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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 27 DE DESEMBRE DE 2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 07/2016
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 27 de desembre de 2016
Hora d’inici de la sessió: 20,02
Hora d’acabament de la sessió: 20,38
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.
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
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 presència:
Cap.
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. Proposta d’aprovació de la certificació final i liquidació provisional de les obres
de construcció d’un magatzem per a la brigada municipal.
3. Proposta d’aprovació de la pròrroga del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí,
Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. i Manufacturas Font-rubí, S.A.
4. Proposta d’aprovació inicial de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament
de Font-rubí.
5. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament de Font-rubí
per a l’exercici 2017.

El Sr. Alcalde obre la sessió i dóna la benvinguda als regidors assistents.
Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que
cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 29 de
novembre de 2016. 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 mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.

PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL I
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM
PER A LA BRIGADA MUNICIPAL.
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La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2011, el Ple municipal va
adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS TONI CLOTET, S.L.U. les obres de
Construcció d’un magatzem de la brigada municipal al municipi de Font-rubí, per un
import de 271.119,42 euros.; i a més l’adjudicatari es va obligar a executar les millores
en l’obra i en l’entorn valorades en 120.000 euros (IVA exclòs) d’acord amb l’oferta
presentada.
Vist que la certificació núm. 8 de les obres de construcció d’un magatzem de la brigada
municipal al municipi de Font-rubí, per un import de 33.208,09 euros, va ser aprovada
per la Junta de Govern en sessió de data 3 de juny de 2014, però no va ser abonada al
contractista perquè es va retenir, atès que resultaven infructuoses les notificacions i no
havia finalitzat totalment les millores ofertades.
Vist el certificat final de la direcció facultativa de l’actuació i l’acta de recepció de l’obra,
de data 15 de juliol de 2014, corresponents al projecte de construcció d’un magatzem
de la brigada municipal al municipi de Font-rubí.
Vista la certificació final de les obres de construcció d’un magatzem de la brigada
municipal al municipi de Font-rubí, que actua com a liquidació provisional, de data
desembre de 2016, elaborada i signada per l’arquitecta directora de l’obra i arquitecta
municipal, que recull les millores executades en l’obra i en l’entorn, i que ascendeixen a
86.797,63 euros.
Vistos els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat pel reial
decret 939/2005, de 29 de juliol; els articles 71 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa referència a la
compensació de deutes, atès que manquen executar millores per import de 33.202,37
euros.
Atès que, quan finalitzi el període de garantia de l’obra, termini fixat en cent vint mesos
en el contracte administratiu, es procedirà a la liquidació definitiva del contracte, d’acord
amb la normativa de contractació aplicable.
De conformitat amb el que preveu l’article 218, punt 1 i 2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (article 235, punt 1 i 2, del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic), l’article 53 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i segons
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estableix l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la certificació final de les obres de construcció d’un magatzem de la
brigada municipal al municipi de Font-rubí, relativa a les millores executades en l’obra i
en l’entorn, per import de 86.797,63 euros, presentada per l’arquitecta municipal.
Segon.- Declarar la compensació del deute, per import de 33.202,37 euros, a favor de
l’Ajuntament de Font-rubí, per la manca d’execució total de les millores, amb càrrec a la
