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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 24 D’ABRIL DE 2018 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Núm.:  03/2018 
Caràcter:  Ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Data:24 d’abril de 2018 
Hora d’inici de la sessió:  20,06 
Hora d’acabament de la sessió:  21,10 
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. 
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: 
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany. 

 
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 núm. 105 del 2017 a la núm. 

26 del 2018). 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. 
4. Donar compte informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de 

compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, quart trimestre de 2017. 

5. Proposta d’aprovació inicial de la Carta de Serveis del servei municipal d’Aigües 
de Font-rubí. 

6. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Martí Sarroca i Font-rubí. 

7. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al suport, l’assistència i la 
cooperació en la contractació i l’execució de l’obra Manteniment del ferm del 
Camí de la Carrerada / Camí dels Pujols (Tm. Font-rubí i Tm. La Granada), 
inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals 
Comarcal subvencionables en el Marc de les Meses de Concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. 

8. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern d’aprovació de la Moció de 
suport al dia internacional de les dones. 

9. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. 
10. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia 

de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. 
11. Moció pel nomenament d’una plaça “Plaça de l’1 d’octubre de 2017”. 
12. Proposta d’instal·lació de pilones al davant de l’entrada principal del Centre 

Recreatiu “La Cooperativa”. 
13. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí per a 

retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador. 
14. Moció de suport als Comitès de Defensa de la República (CDR). 
15. Precs i preguntes. 

 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic assistents i 
excusa l’assistència per motius de salut de la regidora Sra. Sibil. 
 
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 
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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 L’ACTA DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. 
 
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 20 de febrer 
de 2018. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun 
aclariment 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 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per u nanimitat. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCA LDIA (DE LA 
NÚM. 105 DEL 2017 A LA NÚM. 26 DEL 2018). 
 
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 105 de l’any 2017 a la 
número 26 de l’any 2018, de les quals es dona compte en aquest punt, el detall de les 
quals és el següent: 
 
105/2017 D’aprovació de l’expedient núm. 07/2017 de modificació de crèdits del vigent 

pressupost de la Corporació. 
01/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 

2018. 
02/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua al carrer Alt 

Penedès núm. 38 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí. 
03/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de la masia “La 

Massana”, al barri de La Massana núm. 6 del municipi de Font-rubí. 
04/2018 De compareixença davant del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona i designa de lletrats 

de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona. 

05/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 
2018. 

06/2018 D’elevació a definitiu de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general de la 
Corporació per a l’exercici 2018. 

07/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del barri de La 
Serra de Sabanell, del municipi de Font-rubí. 

08/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del 30 de 
gener del 2018. 
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09/2018 D’incoació del procediment de caducitat de l’expedient RP 01/2016. 
10/2018 D’aprovació de les nòmines del mes de gener de 2018. 
11/2018 De tenir per desistit al Sr. Duran de la seva sol·licitud, exp. núm. 01/2017. 
12/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 

2018. 
13/2018 D’autorització de connexió per al subministrament d’aigua d’ús domèstic per  un 

habitatge unifamiliar aïllat al carrer de L’Alt Penedès núm. 37 de la urbanització de 
Can Castellví del municipi de Font-rubí. 

14/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua al barri Can 
Romeu núm. 13, del municipi de Font-rubí. 

15/2018 D’aprovació de convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple del 20 
de febrer del 2018. 

16/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 
2018. 

17/2018 D’aprovació de les nòmines del mes de febrer de 2018. 
18/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua de l’Avinguda 

de Catalunya núm.24 del municipi de Font-rubí. 
19/2018 D’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la conservació i la restauració de la 

pica baptismal de la capella de Sant Vicenç del Morrocurt. 
20/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 

2018. 
21/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del carrer de la 

Noguera núm. 37 de la urbanització Can Castellví, del municipi de Font-rubí. 
22/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 

2018. 
23/2018 De delegació de competència per a la celebració de matrimoni civil en el regidor de la 

Corporació Sr. Martí Càlix Tarrida. 
24/2018 De canvi de nom del titular del contracte de subministrament d’aigua del carrer La 

Carrerada, núm.10 del nucli de Can Rovireta, del municipi de Font-rubí. 
25/2018 D’aprovació de les nòmines del mes de març de 2018. 
26/2018 De convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 

2018. 
 
No es planteja cap qüestió relacionada amb les resolucions de l’Alcaldia de referència 
per part dels regidors presents. 
 
El Ple municipal es dona 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 29 de desembre de 2017; 
- Actes de la JGL de data 9 i 23 de gener de 2018; 
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- Actes de la JGL de data 6 i 20 de febrer de 2018; 
- Actes de la JGL de data 6 i 20 de març de 2018. 

 
No es produeixen deliberacions ni es planteja cap pregunta per part dels diferents 
grups polítics sobre les actes d’aquests mesos. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERV ENCIÓ I DE LA 
TRESORERIA MUNICIPALS DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2 010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MORO SITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE DE 2017. 
 
La proposta que es dona compta a l’òrgan plenari és la següent: 
 
“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els articles 4 i 5, una sèrie d’obligacions de subministrament 
d’informació, entre d’altres, per les administracions públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels tresorers o, en el seu 
defecte, pels interventors de les corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà, a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Vist l’informe d’intervenció i de la tresoreria municipals, de data 5 de març de 2018, que 
es reprodueix tot seguit:  
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“INFORME D’INTERVENCIÓ I DE LA TRESORERIA MUNICIPAL S  
 
De conformitat amb l'establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, s'emet el següent informe,  

 
 
ANTECEDENTS 

 
PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració 
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en el Text Refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Així,  estableix l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 novembre, 
“l’Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la 
realització total o parcial del contracte”. 
 
En el cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració haurà d’abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
No obstant això, s’ha d’estar al que es disposa a la Disposició Transitòria Sisena del TRLCSP, 
aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació progressiva d'aquests 
terminis per al pagament previstos en l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 
14 de novembre:  
 
“Disposición transitoria sexta. Plazos a los que se  refiere el artículo 216 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir del 1 de enero 
de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la 
obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de 
los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la 
obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de 
los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.” 
 
Però la Disposició Final Sisena del Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, modifica l'article 216.4 del 
Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que resta redactat de la següent manera: 
 
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 



   

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

contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar 
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de 
obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, 
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación 
de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.” 
 
S’han aprovat més reformes legislatives que afecten a les lleis abans referenciades, com la Llei 
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així 
com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
A partir d’aquí, cal tenir en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació en aquesta matèria. 
 
SEGON.- S'adjunta informe del quart trimestre de l’exercici 2017 per continuar l’actualització de 
la informació sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010, de 5 de juliol, per al 
pagament de les obligacions de cada Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.  
 
En l’esmentat informe es considera la totalitat dels pagaments realitzats en el trimestre natural, i 
la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del període.  
 
TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació, segons l'article 4 de la Llei 15/2010 
de morositat i debat en el Ple de la Corporació, aquest informe es deurà remetre, en tot cas, al 
Ministeri d'Economia i Hisenda i a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  

- Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 
14 de Novembre. 

- Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/13//2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
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- Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
D’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, la 
interventora i tresorera emet el següent 

I N F O R M E 
 

A) Sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament, quart 
trimestre 2017.   
 
