disposés de deixalleria; que amb aquesta actuació
proposada s’aconseguiria que la gent no anés a la deixalleria i
que, a més, es deixarien els voluminosos tots els dies (no només
els fixats) i sempre hi haurien trastos repartits pel poble. I
també serviria aquesta iniciativa per incrementar les despeses
del servei municipal de recollida de la brossa.
El Sr. Sala argumenta que, perquè no hi hagi aquest abús,
caldria veure com s’implementa aquest nou servei proposat, i
recorda que actualment l’Ajuntament ja recull directament els
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voluminosos i altres residus que la gent ja deixa de forma
incívica pel municipi.
El Sr. Gili exposa que actualment si algú deixa algun residu de
forma incívica pel municipi i es detecta, s’actua en el sentit
que se li fa recollir o se’l multa per incompliment d’una
ordenança; en canvi, si es posa en funcionament aquest nou
sistema, ja no es podrà actuar i sancionar.
Intervé la Sra. Faura destacant que si la gent té intenció de
llençar deixalles pel municipi és impossible “pillar-los in
fraganti” i multar-los.
El Sr. Ortega recorda que normalment qui deixa deixalles de
forma incívica escampades pel municipi són persones de fóra de
Font-rubí.
El Sr. Càlix diu que caldria que la gent interessada en aquest
servei truqués a l’Ajuntament i ho comuniqués.
L’Alcalde intervé per afirmar la incoherència de la posició del
grup d’ERC, perquè no volen pujar un 5% les tarifes del servei
de recollida de residus i pretenen incrementar el servei i,
conseqüentment, el seu dèficit; que els d’ERC expliquin com s’ha
de pagar aquest increment del servei. També diu que l’equip de
govern no vol crear l’obligació de recollir els voluminosos, no
vol crear actualment aquest servei.
Continua l’Alcalde explicant que si hi ha alguna persona que no
pot portar algun residu a la deixalleria, ja se l’ajudarà des de
l’Ajuntament.
També recorda l’Alcalde el concepte d’equilibri tarifari dels
serveis, i que de vegades està d’acord amb el fons de les
propostes d’ERC però les iniciatives han d’anar acompanyades del
corresponent finançament.
El Sr. Ortega diu que la gent que pot anar a deixar els
voluminosos a un contenidor, també els pot portar a la
deixalleria.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la
moció a votació.

Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el
següent: 3 (tres) vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i 6
(sis) vots en contra del Grup Municipal de CIU. Per tant, la
moció és desestimada.
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PUNT NOVÈ.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ
“GARANTIA +55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA.
La moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya de
Font-rubí és la següent:
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació
d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys
capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat
del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques
d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de
molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran
d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran
de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin
dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima
de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la
intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de
majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per
accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125%
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de
la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació,
entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i
fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora
del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i
empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de
llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació,
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limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de
les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars,
acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros
mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia
d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat
ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de
pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la
meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a
patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important
que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat
Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
Garantia +55 i que significa:
1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació
de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa
quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció
d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social
Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i
racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració
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central. En conseqüència, abordar i millorar les iniquitats de les prestacions, i assegurar la
compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les
majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb
continguts reals.

SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la UGT de Catalunya.
Font-rubí, a 27 de gener de 2016
Esquerra Republicana – Grup Municipal Font-rubí”

El Sr. Càlix explica el contingut de la moció presentada per
ERC-AM, destacant la problemàtica de les persones majors de 55
anys que es queden sense feina i que no en troben, que aquest
fet també les influeix negativament en les pensions que
percebran; que a aquestes persones que estan sense cap
prestació, caldria que rebessin una prestació mínima per part de
l’administració corresponent. També destaca la petició que el
salari mínim interprofessional s’incrementi fins als mil euros.
El Sr. Alcalde intervé per exposar que l’Ajuntament no té
competència en matèria d’ocupació i que l’equip de govern
municipal no aprova mocions dels sindicats. També afegeix que
quan ho aprovi la Generalitat de Catalunya, com una de les
administracions competents en aquesta matèria, es pot tornar a
plantejar com a suport a aquest acord. Per tant, ja avança que
el seu grup no aprovarà aquesta moció.
El Sr. Càlix respon que ja saben que l’Ajuntament no té
competència en aquest assumpte, però es pretén pressionar a la
Generalitat de Catalunya per a què aprovi aquesta iniciativa i
perquè també hi ha veïns al municipi en aquesta situació.
L’Alcalde argumenta que la moció presentada diu coses molt
gruixudes i que no està d’acord en fer publicitat ni a UGT ni a
qualsevol altre sindicat.
El Sr. Càlix diu que és una llàstima que es doni més importància
al fet que la proposta sigui a instàncies d’un sindicat que no
al que veritablement és important que és el contingut; posició
que reitera el Sr. Sala.
El Sr. Moya manifesta que és un tema raonable que s’està
treballant com a procés constituent, però que en aquest cas qui
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l’UGT.