certificació núm. 8 de les obres de construcció d’un magatzem de la brigada municipal
al municipi de Font-rubí, per un import de 33.208,09 euros, de conformitat amb el que
disposa l’article 59 del Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació, als
efectes oportuns.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 19 de desembre de 2016”
La secretària llegeix els acords i l’Alcalde fa una breu explicació sobre la tramitació
d’aquesta obra, destacant els problemes que hi ha hagut durant la seva execució, que
l’empresa ha desaparegut i que cal tancar aquest expedient. Que en aquest assumpte
s’ha comptat amb l’assessorament de Diputació de Barcelona i d’altres especialistes; i,
finalment, que quan es va contractar aquesta obra era un període de temps en què les
baixes que ofertaven les empreses eren molt fortes, i que amb la crisi econòmica
moltes empreses no han pogut complir amb els seus contractes.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PÒRROGA DEL CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, TÉCNICAS E INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN, S.A.U. I MANUFACTURAS FONT-RUBÍ, S.A.
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La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2015, va aprovar per
unanimitat, el Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e Ingeniería de
Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., mitjançant el qual aquesta Corporació
reconeix a Tècnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. el dret a seguir ocupant a
precari la finca adjudicada P2 de la Unitat d’Actuació núm. 19 Can Manou, fins que
l’esmentada empresa traslladi part de la seva activitat a un altre immoble i que quan
cessi l’ocupació no tindrà dret a cap indemnització, de conformitat amb l’article 75 i
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels ens locals.
Vist l’escrit presentat per l’empresa Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U.
(TIPSA), en data 13 de desembre de 2016 i NRE 1087, en el que sol·licita una pròrroga
de 2 anys del conveni esmentat, pels motius següents:
- Que la carpa que es troba instal·lada a precari en una parcel·la municipal forma
part de l’activitat de TIPSA i s’utilitza principalment per a l’emmagatzematge de
matèria prima i productes intermedis, que són necessaris pel procés de
fabricació de l’empresa.
- Que TIPSA ha estat adquirida per una nova societat multinacional, i aquest canvi
de propietat s’ha realitzat durant un període de temps llarg.
- Que la reparcel·lació de la UA 19, Can Manou, encara no ha estat inscrita en el
Cadastre.
- Que aquests fets han provocat que l’empresa encara no hagi pogut trobar una
nova ubicació per a la carpa, per tal de realitzar el trasllat de material i així poder
desocupar la parcel·la propietat de l’Ajuntament de Font-rubí.
- Que aquest espai ocupat és totalment necessari per al funcionament de
l’activitat, i que l’empresa necessita més temps per buscar un nou emplaçament
per a la carpa.
Vist que el conveni signat preveia en el PACTE primer un termini estimat de finalització
d’aquesta ocupació pel mes de desembre de 2016, però que segons l’escrit presentat
per TIPSA aquest termini ha resultat insuficient per causes sobrevingudes.
Atès que aquesta Corporació constata que es mantenen els arguments previstos en el
referit conveni i que la voluntat d’aquest consistori és que es garanteixi el correcte
funcionament de l’activitat econòmica que porta a terme TIPSA.
Vist el que preveu els articles 75 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i l’article 49 de
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la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí, Técnicas e
Ingeniería de Protección, S.A.U. i Manufacturas Fontrubí, S.A., aprovat en sessió
plenària de data 24 de novembre de 2015, ampliant el termini estimat d’ocupació fins al
mes de desembre de 2018, i mantenint la resta de pactes previstos en el conveni
esmentat.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la pròrroga del conveni i de la
documentació que se’n derivi.
Tercer.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubí.org.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades.
Font-rubí, 20 de desembre de 2016
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-President”