Cal comentar que durant el quart trimestre de 2017 s’ha complert en tots els casos amb el 
termini de pagament de proveïdors de 30 dies. El període mitjà de pagament s’ha situat en 
27,28 dies. Vist les dades d’aquest quart trimestre de 2017 es pot copsar la idea que se 
segueix amb la línia de manteniment d’una estabilitat en els pagaments, que continuen 
efectuant-se dos cops al mes. 
 
Les previsions inicials dels trimestres del 2018 és continuar amb la dinàmica d’aquest quart 
trimestre de 2017, tal com marca la normativa vigent, donat que la tresoreria municipal disposa 
d’una liquiditat adequada, i es continuarà treballant perquè entre la data de registre de factura i 
la data de pagament no passin més de 30 dies. 

 
D'aquesta manera, respecte a aquest quart trimestre de l’exercici 2017, es relacionen en els 
documents annexos integrants d’aquest informe els pagaments realitzats i factures o 
documents justificatius pendents de pagament de l'Ajuntament, en les quals s'especifica que 
només s’ha incomplert el termini en el cas de la factura abans esmentada.  
 
En aquest sentit, les obligacions de l'Ajuntament del quart trimestre de l'exercici 2017 queden 
relacionades, elaborant el corresponent informe de tramesa de la informació necessària que es 
requereix en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per les quals s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials. 
Així, d’acord amb els llistats que s’adjunten com annexos, es pot extreure el següent: 
 

a) Núm. de factures pagades durant el quart trimestre 2016: 374. 
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 207.380,54 euros. 
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 374. 
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de l’entrada per registre: 

27,28. 
e) Nombre de factures pagades fora de termini legal: 0. 
f) Període mitjà de pagament excedit: 0. 
g) Número de factures pendent de pagament al final del trimestre: 102, totes elles, excepte 

2 (*), es troben dins del període legal de pagament.  
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h) Interessos de demora pagats durant aquest trimestre: 0 euros. 
 
B) Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final d’aquest quart trimestre, 
hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures de 
l'Ajuntament i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.  
 
En relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31 de desembre de 2017, 
hagin transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda, en 
l’Ajuntament de Font-rubí no ha quedat en aquesta situació cap factura. Perquè, tot i que surten 
en el llistat de sicalwin (programa comptable informàtic) 2 factures pendents de pagament al 
final del trimestre que es troben pendent de pagament, per import de 70,18 euros, en realitat 
aquestes dues factures (la F/2017/67 i F/2017/392) es troben pagades, però estaven pendent 
de comptabilitzar. 
 
Els informes s’hauran de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a partir de primer de gener 
de 2015 no caldrà trametre’ls a Tutela Financera segons consta a l’apartat 5 de la Resolució 
ECO/2876/2014, de 16 de desembre.  
 
En el cas del Ministeri d’Economia i Hisenda, cada informe trimestral contempla la següent 
informació: 
                  Pagaments realitzats en el trimestre. 

• Interessos de demora pagats en el trimestre. 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

 
Font-rubí, 5 de març de 2018 
Eva Puig Pérez,           
   
Secretària-interventora-tresorera” 

 
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Intervenció eleva al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent als terminis de pagament de les factures registrades en 
l’Ajuntament de Font-rubí dins del quart trimestre de 2017, d’acord amb el previst en la 
Llei 15/2010. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent a les factures o documents justificatius respecte dels quals hagi 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i 
que no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix 
abast i termini que el punt anterior.   
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Tercer.-  Trametre l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria municipals a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA CAR TA DE SERVEIS 
DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Part expositiva 
 
1. L’Ajuntament de Font-rubí, mitjançant el codi recurs 17043 del Catàleg 2017 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el 
suport tècnic en l’elaboració de la Carta de Serveis del servei municipal d’aigua. 
 
2. La Diputació de Barcelona, en data 30 de març de 2017, va dictar un decret en el 
qual va aprovar la concessió d’aquest recurs tècnic a l’ajuntament de Font-rubí. 
 
3. Les prestacions d’assistència tècnica facilitades des de la Gerència de Serveis 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona han finalitzat, i en data 28 
de novembre de 2017 i NRE 1753, es va rebre el document definitiu de la Carta de 
Serveis sol·licitada. 
 
4. El concepte de bon govern es projecta també sobre els requeriments objectius que 
s’han de donar perquè l’activitat pública es porti a terme en les millors condicions i 
garanteixi uns serveis públics de qualitat. Una bona administració requereix 
l’establiment d’uns estàndards mínims de qualitat i una definició clara de les condicions 
d’accés als serveis i dels drets i deures dels usuaris i de l’Administració. 
 
En aquest sentit, la figura de les cartes de serveis s’estableix com un instrument 
essencial i es configura amb valor reglamentari als efectes de la seva vinculació i 
exigència de compliment. Les mesures de bona administració es complementen també, 
entre d’altres qüestions, amb el reconeixement del dret de la ciutadania de formular 
propostes i suggeriments.   
 
5. L’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, estableix que l’Administració pública ha de garantir que 
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els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables 
de qualitat i estableix el contingut mínim de les cartes de serveis. 
 
6. Per donar resposta a aquests objectius previstos legalment relatius a garantir que la 
prestació dels serveis municipals es produeix en unes condicions mínimes i raonables 
de qualitat, la normativa autonòmica preveu, doncs, l’existència de les cartes de 
serveis, un instrument de millora de la qualitat, a través del qual, prèvia anàlisi de les 
expectatives de la persona usuària del servei, es fixen uns compromisos, es facilita la 
revisió dels processos de gestió i es permet avaluar la gestió i la satisfacció dels 
serveis prestats i prendre decisions de 
millora. 
 
7. Al mateix temps i en compliment del que estableix l’article 9.1.j de la Llei 19/2014, 
relatiu a la transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa que 
l’Ajuntament ha de fer pública en aplicació del principi de transparència, la carta de 
serveis un cop aprovada s’ha d’incorporar i difondre al portal del transparència 
municipal i a la pàgina web municipal. 
 
Fonaments de dret: 
I.- L’article 30 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol de 2006, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 
II.- Els articles 22, 23 i 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
III.- Els articles 58, 59, 60 i 61 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
IV.- L’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
V.- Els articles 58, 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
VI.- Els articles 178 i 236 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. 
 
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació, modificació i derogació 
d’ordenances i reglaments locals correspon al Ple de la corporació, d’acord amb el que 
preveuen els articles 22.2 d) de la LRBRL i 65 del ROAS i que requereix el vot 
favorable de la majoria simple del número legal de membres d’acord amb el que 
disposa l’article 47.1 de la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic des ens locals, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
Primer. Aprovar inicialment la Carta de Serveis del servei municipal d’aigües de Font-
rubí, redactada per la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la 
Diputació de Barcelona, el text de la qual s’adjunta com annex a aquesta proposta. 
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Segon. Obrir un període d’informació pública de l’acord anterior, mitjançant la 
publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació 
escrita diari i al tauler d’anuncis de la corporació pel termini mínim de trenta dies hàbils, 
als efectes de presentació de reclamacions i de suggeriments. 
 
