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PLE ORDINARI DEL 29 DE JULIOL DE 2014 

 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY  DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. 
Per manca de rebuda de l’acta del Ple del 29 d’abri l per part del sr. Rigol d’IPF i del sr. 
Sala d’ E-AM, es decideix deixar aquest punt de l’o rdre del dia a tractar en la propera 
sessió. 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCA LDIA (DE LA NÚM. 
19 A LA NÚM. 47 DEL 2014). 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA  DE GOVERN LOCAL. 

- Acta de la JGL de data 8 i 22 d’abril de 2014; 
- Acta de la JGL de data 6 i 20 de maig de 2014; 
- Acta de la JGL de data 3 i 17 de juny de 2014; 

El Ple municipal es dóna 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 MOROSITAT  EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE DE 2014. 
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 segon trimestre de 2014, 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.   
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 CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE  POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2014 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
Primer .- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró Municipal a 1 
de gener de 2014, amb un total de 1.353 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 
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de la Província de Barcelona, dins el qual període els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.  
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 

 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL C ALENDARI DE FESTES 
LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY 2015. 
Primer .- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
següents dates com a festes locals del municipi de Font-rubí per a l’any 2015: 

� 22 de gener de 2015  
� 17 d’agost de 2015  

Segon .- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’ACORD D’APLANAMENT EN ELS RE CURSOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERA DORES DE 
TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MU NICIPAL, 
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL  DOMINI PÚBLIC 
LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE  SUBMINISTRES 
D’INTERÈS GENERAL. 
Primer .- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, 
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis 
que, així mateix, s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem 
expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord: 

 Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 
394/2011 Vodafone España S.A. 2011 

342/2011 Telefónica Móviles España S.A. 2011 

Segon .- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. 
Primer .- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, 
integrats pels següents estats bàsics: 
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1.- Estats i comptes anuals: 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 8.191.872,09 €, un passiu de 
8.191.872,09 € i un resultat de l’exercici positiu d’import de 201.611,98 € 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 201.611,98 €. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de 
1.845.773,92 €, unes obligacions reconegudes netes de 1.661.218,00 €, uns drets pendents 
de cobrament de 340.772,07 € (pressupost corrent), unes obligacions pendents de 
pagament de 84.415,18 € (pressupost corrent) i un resultat pressupostari ajustat de 
189.325,17 €. 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
113.472,36 € i unes obligacions pendents de pagar de 0,00 €.    
- L’estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 243.231,57 €. 
 
2. Annex als estats i comptes anuals 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per un import total de 634.609,55 €.  
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 319.573,16 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 41.566,65 €. 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna 
un saldo de deutors no pressupostaris de 60.707,28 € i un saldo de creditors no 
pressupostaris de 222.509,93 €. 
 
Segon .- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants 
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 

� Estats de despeses i d’ingressos 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Pressupost inicial d’ingressos: 1.883.570,00 € 
Modificacions d’ingressos: 634.609,55 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 2.518.179,55 € 
Drets reconeguts: 1.845.773,92 € 
Recaptació neta: 1.505.001,85 € 
Drets pendents de cobrament: 340.772,07 € 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 
  Pressupost inicial de despeses: 1.883.570,00 € 

Modificacions de despeses: 634.609,55 € 
  Pressupost definitiu de despeses: 2.518.179,55 € 

 Obligacions reconegudes: 1.661.218,00 € 
 Obligacions pagades: 1.576.802,82 € 
 Obligacions pendents de pagament: 84.415,18 € 

 
� Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos: 

en tancar l’exercici corrent dóna un total de baixes de drets de 62.367,50 € i un total 
de baixes d’obligacions de 0,00 €. Els drets anul·lats han estat de 61.285,56 € i els 
drets cancel·lats han estat de 1.081,94 €. Pel que fa als exercicis tancats, en 
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obligacions hi ha hagut una modificació de saldos de 0,00€ i, en els drets a cobrar, 
els drets cancel·lats han estat per import de 24.838,78 € (7.357,95 € per modificació 
del saldo inicial, 3.574.80 € per anul·lació de liquidacions, 5.201,65 per insolvències i 
8.704,3 € per altres causes). Els drets pendents de cobrament de pressupostos 
tancats ascendeixen a 113.472,36 € i les obligacions pendents de pagament de 
pressupostos tancats ascendeixen a 0,00 €. 

� Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en 
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici donen una 
existència final de 243.231,57 €. 

 
Tercer .- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2013 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la seva part expositiva. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT NOVÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE  EL PLA ECONÒMIC-
FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER ALS ANYS 2012-2015. 
PRIMER.- Deixar sense efecte el Pla econòmic-financer de l’Ajuntament de Font-rubí per als 
anys 2012/15, atès que ja ha assolit aquesta Corporació l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, encara  que no s’hagi esgotat l’horitzó temporal inicialment previst. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent en matèria 
de tutela financera. 
TERCER.- Als efectes merament informatius, publicar el present acord de deixar sense 
efecte el Pla econòmic-financer aprovat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
el tauler d’edictes i en la pàgina web municipal. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODI FICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.  
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la 
supressió de tres places existents i la creació de dues noves places, les dades de les quals 
són les següents: 
 

� Places amortitzades: 
1. Denominació: Direcció Llar d’Infants. 
Adscripció: Servei públic de llar d’infants. 
Grup: B2. 
Titulació acadèmica requerida: FP2 educació infantil, mestre especialista en educació infantil 
i similars. 
Forma de provisió del lloc: Concurs - oposició. 
2. Denominació: Educador Llar d’Infants. 
Adscripció: Servei públic de llar d’infants. 
Grup: C1. 
Titulació acadèmica requerida: FP1 educació infantil i similar. 
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Forma de provisió del lloc: Concurs - oposició. 
3. Denominació: Coordinador reforma de la vinya. 
Adscripció: serveis territorials. 
Grup: C1. 
Titulació acadèmica requerida: Administratiu amb coneixements de la normativa que afecta a 
la vinya. 
Forma de provisió del lloc: Concurs - oposició. 
 

� Places de nova creació: 
1. Denominació: Mestre especialista en educació infantil. 
Adscripció: Servei públic de lla d’infants. 
Grup: B2. 
Titulació acadèmica requerida: magisteri amb especialitat en educació infantil. 
Forma de provisió del lloc: concurs - oposició. 
Jornada de treball: a temps complet. 
2. Denominació: Arquitecte. 
Adscripció: serveis territorials. 
Grup: A1. 
Titulació acadèmica requerida: arquitectura superior. 
Forma de provisió del lloc: concurs - oposició. 
Jornada de treball: a temps parcial. 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin 
convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà 
elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT ONZÈ.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL COM A 
PRIORITARIS I DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS ESSENCIAL S PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 
PRIMER. Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la 
contractació d’un mestre especialista en educació infantil i d’un arquitecte municipal, com a 
personal laboral temporal, degut a que el servei públic de la llar d’infants i els serveis 
territorials (urbanisme) es consideren prioritaris i afecten aquests llocs de treball al 
funcionament de serveis públics essencials per al municipi de Font-rubí. 
SEGON. Autoritzar i procedir a l’inici del procés de contractació del citat personal laboral 
temporal. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU ; 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i 1 
(un) del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la propos ta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT DOTZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA RE PUBLICANA DE 
CATALUNYA A FONT-RUBÍ EN FAVOR DE LA INSTAL·LACIÓ D E CARTELLERES AL 
MUNICIPI.  
Subjecta la moció a votació, el resultat de la mate ixa és el següent: 2 (dos) vots a 
favor provinents: 1 (un) del Grup Municipal d'IpF i  1 (un) del Grup Municipal d’E-AM; 7 
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(set) vots en contra provinents del Grup Municipal de CIU. Per tant, la moció és 
desestimada i no s’aprova. 
 
PUNT TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
 
    
 

 

  

 