La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde exposa els motius de la pròrroga del
conveni, que són els que ja es manifesten en la proposta presentada. Manifesta que
l’Ajuntament no té cap inconvenient en què TIPSA continuï ocupant un temps més la
part d’una parcel·la municipal, zona verda, fins que pugui reorganitzar-se, atès que
considera important prioritzar els llocs de treball d’aquesta empresa i que els nous
propietaris sàpiguen que compten amb el suport d’aquesta Corporació.
El Sr. Sala intervé manifestant que el seu grup considera que és millor fer una pròrroga
d’un any.
La secretària explica que atès que la normativa permet la pròrroga fins a 4 anys d’un
conveni, i que no té suficients arguments jurídics per saber si novament es podria
prorrogar aquest conveni, és més convenient jurídicament atorgar ara una pròrroga de
dos anys, i no fer dos pròrrogues d’un any.
El Sr. Sala, després de les explicacions de la secretària, exposa que el seu grup vol
que només es prorrogui aquest conveni, i la conseqüent ocupació d’una part d’una
zona verda, com a màxim dos anys.
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 mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI GENERAL
DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
La proposta presentada és la següent:
“Durant el mes de març de 2014 la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament
de Font-rubí que havia estat beneficiari dels “Ajuts en espècie 2014 consistents en
l’elaboració d’inventari de béns als ajuntaments de la província de Barcelona.
La Diputació de Barcelona va adjudicar els treballs d’elaboració de l’inventari de béns i
drets de l’Ajuntament de Font-rubí a l’empresa SUMMA.
En data 14 d’octubre de 2016, NRE 936, el Cap del Servei d’Assistència a la Gestió
Econòmica Local va comunicar a aquesta Corporació que, com a punt final al treball de
realització de l’inventari de béns i drets, ens fa arribar còpia de l’assentament de
regularització, resultat de la integració a data 31 de desembre de 2015, que conté les
dades de l’inventari de Font-rubí, amb el programa de comptabilitat de la nostra
Corporació; aquest assentament té el caire de definitiu i, per tant, donen l’assistència
sol·licitada per aquest Ajuntament com a realitzada.
Atès que per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a l’aprovació inicial de l’inventari general de béns de l’Ajuntament.
D'acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els ens
locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de
domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliari.
D’acord amb l’article 222.3 correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, la rectificació i
la comprovació de l’inventari.
Vistos els articles 17 a 36 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
articles 100 a 118 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre i l'article 86 del Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
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Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment l’inventari general de béns i drets de la Corporació
formulat per la Secretària.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública per un termini d’un mes l’inventari general
de béns i drets.
TERCER.- ENTENDRE ELEVADA A DEFINITIVA l’aprovació de l’inventari general de
béns i drets si no es presenten al·legacions en el termini d’informació pública.
QUART.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.
CINQUÈ.- PROCEDIR a la inscripció en el Registre de la propietat dels béns i drets que
no figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Font-rubí, 15 de desembre de 2016
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-President”
La secretària llegeix els acords i el Sr. Alcalde procedeix a l’explicació de la tramitació
d’aquest expedient, destacant que es tracta d’un inventari que ha elaborat una
empresa, per encàrrec de Diputació de Barcelona, i sota el seu assessorament i
control; que s’ha fet amb l’objectiu de donar compliment a l’obligació legal existent de
disposar d’un inventari de béns, que ha d’estar a la comptabilitat municipal; que els
valors resultants no són importantS (no són valors reals, de mercat).
El Sr. Moya exposa que són dues les vessants que compleix aquest tràmit, una des del
punt de vista de la llei de la transparència i l’altra des del punt de vista comptable.
El grup d’ERC-AM manifesta el seu acord amb la proposta presentada i amb el
compliment dels objectius que ha manifestat el regidor d’Hisenda i Noves Tecnologies.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
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PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2017.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Font-rubí
han format el Pressupost per a l’exercici 2017, així com així com les bases d’execució i
la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord amb el que
disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 18 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6é. de
la Llei 39/1988.
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als
articles 164, 165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19 del
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de conformitat
amb l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i article 18.4
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el títol sisè del capítol
primer de la Llei 19/1988.
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de
conformitat amb l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; article 52.2 lletra f) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; article 50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre; article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril,
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2017, el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