Tercer. Considerar elevada automàticament a definitiva l’aprovació d’aquesta de 
Serveis del servei municipal d’aigües de Font-rubí, en el cas que no es presentin 
reclamacions o suggeriments a l’aprovació inicial. En aquest cas, es procedirà 
immediatament a la publicació íntegra del text de la carta de serveis en el BOPB en la 
forma que estableix l’article 66 del ROAS, juntament amb la tramesa del text aprovat a 
la Subdelegació del Govern central a Barcelona i a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i a la seva publicació íntegra a la pàgina web municipal així 
com al portal de transparència municipal. 
 
Quart. Facultar l’Alcalde per tal que pugui dictar tots els actes precisos per l’efectivitat 
dels presents acords i, en especial, aquell pel qual es declari formalment l’aprovació 
definitiva de la Carta de Serveis del servei municipal d’aigües de Font-rubí per absència 
d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquestes disposicions.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords; i el Sr. Alcalde explica breument en què 
consisteix una carta de serveis i específicament la del servei municipal d’aigua, que es 
tracta d’una carta elaborada per la Diputació de Barcelona i que l’objectiu és donar un 
servei de qualitat. 
La secretària interventora els ensenya el document resumit de la carta i el document 
complet del document elaborat per la Diputació, atès que no s’acompanyava a la 
proposta. 
La Sra. Faura pregunta si aquest document inclourà un recull de les avaries del servei. 
El Sr. Alcalde li respon que aquesta no és l’eina per aquesta informació. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 8 (vuit) 
vots a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Mun icipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
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PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES O PERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT MAR TÍ SARROCA I 
DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òr gan plenari és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Per resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 16 de maig de 
2017,s’inicia l’expedient de delimitació, entre d’altres, del municipi de Sant Martí 
Sarroca amb els municipis limítrofs d’acord amb allò establert en l’art. 28.1 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre. 
 
En data 1 d’agost de 2017 i NRE 943, es va rebre de l’Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca notificació en la que es trametia l’acord adoptat pel Ple d’aquell Ajuntament en 
data 27 de juliol de 2017, sobre l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal, i 
nomenava els membres de la comissió municipal de delimitació (exp. 110/2017-S). 
 
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 31 d’octubre de 2017, va acordar l’inici 
de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Font-rubí amb la part que 
confronta amb el terme del municipi de Sant Martí Sarroca i va nomenar als membres 
que havien de formar part de la comissió de delimitació en representació d’aquest 
ajuntament. 
 
En data 1 de febrer de 2018 i NRE E/00178-2018, es va rebre en aquesta Corporació 
un escrit del Secretari d’Administracions Locals del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge en el que comunicava la convocatòria d’inici de 
les operacions de delimitació entre aquest municipi i el terme municipal de Sant Martí 
Sarroca, que es va assenyalar per al dia 7 de març de 2018 a les 10:00 hores. 
 
En data 9 de febrer de 2018, l’Ajuntament de Font-rubí va trametre escrits de 
comunicació de la data i lloc fixats de les operacions de delimitació entre els dos termes 
municipals a tots els propietaris de finques afectades, i es va procedir a la publicació 
d’edicte de notificació infructuosa al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web 
municipal i al BOPB de data 2 de març de 2018, de conformitat amb el certificat de la 
secretària interventora de data 5 de març de 2018, que consta a l’expedient. 
 
En data 7 de març de 2018 es van dur a terme les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Sant Martí Sarroca i Font-rubí, aixecant-se la corresponent acta. 
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Vist el que disposa l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la delimitació dels termes municipals segons el qual les actes corresponents a 
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre al 
ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legals dels seus membres, en el termini màxim de tres 
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
Vist el que preveu l’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Sant Martí Sarroca i de Font-rubí, que es van dur a terme el dia 7 de març de 2018, 
signada pels respectius membres de les comissions de delimitació compareixents. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu explicació de la 
reunió de delimitació celebrada a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, i concreta que 
l’únic punt important va ser decidir que la línia de separació entre ambdós municipis, 
pel tram del camí que passa per l’habitatge del regidor Jordi Gili, passi pel mig al llarg 
de tot el camí; mesura convenient, entre d’altres coses, perquè pel camí passen serveis 
dels dos municipis.   
 
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 Mun icipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUN TAMENT DE 
FONT-RUBÍ PER AL SUPORT, L’ASSISTÈNCIA I LA COOPERA CIÓ EN LA 
CONTRACTACIÓ I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA MANTENIMENT DEL FERM DEL 
CAMÍ DE LA CARRERADA / CAMÍ DELS PUJOLS (TM. FONT-R UBÍ I TM LA 
GRANADA) , INCLOSA EN EL PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA  
BÀSICA DE CAMINS RURALS COMARCAL SUBVENCIONABLES EN  EL MARC DE 
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LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que, el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 23 de febrer de 2017, va aprovar 
les actuacions a incloure en el Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals 
comarcal subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla"Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 22 
de març de 2018,vaaprovar la memòria valorada presentada per l’Ajuntament de Font-
rubí del Manteniment del ferm del camí de la Carrerada / Cam í dels Pujols (camí 
antiga Carrerada últim tram) , al TM de Font-rubí i La Granada, amb un import de 
36.912,54 euros (Base Imposable) i un total de 44.664,17 euros (IVA inclòs), (exp. 
X1003-0002/2018), així com el conveni de col· laboració amb l’Ajuntament de Font-rubí 
per al suport, l’assistència i  la  cooperació en la contractació i l’execució de l’obra 
referenciada. 
 
Vista la proposta de conveni presentada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PEL SUPORT, L’ASSISTÈNCIA  I  LA  COOPERACIÓ EN LA 
CONTRACTACIÓ I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA MANTENIMENT DEL FERM DEL CAMÍ DE LA 
CARRERADA / CAMÍ DELS PUJOLS (TM. FONT-RUBÍ I TM LA  GRANADA), INCLOSA EN EL 
PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMIN S RURALS COMARCAL 
SUBVENCIONABLES EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTA CIÓ DEL PLA "XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCEL ONA 
 

REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Lluís Valls Comas, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS , en ús de les facultats delegades per la Junta de Govern en sessió 
de 22 de març de 2018. 
 
I, de l’altra, l’Alcalde, l’Il· lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació de 
l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les facultats de 
representació concedides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de28d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora Eva 
Puig Pérez, secretària de l’Ajuntament de Font-rubí, per tal de donar fe de la signatura del present 
conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
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les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col· laboració i 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que l’any 1991 es va aprovar el Pla de Camins Rurals de l’Alt Penedès, on s’inventariaven 
camins principals, d’acord amb els municipis i es classificaven, entre d’altres, segons la 
seva tipologia. Amb aquesta classificació es va   xarxa bàsica i un Pla d’arranjament de tots 
aquests camins. 
 

II. Que el Consell Comarcal, en ús de la Llei 6/1987, de4d’abril, de l’organització comarcal de 
Catalunya (posteriorment modificada  pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya), li atorga les 
competències de donar servei de cooperació i d’assistència municipals en obres i serveis, 
amb col· laboració amb els ajuntaments de l’Alt Penedès, i van establir unes prioritats per 
anar arranjant els camins que conformaven  la xarxa bàsica i altres d’accés a petits nuclis o 
barriades, aquest últim un servei bàsic. 

