
   

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

PLE ORDINARI DE 25 DE JUNY DE 2013         
 
PUNT PRIMER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALC ALDIA NÚM. 43/2013, DE 
21 DE JUNY. 
Primer.- Nomenar al Sr. Josep Maria Rovira i Morgades, primer Tinent d’Alcalde, com a 
Alcalde-president accidental de l’Ajuntament de Font-rubí, durant el període comprès entre el 
22 al 30 de juny de 2013, delegant–li la totalitat de les funcions de l’Alcaldia. 
Segon.-  La delegació conferida en la present resolució requerirà per a la seva eficàcia 
l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula 
davant d’aquesta Alcaldia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el termini 
de tres dies hàbils comptats des del següent al dia en què li sigui notificada aquesta resolució. 
Tercer.- La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
donant-se compte del seu contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri. 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
  
PUNT SEGON.- 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 21 de maig de 2013.  
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.  
Es dóna compte de les resolucions que van des del número 16 al número 36 de l’any 2013. 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- 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 5 i 19 de març de 2013; 
- Acta de la JGL de data 2, 16 i 30 d’abril de 2013; 
- Acta de la JGL de data 14 i 28 de maig de 2013; 

El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTER VENCIÓ 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, P ER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERAC IONS COMERCIALS, 
PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
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 primer trimestre de 2013, d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
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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.   
Tercer.- Trametre l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria municipals als òrgan 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de 
Catalunya. 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPED IENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 02/2013 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT  DE FONT-RUBÍ DE 
L’EXERCICI 2013, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAOR DINARIS. 
PRIMER.- Aprovar  inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2013 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2013, en la modalitat de  crèdits 
extraordinaris, per import de 71.899,80 euros, finançats amb baixes de crèdits d’altres partides 
de despeses no compromeses per import de 1.899,80 euros i amb nous ingressos, per import 
de 70.000,00 euros (subvenció XGL de DIBA),  
SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a comptar a 
partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les dependències de 
Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin convenients i publicar-ho al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació pressupostària es 
considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els terminis esmentats, de 
conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si es presentessin 
reclamacions s’hauran de resoldre en el termini d’un mes. 
QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE P OBLACIÓ A 1 DE GENER 
DE 2013 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró Municipal a 1 de 
gener de 2013, amb un total de 1.421 habitants. 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el 
termini d’un mes a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, dins el qual període els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.  
S’aprova per unanimitat. 
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PUNT VUITÈ.- MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA  FISCAL. 
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de FONT-RUBÍ d’exercir la seva sobirania fiscal. 
Segon.- Iniciar, coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els mecanismes necessaris 
per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i 
l’Impost sobre el Valor Afegit, tan aviat com sigui possible, a l’Agència Tributària de Catalunya 
en lloc d’efectuar-los a l’Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.  
Tercer.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes de 
Catalunya (FMC, ACM i AMI).  
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 