Euros
626.900,00 €
631.250,00 €
250,00 €
334.230,00 €
386.469,04 €
7.500,00 €

TOTAL DESPESES

1.986.599,04 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítols
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Euros
665.000,00 €
35.000,00 €
570.320,00 €
390.000,00 €
4.500,00 €
0,00 €
314.279,04 €
0,00 €
7.500,00 €
1.986.599,04 €

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a
l’exercici 2017.
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí
per a l’exercici 2017.
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Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze dies
hàbils, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat període
sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà definitivament
aprovat, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004.
Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
L’alcalde – president,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 19 de desembre de 2016”
El Sr. Alcalde, atès que no hi ha públic assistent, decideix no llegir els acords, que són
llargs i numèrics, i anar directament al debat.
Intervé el regidor d’Hisenda, el Sr. Moya, el qual fa una breu explicació dels objectius
més importants del pressupost presentat: el casal de joves, la gent gran i les noves
tecnologies i transparència. També destaca que es tracta d’un pressupost equilibrat.
Finalment exposa que no considera necessari entrar a fer altres explicacions atès que
ja s’ha dut a terme reunions prèvies amb el grup d’Esquerra per a tractar sobre la
proposta de pressupost per al 2017.
Intervé el Sr. Martí Càlix, d’ERC-AM, felicitant a l’equip de govern i agraint el treball
conjunt dut a terme sobre el pressupost. Però que es pot millorar, passant la proposta
de pressupost abans del 19 de desembre, per disposar de més temps pel seu estudi.
Que aquestes reunions sobre el pressupost és l’exemple de la idea que portava el seu
grup sobre la finalitat de les comissions informatives.I, a continuació, el Sr. Càlix fa
unes preguntes concretes sobre certes aplicacions pressupostàries:
- 231.22621, àrea de la dona, polítiques d’igualtat: 4.000 €, què s’inclou en
aquesta partida. Li respon la Sra. Sibil, explicant que la despesa bàsicament és
la del sopar de la dona.
- 232.22700, servei de neteja escoles: 1.500 €, per què es preveu aquesta partida
si ja es presta directament el servei de neteja amb personal propi. Li respon la
secretària explicant que es preveu per si és necessari contractar un servei extern
per fer algun tipus de neteja concret que requereixi maquinària especial de la
que no disposi la corporació.
- 920.22002, premsa, revistes, llibres, publicitat i altres: 3.500 €, per què s’ha
incrementat aquesta partida. Li respon la secretària que s’ha inclòs la despesa
de confecció d’adhesius d’imatge corporativa de les cartelleres municipals.
- 454.21002, arranjament de camins veïnals: 23.000 €, per què s’ha rebaixat la
despesa. La secretària explica que s’ha ajustat l’import en base a la informació
de l’estat d’execució de l’exercici 2016, on s’ha gastat molt menys, degut a què
segurament s’ha executat molta part de la feina amb personal municipal.
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Pregunta per què no apareix en el pressupost la partida d’adquisició d’un codi
vidi. El Sr. Moya diu que es tracta d’una despesa que no és imprescindible i la
secretària complementa l’explicació dient que es pot imputar aquesta adquisició,
si es volés executar, a l’aplicació 920.62600, de noves tecnologies.
- Pregunta sobre si l’import de la subvenció que es preveu per a l’edifici destinat a
la gent gran ja es troba concedida per a la Diputació de Barcelona. El Sr. Alcalde
li respon que sí.
- Manifesta que s’ha incrementat la partida de joventut i infància i felicita a l’equip
de govern per això.
Finalitza la seva intervenció manifestant que volien rebre abans la informació dels
desglossaments de la partida de la coordinadora.
Intervé el Sr. Sala, preguntant sobre l’increment de la partida 341.46600, del consell
esportiu. El Sr. Alcalde i la secretària expliquen que s’ha incrementat la despesa, però
també els ingressos, en funció de l’increment de participants en les activitats
organitzades pel consell.
El Sr. Sala manifesta que la voluntat del seu grup era aprovar els pressupostos, però
que troben coses que no són del tot correctes, i que troben a faltar reciprocitat i falta de
complicitat en l’explicació de les inversions. Que tot i això, cal destacar el canvi que
s’ha dut a terme a l’equip de govern, en positiu, en la tramitació del pressupost i en
l’acolliment de les seves propostes; i que vetllaran perquè les inversions proposades
pel seu grup s’executin.
Continua el Sr. Sala manifestant que no ha agradat al seu grup el que ha sortit publicat
al 3d8, no pel seu contingut, si no per un tema de formes.
La Sra. Faura explica que hagués estat millor primer fer el Ple i després que surti
l’entrevista.
El Sr. Moya i el Sr. Alcalde afirmen que el diari demana quan vol l’entrevista i
l’Ajuntament aprofita l’oferta per explicar les informacions municipals.
L’Alcalde diu que a ell li sap greu que ERC digui que s’han assabentat de les obres
realitzades a Sant Vicenç del Morrocurt pel Montònec, cosa que no és certa; que ell
s’encarregarà de detallar en quines sessions de la Junta i del Ple s’ha tractat aquesta
qüestió.
El Sr. Sala manifesta que diuen aquest petit comentari en el seu escrit degut a que es
tracta d’un assumpte pel qual el seu grup ha batallat molt.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
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I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la
data i lloc a dalt consignats, quan són les 20,38 hores.