 
III. Que des de l’any 1992, amb col· laboració amb els municipis, s’ha anat planificant 

l’arranjament de camins de forma quadriennal, coincidint amb el Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya i amb altres ajuts públics destinats a camins rurals, que al seu torn també 
coincideix amb el canvi de legislatura. L’última planificació ha estat en forma de quinquenni 
que va dels anys 2008 al2012. 

 
IV. Que una vegada desenvolupat l’arranjament de la xarxa de camins rurals s’han arranjat 

més de 150 camins en la totalitat dels municipis que integren la comarca amb un abast de 
més de 200 quilòmetres lineals de camí arranjat, conformant una sòlida xarxa bàsica 
comarcal de camins. 

 
V. Que en l’actualitat alguns d’aquests camins que es van arranjar mitjançant un tractament 

asfàltic o altra solució amb ferm dur, amb una antiguitat de més de 20 anys, han sofert un 
deteriorament a causa del trànsit, la climatologia   i altres factors com el pas d’alguns 
serveis(canonades de sanejament, aigua, etc.)que han instal· lat a posteriori en el seu ferm. 

 
VI. Que deguda la situació econòmica hi ha una demanda municipal per a poder acomplir amb 

el manteniment dels camins rurals que s’han anat malmetent, sobretot pel que fa a camins 
de caràcter supramunicipal de la xarxa bàsica. 

 
VII. Que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015,va aprovar 

el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del seu Protocol general, el qual dona suport 
als governs locals a través de diferents instruments de cooperació. Un d'aquests 
instruments són les Meses de concertació, les quals es formen per representants dels ens 
destinataris i de la Diputació de Barcelona, amb la funció de contrastar les necessitats 
prèviament expressades i prioritzades pels primers amb els recursos i criteris de la segona. 



   

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

La seva finalitat és l'assoliment de preacords, que són el reconeixement de l’existència 
plena d'un compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions que 
s'implementin dins del Pla. 

 
VIII. Que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 14 de desembre de 2015, va 

aprovar la resolució de les instruccions de presentació de sol·licituds per a les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOP de 22 de desembre de 
2015). 

 
IX. Que la Junta de Govern de 28 de gener de 2016 va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès  al Protocol  general del Pla "Xarxa de GovernsLocals2016-2019". 
 

X. Que la Junta de Govern de 8 de setembre de 2016 va aprovar acceptar la resolució de la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona d’aprovació dels 
preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, entre el quals, el següent: 

 
NOM ACTUACIÓ ÀMBIT 

CONCERTACIÓ 
CLASSE DE 
RECURS 

CENTRE GESTOR APORTACIÓ DIBA 

Manteniment de la 
Xarxa Bàsica de camins 
rurals comarcal  

Manteniment i reposició 
d’inversions per al 
foment de la 
diversificació 
econòmica 

Ajut econòmic  Gerència de 
Serveis 
d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
 

Total 400.000,00 € 
Any 2017: 200.000 € 
Any 2018: 200.000 € 

 
XI. El Ple del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar les actuacions a 

incloure en el Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcal subvencionables 
en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la 
Diputació de Barcelona, entre les quals: 

 

MUNICIPI 
SOL·LITANT TITOL TIPUS ACTUACIÓ 

TITULARITAT 
(*) 

Metres 
lineals 
camí AMPLADA  M2 

Previsió 
subvenció 
CAMINS 

Font-rubí / La 
Granada 

Camí de la Carrerada / 
Camí dels Pujols 
(tram entre Font-rubí i 
La Granada) 

MANTENIMENT DEL 
FERM 

Font-rubí 
(59%) i La 
Granada 
(41%) 

2.050 5,00 10.250 45.000,00 

(*) Una vegada redactada la memòria valorada 
 

XII. Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 22 de març 
de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de la 
Carrerada / Camí dels Pujols (camí antiga Carrerada  últim tram) , al TM de Font-rubí i La 
Granada, amb un import de 36.912,54€ (Base Imposable) i un total de 44.664,17 €  (IVA 
inclòs) (exp. X1003-0002/2018), així com el conveni de col· laboració amb l’Ajuntament de 
Font-rubí pel suport, l’assistència i  la  cooperació en la contractació  i l’execució de l’obra 
referenciada. 

XIII. Que el CCAP i l’Ajuntament, dins el marc de la col· laboració entre administracions 
públiques, es prestaran mútuament la cooperació i assistència necessàries per a l’execució 
de les actuacions incloses en el de les quals ha estat beneficiari el CCAP. 
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I en mèrits de tot el que s’ha exposat, les parts convenen en els següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès (CCAP) i l’Ajuntament de Font-rubí, per a prestar, per part d’aquest Consell Comarcal, 
el suport, l’assistència i la cooperació a la contractació i execució de l’obra inclosa en el projecte 
Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins rurals comarcal, susceptible de cofinançament pel Pla Xarxa 
de Governs Locals (XGL) 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, següent: 
Manteniment del ferm del camí de la Carrerada / Cam í dels Pujols (camí antiga Carrerada últim 
tram) , al TM de Font-rubí i La Granada. 
 
SEGON- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a ens local destinatari de la subvenció prestarà  el 
suport  per a la tramitació administrativa de la contractació, l’execució i la direcció de l’obra, de conformitat 
amb la normativa aplicable al Pla Xarxa de Governs Locals (XGL)2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
TERCER- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès redactarà la documentació tècnica suficient per a 
l’adjudicació i l’execució  de les obres objecte de l’actuació, que es trametrà a cadascun dels ajuntaments 
on s’executin les obres amb la finalitat que aquests, dins d’un termini prudencial, procedeixin a plantejar les 
esmenes que considerin necessàries a l’efecte de donar la seva conformitat, perquè el CCAP pugui 
acordar-ne la seva aprovació. 
 
QUART- El CCAP, una vegada disposi de la documentació tècnica aprovada definitivament i acrediti la  
disponibilitat dels terrenys necessaris per l’execució de les obres iniciarà l’expedient de contractació i 
l’execució de l’obra. 
 
CINQUÈ- L’Ajuntament, mitjançant la signatura d’aquest conveni, i en el marc del principi de col· laboració 
entre les administracions públiques, posarà a disposició del Consell Comarcal de l’Alt Penedès els mitjans 
necessaris per a l’execució de l’actuació. 
 
Per altra banda serà necessari donar conformitat al projecte/memòria redactat pel CCAP, i abans de l’inici de la 
licitació l’ajuntament acreditarà la disponibilitat dels terrenys necessaris per l’execució de les mateixes i palesarà 
formalment el seu acord amb el projecte/memòria esmentat. 
 