liderar

aquesta

iniciativa

i

emportar-se

el

mèrit

és

Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la
moció a votació.

Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el
següent: 3 (tres) vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i 6
(sis) vots en contra del Grup Municipal de CIU. Per tant, la
moció és desestimada.

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)
La Sra. Faura exposa que, quan es va a la deixalleria a
portar residus, no es pregunta cap dada (si ve de Guardiola,...)
i vol saber si des de l’Ajuntament de Font-rubí es disposa de
dades sobre el que es porta de residus, en quin nombre, de quin
municipi,... Considera que l’Ajuntament ha de disposar d’aquesta
informació.
El Sr. Ortega li recorda que la deixalleria es troba a Vilobí i
la gestió la porta aquella administració; que quants més
problemes es posi per a portar els residus a la deixalleria més
s’escamparan aquests pel terme municipal, segons diuen des de la
Mancomunitat Penedès - Garraf.
L’Alcalde diu que les recomanacions de la Mancomunitat en
aquesta matèria són les de demanar les mínimes dades a les
deixalleries. També diu que per adoptar algun acord per canviar
aquesta pràctica cal estar d’acord els dos municipis implicats.
El Sr. Ortega manifesta que la deixalleria funciona bé.
El Sr. Sala demana rigor en el tema, encara que les persones que
portin residus a la deixalleria siguin d’altres municipis, que
també s’agafin les dades, per utilitzar aquesta informació a
nivell estadístic.
2)
La Sra. Faura, sobre la deixalleria mòbil, pregunta si hi ha
un sistema pensat d’anàlisi de resultats.
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El Sr. Ortega li respon que ara no hi és.; i que s’està omplint
d’oli i de fluorescents.
3)
El Sr. Sala pregunta sobre la informació que ha sortit als
mitjans de comunicació (3de8) en relació al mapa cartogràfic de
Font-rubí que ha fet la Diputació de Barcelona.
El
Sr.
Alcalde
explica
que
Diputació
de
Barcelona
va
actualitzant, d’ofici, els mapes cartogràfics dels municipis de
la província.
4)
El Sr. Sala pregunta pel catàleg de camins, que es va parlar
en una sessió anterior.
El Sr. Alcalde li contesta que ja es disposa del catàleg de
camins finalitzat i que properament s’aprovarà.
5)
La Sra. Faura pregunta si hi ha una previsió sobre la data
d’inauguració del local de joves.
El Sr. Alcalde li respon que no es disposa d’una data exacta.
Que encara no hi ha mobles i que falta finalitzar la plaça del
davant.
6)
El Sr. Càlix pregunta sobre quin protocol es segueix per
regalar entrades al Cava Jazz.
La Sra. Sibil explica que al grup músics joves s’oferia entrades
gratuïtes als que toquen i als seus acompanyants al 50%; i que,
a data d’avui, no s’ha donat cap.
7)
El Sr. Sala reitera un assumpte ja tractat en d’altres
sessions com és el que la Consellera Borràs va visitar Font-rubí
sense que el seu grup en tingués coneixement; i considera que
estaria bé que s’informés al grup d’ERC d’aquestes visites; vol
fer constar aquesta incidència.
El Sr. Alcalde li contesta que la Consellera Borràs va fer una
visita de treball a l’Alcalde, per tractar de diversos
expedients que es troben en tràmit entre l’Ajuntament de Fontrubí i el Departament de Governació. Que quan es tracta d’una
inauguració es convida a tot el consistori, com ja es va fer
l’última vegada.
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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.