SISÈ- S’estableixen les aportacions econòmiques per al finançament de l’actuació següents: 
 

FINANÇAMENT TOTAL DE L'OBRA Projecte  

Pressupost licitació de l'obra 44.664,17 

CCAP (Xarxa Governs Locals DIBA 2016-2019) 45.000,00 

Aportació Ajuntaments     

Part obra 0,00 

Redacció projecte (*) 1.125,99 

Expt.de contractació 0,00 

  Direcció d'obra (*) 1.125,99 

TOTAL 2.251,98 
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(*) D’acord amb OF núm. 3 
 

 
COST AJUNTAMENTS (D'ACORD MEMÒRIA VALORADA) 

    
Total obra 

 
Subvenció 

CCAP 
Obra 

ajuntament 
Projecte 

 
Direcció 

obra 
TOTAL 

 

TM Font -rubí  (58,8191%)   

  Tram TM Font -rubí  26.271,06 26.271,06 0,00 662,30 662,30 1.324,60 

  TOTAL FONT-RUBÍ 26.271,06 26.271,06 0,00 662,30 662,30 1.324,60 

TM La Granada (41,1809%)   

  Tram TM La Granada 18.393,11 18.393,11 0,00 463,69 463,69 927,38 

  TOTAL LA GRANADA 18.393,11 18.393,11 0,00 463,69 463,69 927,38 

TOTAL OBRA 44.664,17 44.664,17 0,00 1.125,99 1.125,99 2.251,98 
 
Aquests imports inicials podran variar en funció de  l’import que s’estableixi en el document 
tècnic final i/o en l’import de l’adjudicació, així  com del cost final de l’obra . Les futures variacions 
econòmiques, si escauen, seran concretades mitjançant un annex al present conveni. 
 
L’Ajuntament, amb la signatura d’aquest conveni, declara i confirma que té consignada l’aplicació 
pressupostària preceptiva per a fer front a la desp esa que aquest en genera, condició necessària per 
a que l’efectivitat jurídica de les normes que hi conté sigui certa i completa. 
 
L’Ajuntament farà les aportacions econòmiques corresponents, estipulades en el Conveni, d’acord amb 
el pla de finançament següent: 
• El 100% de la part a aportar de la redacció de la memòria valorada una vegada aprovada 

definitivament. 
• El 50% de l’import a aportar de l’obra, dins dels15 dies posteriors, de la recepció de la 

notificació d’adjudicació definitiva de l’actuació a realitzar per part del Consell Comarcal. 
• El 50% restant o bé la quantitat que resulti de la liquidació dins dels15 dies posteriors a la 

signatura del certificat final de l’obra, tenint en compte l’import del cost final de l’obra. 
• El100% de la part a aportar de direcció de l’obra una vegada signat el certificat final de 

l’obra. 
 

SETÈ- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament col· laboraran en tot allò que sigui necessari 
per a aconseguir la correcta execució de l’obra. 
 
VUITÈ- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins que finalitzi el termini de garantia de 
l’obra. 
 
NOVÈ- Una vegada finalitzada l’obra, el manteniment i conservació posterior a la mateixa, no previst en 
el Projecte executiu, anirà a càrrec de l’Ajuntament o d’aquelles persones que siguin titulars dels terrenys 
inclosos dins de l’àmbit d’actuació. 
 
DESÈ- Són causes de resolució del present conveni:  

• Mutu acord de les parts. 
• Incompliment d’alguna de les obligacions establertes en las clàusules del conveni. 
• Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el conveni. 
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• Altres causes establertes en la legislació vigent. La finalització del termini de vigència. 
 
ONZÈ- Protecció de dades 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica15/1999, de13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts.11.5 i21),  i  en aquest sentit, es podran 
tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en 
els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu 
seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat 
diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir  les mesures de seguretat de 
naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la 
seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen 
dades personals, en el nivell que li correspongui. 
 
DOTZÈ- Jurisdicció competent: 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per 
acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
 
Lluís Valls Comas 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Xavier Lluch i Llopart 
Ajuntament de Font-rubí 

 
Xavier Rodado Honorato    Eva Puig Pérez 
Secretari CCAP      Secretària Ajuntament” 
 
 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, l’article 191 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 els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels corresponents 
convenis interadministratius. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 454.21002 per fer front a la 
despesa que comporta l’aprovació del present conveni.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
i l’Ajuntament de Font-rubí per al suport, l’assistència i la cooperació en la contractació i 
l’execució de l’obra de manteniment del ferm del camí de la Carrerada / camí dels 
Pujols (TM. Font-rubí i TM. La Granada), inclosa en el programa de manteniment de la 
xarxa bàsica de camins rurals comarcal subvencionables en el Marc de les meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.-  Aprovar la despesa per import de 1.324,60 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 454.21002. 
 
Quart.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Cinquè.-  Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Sisè.-  Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde explica que es tracta d’un 
conveni per a què el Consell Comarcal pugui començar a executar l’obra de 
manteniment del ferm de la Carrerada, concretament del tram que va des de la 
cantonada dels Pujols on estan situats els contenidors fins a la Granada; que l’obra la 
paga el Consell Comarcal i l’Ajuntament paga la direcció de l’obra. 
El Sr. Sala exposa que es tracta d’un tema que el seu grup havia tractat reiteradament 
en sessions plenàries anteriors i que, per tant, estan molt d’acord amb la proposta. 
L’Alcalde explica que amb  aquesta actuació no s’asfalta tot, que hi ha trams que es fan 
complets i d’altres només cunetes,... 
La Sra. Faura pregunta si també s’actua al tram que va dels contenidors a Les 
Cabanyes. 
L’Alcalde li contesta que aquest tram del camí no s’ha entrat en aquesta línia de 
subvenció.  
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació. 
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Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 8 (vuit) 
vots a favor provinents: 5 (cinc) vots del Grup Mun icipal de CIU i 3 (tres) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
 
PUNT VUITÈ.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE  GOVERN, 
ADOPTAT EN SESSIÓ DE DATA 6 DE MARÇ DE 2018, D’APRO VACIÓ DE LA 
MOCIÓ DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
La proposta que es dona compta a l’òrgan plenari és la següent: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de març de 2018, va 
aprovar, per unanimitat, la moció següent: 
 
“DINOVÈ.- MOCIÓ DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE L ES DONES. 
 
El dia 22 de febrer es commemora el Dia europeu per la igualtat salarial entre dones i 
homes i el dia 8 de març el Dia internacional de les dones. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat va presentar un 
estudi l’any 2017, anomenat “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre 
homes i dones” que posava de manifest la necessitat d’incidir de manera decidida en la 
lluita contra l’escletxa salarial i en pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
L’escletxa salarial és encara una realitat, que es va perpetuant en el temps, encara 
trobem escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió i manca de suport 
per a poder conciliar la vida personal i familiar amb aquestes tasques directives. 
 
És preocupant copsar com des del 2007 al 2016 la diferència salarial entre dones i 
homes només es va reduir un 2.4%, L’informe global de la bretxa de Gènere 2016 del 
Fòrum Econòmic Mundial aporta una dada força preocupant, faran falta quasi 200 anys 
per assolir la desitjada igualtat salarial. 
 
Alguns exemples: 
• En aquests moments els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat, 
tot i que la bretxa salarial s’incrementa en el grup d’edat més de 55 anys. 
• Hi ha menys dones en les tasques que demanen major nivell de qualificació. 
• Les tasques on existeix major desigualtat salarial la trobem en tasques relacionades 
amb els serveis i venedors i també en el sector financer. 
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També cal destacar que a partir dels 35 anys, les dones mantenen els seus ingressos 
estancats a diferència dels homes, tram d’edat en el que les dones sol·liciten, en un 
nombre molt més elevat que els homes, permisos de maternitat i reduccions horàries. 
 
L’any 2017 l’Institut Catalana de les Dones va realitzar un estudi, en col·laboració amb 
la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Observatori Dona, Empresa economia, on es 
quantificava l’impacte negatiu que té per les dones el fet d’assumir més tasques de 
cura que els homes, i com aquest fet els representa una pèrdua d’ingressos 
quantificable econòmicament per la menor dedicació al mercat laboral. 
 
És a dir: La cura encara és una tasca que, en la majoria de casos, recau sobre les 
dones i tenir temps per a la cura és un fet que es penalitza laboralment. 
 
Finalment, a l’Administració pública les diferències salarials són menors que a 
l’empresa privada però tot i això existeixen.  
 
La regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament d’aquest Ajuntament presenta 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Denunciar l’escletxa salarial entre homes i dones, reflex de la situació de 
desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la manca de mecanismes 
eficients per garantir la conciliació personal entre l’àmbit públic i privat i el 
desenvolupament lliure de les dones professionalment i personalment, afectant també a 
les prestacions socials i jubilació d’aquestes.  
 
SEGON.- Manifestar la ferma voluntat de l’Ajuntament a treballar per a que la igualtat 
d’oportunitats en el món laboral sigui efectiva i per tant per eradicar l’escletxa salarial 
entre dones i homes. 
 
TERCER.- Instar al govern municipal a impulsar les mesures necessàries per reduir 
l’escletxa salarial a l’Ajuntament i a aplicar els mecanismes que facilitin equilibrar la 
composició de la plantilla, fent-la paritària en totes les seves posicions. 
 
QUART.- Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i 
sensibilitzar a la societat, especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat 
d’avançar en la eliminació de l’escletxa salarial, amb el compromís d’impulsar la 
constitució de plans d’igualtat a les empreses de la ciutat i les mesures que evitin 
l’escletxa salarial entre dones i homes, especialment en aquelles que siguin 
prestatàries i/o adjudicaries de serveis municipals. 
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CINQUÈ.- Expressar la voluntat de millorar, dins dels recursos propis de l’Ajuntament, 
la formació laboral a les dones, en especial les que es troben en situació de 
vulnerabilitat, i treballar en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Societat 
civil. 
 
SISÈ.- Instar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de 
transparència i que tots els salaris d’homes i dones siguin públics per tal de lluitar 
contra l’escletxa salarial. 
 
SETÈ.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.” 
 
El Ple municipal es dona per assabentat. 
 
 
PUNT NOVÈ.- MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU  DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS. 
 
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és  la següent: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit 
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 
2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social 
en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 
aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos 
que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des 
d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 
milions actuals que té el Fons de Reserva. 
 
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat 
Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions 
laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no 
s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es 
van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes 
que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 
1,1%. 
 
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat 
de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel 
govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de 
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jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha 
proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, 
bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral, ja que per a molts 
pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser aquells en que més 
han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.  
 
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes 
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones 
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe 
treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones 
i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits 
estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació. 
 
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les 
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la 
base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Font-rubí 
proposa d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a 
l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i 
impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui. 
 
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha 
adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les 
cotitzacions més baixes. 
 
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques 
retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb 
uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions. 
 
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les 
reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.  
 
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes 
puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha 
vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions. 
 
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de 
la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a 
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temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de 
jubilació. 
 
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives 
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les 
pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga 
com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn 
pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les 
aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els 
agents socials.  
 
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de 
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible 
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per 
fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat. 
 
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades 
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que 
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida 
laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al 
Parlament de Catalunya.” 
 
El Sr. Sala llegeix la moció i l’Alcalde manifesta que el seu grup està d’acord amb el 
contingut de la moció. 
 
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa 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 moció s’aprova per  unanimitat. 
 
 
PUNT DESÈ.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS PO LÍTICS, EL 
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANT IDEMOCRÀTICA I 
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 
 
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és del següent tenor literal: 
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“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per 
tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat 
de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 
públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades 
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta 
Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou 
episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un 
escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, 
Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del 
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una 
autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara 
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Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i 
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans 
i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Font-rubí: 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata  de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn  de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
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SISÈ.- Instem a totes les entitats de Font-rubí a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 
drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 
 
L’Alcalde demana encapçalar també la moció presentada pel grup d’ERC, i el grup 
d’ERC_AM dona la conformitat. 
La Sra. Faura llegeix els acords de la moció. 
Els dos grups manifesten que és molt trist el tema de les samarretes confiscades en el 
partit de la copa del rei. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa 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 moció s’aprova per  unanimitat. 
 
 
PUNT ONZÈ.- MOCIÓ PEL NOMENAMENT D’UNA PLAÇA “PLAÇA  DE L’1 
D’OCTUBRE DE 2017”. 
 
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és  la següent: 
 

“L’1 d’octubre va ser sens dubte un dia per recordar en molts sentits. 
 
Atès que tots els catalans amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya 
a un referèndum per decidir al respecte de la independència de Catalunya. 
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Aquell dia una majoria de Catalans van anar a votar seguint el mandat del Parlament, 
tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. 
 
La celebració del Referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva, on la Generalitat 
de Catalunya i gran part de la ciutadania de Catalunya va resistir tots els mecanismes 
de repressió de l’Estat que intentaven impedir-ho. La campanya de la vergonya, que 
va suposar la vulneració dels Drets Fonamentats i l’arribada de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional per a intervenir mitjans de comunicació, impremtes i Conselleries de 
la Generalitat de Catalunya ens va fer recordar èpoques passades. 
 
Però el pitjor estava per arribar. L’Estat, frustrat en veure que els col·legis electorals es 
van constituir correctament amb urnes i paperetes, van reaccionar de forma violent i 
amb un ús de la força desproporcionat. Els responsables del govern de l'Estat van 
considerar que el referèndum s'havia d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, 
violència inclosa. Per aquest motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels 
cossos i forces de seguretat de l'Estat. D'aquesta manera el matí del dia 1 d'octubre 
policies nacionals totalment equipats amb material antiavalots i fusells llança pilotes de 
goma(prohibidesaCatalunya)vanentraradiferentspuntsdevotacióambl'objectiude 
retirarlesurnes.Lesimatgestanlamentablesques’hanpogutanarveientdelaGuàrdia Civil i 
el Cos Nacional de Policia apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis i 
que han fet la volta al món, són absolutament execrables i demostren la impotència de 
l’Estat envers la celebració del Referèndum.   Una violència que no oblidarem. 
 
La ciutadania, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir continuar 
mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués, pogués 
dipositar el seu vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de 
manifestació de la voluntat democràtica. 
 
Passats aquests fets s'ha posat sobre la taula del Govern espanyol la necessitat de 
seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La 
resposta ha estat l'empresonament i exili del Govern i l'aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola. 
Mitjançant l'aplicació d'aquest article l'autogovern de Catalunya ha estat esborrat i el 
Govern legítim, sortit de la voluntat del poble, substituït per un govern no votat pel 
poble Català. 
 
Considerem que aquest dia restarà present en la memòria de tots nosaltres i sortirà en 
els llibres d’història i per això, el grup municipal d'ERC proposa al Ple de l'Ajuntament 
de Font-rubí, l'adopció dels següents: 
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ACORDS: 
 
Proposar el canvi de nom de l’actual Plaça Anselm Clavé a Plaça de l’1 d’octubre de 2017. 
 
En acord amb l’equip de govern podem estudiar una altra proposta d’ubicació, sempre 
i quant es trobi en un lloc adient, per respecte a la simbologia de la data.” 
 
La Sra. Faura llegeix la moció i exposa que aquesta obre la porta a estudiar una altra 
proposta d’ubicació. Que la proposta de la Plaça Anselm Clavé és una qüestió pràctica, 
que només caldria que la rectoria canviés l’adreça, que es tracta d’un lloc prou cèntric i 
digne al municipi, que ocupa una centralitat positiva. 
L’Alcalde exposa que el seu grup ha estat estudiant la proposta, però que no estan 
d’acord amb el canvi proposat. 
La Sra. Faura explica que es podria obrir aquesta proposta a la participació ciutadana, 
preguntant si es vol posar aquest nom a una plaça i a quina plaça, i això poder 
mantenir la cohesió d’aquell 1 d’octubre. 
L’Alcalde manifesta que està d’acord amb consultar a la ciutadania en aquest 
assumpte. 
El Sr. Càlix demana que no sigui una plaça a futur, que sigui una plaça que ja existeixi i 
que no s’eternitzi aquest tràmit. 
S’acorda entre tots els regidors assistents que es posarà aquesta qüestió al full 
informatiu municipal. 
Per tant, esmena la moció, que resta de la següent manera: 
 
“L’1 d’octubre va ser sens dubte un dia per recordar en molts sentits. 
 
Atès que tots els catalans amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya 
a un referèndum per decidir al respecte de la independència de Catalunya. 
 
Aquell dia una majoria de Catalans van anar a votar seguint el mandat del Parlament, 
tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. 
 
La celebració del Referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva, on la Generalitat 
de Catalunya i gran part de la ciutadania de Catalunya va resistir tots els mecanismes 
de repressió de l’Estat que intentaven impedir-ho. La campanya de la vergonya, que 
va suposar la vulneració dels Drets Fonamentats i l’arribada de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional per a intervenir mitjans de comunicació, impremtes i Conselleries de 
la Generalitat de Catalunya ens va fer recordar èpoques passades. 
 
Però el pitjor estava per arribar. L’Estat, frustrat en veure que els col·legis electorals es 
van constituir correctament amb urnes i paperetes, van reaccionar de forma violent i 
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amb un ús de la força desproporcionat. Els responsables del govern de l'Estat van 
considerar que el referèndum s'havia d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, 
violència inclosa. Per aquest motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels 
cossos i forces de seguretat de l'Estat. D'aquesta manera el matí del dia 1 d'octubre 
policies nacionals totalment equipats amb material antiavalots i fusells llança pilotes de 
goma(prohibidesaCatalunya)vanentraradiferentspuntsdevotacióambl'objectiude 
retirarlesurnes.Lesimatgestanlamentablesques’hanpogutanarveientdelaGuàrdia Civil i 
el Cos Nacional de Policia apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis i 
que han fet la volta al món, són absolutament execrables i demostren la impotència de 
l’Estat envers la celebració del Referèndum.   Una violència que no oblidarem. 
 
La ciutadania, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir continuar 
mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués, pogués 
dipositar el seu vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de 
manifestació de la voluntat democràtica. 
 
Passats aquests fets s'ha posat sobre la taula del Govern espanyol la necessitat de 
seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La 
resposta ha estat l'empresonament i exili del Govern i l'aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola. 
Mitjançant l'aplicació d'aquest article l'autogovern de Catalunya ha estat esborrat i el 
Govern legítim, sortit de la voluntat del poble, substituït per un govern no votat pel 
poble Català. 
 
Considerem que aquest dia restarà present en la memòria de tots nosaltres i sortirà en 
els llibres d’història i per això, el grup municipal d'ERC proposa al Ple de l'Ajuntament 
de Font-rubí, l'adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Nomenar una plaça existent Plaça de l’1 d’octubre de 2017, prèvia consulta a la ciutadania.”   
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a 
votació. 
 
Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat d e la mateixa és el següent: 8 
(vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc) vots del G rup Municipal de CIU i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moci ó s’aprova per unanimitat. 
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PUNT DOTZÈ.- PROPOSTA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PILONE S AL DAVANT DE 
L’ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRE RECREATIU “LA COOPER ATIVA”. 
 
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és la que es transcriu a 
continuació: 
 
“Vist que en la majoria d’ocasions que es celebren actes al centre recreatiu “La 
Cooperativa” a  la part de la vorera de l’entrada del recinte si troben  vehicles 
estacionats. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí,   
 
PROPOSA: 
 
La instal·lació  de dues o més pilones extraïbles davant de l’entrada principal del  
centre recreatiu “La Cooperativa” per facilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda 
i/o minusvàlids i, de retruc, dignificar l’entrada del local.” 
 
El Sr. Sala llegeix la moció i explica que el seu grup ja havia parlat d’aquest assumpte 
en plens anteriors; que entenen que no és fàcil ni una bona mesura per segons quines 
persones. 
L’Alcalde exposa que com a mesura és correcta, però que el regidor d’obres ha de 
trobar una bona solució tècnica, que la pilona es pugui posar i treure, i que amb una 
pilona és suficient. 
S’acorda esmenar la moció presentada, que resta definitivament de la següent manera: 
 
“Vist que en la majoria d’ocasions que es celebren actes al centre recreatiu “La 
Cooperativa” a  la part de la vorera de l’entrada del recinte si troben  vehicles 
estacionats. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí,   
 
PROPOSA: 
 
La instal·lació d’una pilona extraïble davant de l’entrada principal del centre recreatiu 
“La Cooperativa” per facilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda i/o minusvàlids 
i, de retruc, dignificar l’entrada del local.” 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a 
votació. 
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Subjecta la moció esmenada a votació, el resultat d e la mateixa és el següent: 8 
(vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc) vots del G rup Municipal de CIU i 3 (tres) 
vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moci ó s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT TRETZÈ.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA RE PUBLICANA DE 
CATALUNYA A FONT-RUBÍ PER A RETRE HOMENATGE A LA ME MÒRIA DE 
GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.  
 
La moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM és  la següent: 
 
“1. ATÈS  que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló i 
Salvador, el jove de Burjassot, que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per 
un grup de joves d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt 
Millars.  
 
2. ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no 
fou casual, sinó fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Tal i com es 
constatà, ja que els joves que van intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva 
ideologia nacionalista espanyola. 
 
3. ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va 
condemnar un dels acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 
anys de presó per homicidi i va absoldre la resta del grup. Pocs dies després, un dels 
acusats, Juan Manuel Sánchez, va participar en una agressió amb navalla al barri del 
Carme de València. Dels 14 anys de condemna, Pedro Cuevas en va complir 4 a la 
presó i, per a les eleccions municipals del 27 de maig de 2007 es va presentar a les 
llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en el número 4 per Xiva de Bunyol. 
 
4. ATÈS que malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han estat 
testimoni de nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i 
associacions així com manifestacions racistes i xenòfobes a molts municipis del nostre 
país.   
 
5. ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal 
de mantenir viva la memòria i la lluita del seu fill, del nostre conciutadà, malgrat les 
amenaces rebudes i la indiferència institucional amb la que van topar al País Valencià. 
 
6. ATÈS que d’ençà s’han succeït continuadament manifestacions de rebuig, 
pronunciaments d’institucions, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com 
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d’organitzacions polítiques de diferent signe i de milers de persones anònimes amb 
manifestacions als carrers de molts punts dels Països Catalans. Així mateix, diversos 
grups de música han anat fent cançons per a homenatjar-lo, entre d’altres Feliu Ventura 
i Obrint Pas.  

 
7. ATÈS que el Govern Valencià, el 12 d’abril de 2016, va realitzar a les Corts 
Valencianes un acte de justícia, homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló i 
Salvador amb la lectura i l’aprovació –per unanimitat- d’una Declaració Institucional.  
 
8. ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen 
malauradament, any rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes 
d’odi, per racisme, homofòbia o discriminació, entre d’altres que es produeixen al nostre 
país. 
 
9. ATÈS que el passat 1 i 3 d’Octubre les institucions espanyoles van legitimar el 
feixisme i d’ençà s’han anat propagant agressions i actes de vandalisme dels grups de 
delinqüents neonazis i feixistes arreu dels Països Catalans, com els  del passat 9 
d’Octubre de 2017. Episodis lamentables que ens recorden que sempre hem de restar 
amatents i combatent el feixisme que se sent impune als nostres carrers. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa que e l Ple Municipal de Font-rubí 
que acordi: 

 
PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat 
brutalment per un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís 
en la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.  
 
SEGON.- Instar al Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la 
violència i l’odi a la diversitat ideològica, cultural, lingüística.  
 
TERCER.- Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i a les Corts 
Valencianes.” 
 
El Martí Càlix llegeix els acords i explica breument la moció presentada pel seu grup. 
Destaca que en Guillem va ser assassinat, que el seu assassí ha anat a llistes 
electorals i ha estat escollit. Continua explicant que atesa la situació actual, el que va 
succeir amb el Guillem es veu com un succés més actual. I finalitza amb un incís, 
informant que dissabte van trencar la placa d’un carrer o plaça que anava a nom seu. 
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L’Alcalde manifesta que el seu grup hi està d’acord amb la moció, més tenint en compte 
aquests moments de retrocés que pateix Espanya. 
  
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa 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 moció s’aprova per  unanimitat. 
 
 
PUNT CATORZÈ.- MOCIÓ DE SUPORT ALS COMITÈS DE DEFEN SA DE LA 
REPÚBLICA (CDR). 
 
La moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM és del següent tenor literal: 
 
“Des de que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions 
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un 
principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials 
desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui 
quina sigui la seva condició. 
 
Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat, 
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de 
Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una 
eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres 
de votació. 
 
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització 
del moviment independentista mitjançant la creació i socialització d'un relat que pretén 
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on es celebraven judicis 
sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia 
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica a Euskal Herria on tot s'hi val, fins i tot 
castigar les famílies amb la dispersió de presos o convertir una baralla de bar en un 
atemptat terrorista. 
 
Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències 
contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió 
(delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Els CDR no són una 
organització, no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que treballar en 
favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on 
vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli. 
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Tanmateix, no ens sorprèn, el feixisme no tolera la pluralitat, la solidaritat i 
l'autoorganització de base popular però per la part que ens toca, des d'aquesta humil 
posició, recordar que l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens 
reafirma en la nostra decisió, que la repressió contra el moviment independentista no 
ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la 
política del passat, un projecte de futur. 
 
- Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC Font-rubí proposa els 
següents acords: 
 
1. L’Ajuntament de Font-rubí  insta a tota la societat a continuar mantenint la 
convivència i la pau des del legítim dret a la llibertat d’expressió i manifestació, que 
emparen tant la protesta com la discrepància política, i que fan de la democràcia i 
l’estat de dret un valor fonamental. Les protestes i actes al carrer, en qualsevol forma 
no violenta, són conseqüents amb el respecte al dret a la manifestació i a la llibertat 
d’expressió, manifestament explicitats amb la majoria sobiranista de construcció i 
materialització de la República Catalana 
 
2. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Font-rubí als Comitès de Defensa de la 
República, atès el seu caràcter no violent. 
 
3. Instar a l'Ajuntament de Font-rubí a col·laborar en la defensa de les font-rubinenques 
i font-rubinencs que vegin vulnerats els seus drets polítics. 
 
4. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis 
per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional 
Catalana, a Òmnium Cultural.” 
 
El Sr. Càlix llegeix els acords i explica la moció, destacant que als CDR se’ls acusa de 
terrorisme, que és important donar-los suport i que aquesta situació li pot passar algun 
dia a algú del municipi.  
L’Alcalde intervé manifestant que el seu grup no té res en contra dels CDR, i que està 
d’acord en que les persones que en formen part són gent pacífica. Però manifesta 
dubtes sobre la legalitat del punt tercer de la moció, i demana el parer de la secretària 
interventora de la Corporació al respecte. 
Aquesta manifesta els seus dubtes sobre la legalitat de la moció i considera que 
necessita més temps per estudiar-la. 
L’Alcalde proposa a tots els regidors assistents deixar la moció sobre la taula i demanar 
un informe jurídic sobre la seva legalitat. Quan estigui redactat l’informe jurídic, 
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s’inclourà novament aquest punt en l’ordre del dia del següent ple que es celebri, 
encara que sigui una sessió extraordinària. 
 
Atès que no es produeixen més deliberacions, s’acorda deixar la moció sobre la taula i 
no es sotmet a votació. 
 
PUNT QUINZÈ.- 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 comença la seva intervenció formulant un prec: demana el recull 
d’avaries del servei municipal d’aigua per barri de l’últim any.  

L’Alcalde li contesta que ja demanarà que es prepari aquesta informació i se’ls hi 
facilitarà. 
  

2)  El Sr. Sala pregunta si, fins a dia d’avui, s’ha presentant a l’Ajuntament cap 
urgència social d’habitatge per haver de fer ús de Cal Cintet. 

L’Alcalde li contesta que no. 
 

3) El Sr. Sala planteja un tema recurrent, el de les autocaravanes. Pregunta si 
l’equip de govern s’ha repensat la seva posició respecte a aquest tema, que el 
seu grup considera que es tracta d’una bona proposta turística, i que hi ha 
municipis que s’hi van adherint. 

L’Alcalde li respon que l’equip de govern no ha canviat de parer, que ja hi ha municipis 
al voltant de Font-rubí que estan dins aquest projecte i que no és la prioritat turística del 
seu govern. També destaca que ara ja no es pot adherir cap altre municipi i que aquest 
projecte també conté punts negatius. 
  

4) La següent pregunta, recurrent en sessions plenàries anteriors, és sobre quan es 
durà a terme la contractació dels elements necessaris per a la gravació dels 
plens. 

El Sebastià Moya, regidor de noves tecnologies, li contesta que es durà a terme aquest 
2018. 
  

5) Finalment, demana que es repinti els passos de vianants del carrer de les 
escoles. 

El Sr. Gili li contesta que, com cada any, es tracta d’una actuació que es farà de cara al 
bon temps. 
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A continuació s’enceta una conversa entre els assistents sobre la situació dels dos 
passos de vianants que hi ha al carrer esmentat. 
 
 

 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la 
data i lloc a dalt consignats, quan són les 21,10 hores. 
 
 


