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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 29 DE NOVEMBRE DE 20 16 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Núm.:  06/2016 
Caràcter:  Extraordinària 
Convocatòria:  Primera 
Data:  29 de novembre de 2016 
Hora d’inici de la sessió:  20,04 
Hora d’acabament de la sessió:  20,11 
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. 
Sra. Joana  Faura i Bonell. 

 
Regidors no assistents, que han excusat la seva pre sència: 
Sr. Martí Càlix i Tarrida. 

 
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 les xifres de població a 1 de gener de 2016 del municipi 

de Font-rubí. 
3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 

08/2016 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de 
suplements de crèdit. 

 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió, dóna la benvinguda als regidors assistents i els regidors 
d’ERC excusen l’absència del Sr. Càlix, que finalment no pot arribar a la sessió. 
 
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 27 de 
setembre 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 mateix a és el següent: 8 (vuit) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal d e CIU i 2 (dos) vots del Grup 
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per u nanimitat. 
 
 
 
PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2016 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
“De conformitat amb el que disposa l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
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Locals, els Ajuntaments aprovaran anualment la revisió dels seus padrons municipals 
amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant així, les actuacions dutes a 
terme durant l’exercici anterior. 

 

Vist que s’ha donat compliment a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la 
Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró Municipal 
a 1 de gener de 2016, amb un total de 1.363 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.  
 
Font-rubí, 14 de novembre de 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
  
La secretària llegeix els acords i explica breument certes dades del padró (com el 
nombre de dones i d’homes, que és el de 666 i 697 respectivament). 
 
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: 6 (sis) vots del Grup Muni cipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
 
PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXP EDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 08/2016 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENTS DE CRÈD IT. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la següent: 
 



   

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

“Davant l’existència de despeses corrents que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent, per a les quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és 
insuficient i no ampliable.  

Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 18 de novembre de 2016 i vist l’informe de 
Secretaria-intervenció  de data 21 de novembre de 2016. 

Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2016, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
finançats per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria correspon al Ple de 
l'Ajuntament. 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis econòmics municipals en relació a l’aprovació de 
l’expedient de la present modificació de crèdits en la modalitat de suplements de crèdit, 
finançats per mitjà de la baixa de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries 
vigents no compromesos i de romanent de tresoreria correspon al Ple de l'Ajuntament. 
 
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169 i 177 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar  inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2016 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2016, en la modalitat de  
suplements de crèdit, per import de 51.970,00 euros, finançats amb baixa de crèdits de 
despeses d’aplicacions pressupostàries vigents no compromesos per import de 
30.970,00 euros i amb romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat, per import de 21.000,00 euros, 
d’acord amb el següent detall: 
 

Partida 
suplementada 

Descripció Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

161-21011 Manteniment xarxa aigua potable 133.000,00 10.000,00 143.000,00 

337-21303 Manteniment piscines municipals 3.900,00 6.000,00 9.900,00 

165-22100 Energia elèctrica enllumenat públic 36.000,00 3.000,00 39.000,00 

323-22100 Energia elèctrica escoles 11.500,00 1.500,00 13.000,00 

330-22100 Energia elèctrica centre recreatiu 2.900,00 1.500,00 4.400,00 

342-22100 Energia elèctrica zona esportiva 6.900,00 3.000,00 9.900,00 

326-22617 Servei de menjador de la llar d’infants Els Pinells 4.800,00 3.070,00 7.870,00 

323-46500 Consell Comarcal Alt Penedès, transport escolar 1.200,00 900,00 2.100,00 
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341-46600 Consell Esportiu Alt Pdès, EEM, casal d’estiu i altres 28.000,00 9.000,00 37.000,00 

338-48045 Comissió de Festes de Font-rubí 40.000,00 14.000,00 54.000,00 

TOTALS 268.200,00 51.970,00 320.170,00 

 
• FINANÇAMENT: 

 

Partida de 
despeses 

Descripció Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

920-22616 Reclamacions de responsabilitat patrimonial 1.900,00 -1.900,00 0,00 

165-61900 Millora xarxa enllumenat públic 15.547,34 -4.000,00 11.547,34 

454-61902 Reasfaltat i arranjament de diversos camins 178.000,00 -5.000,00 173.000,00 

920-62300 Adquisició fotocopiadora, digitalitzadora 2.500,00 -1.500,00 1.000,00 

920-62301 Adquisició de maquinària per a la brigada 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 

311-62302 Inversió sanitària 4.270,00 -4.270,00 0,00 

330-62500 Inversions cultura, mobiliari i estris 3.950,00 -2.500,00 1.450,00 

337-62506 Mobiliari, estris i altres local Cal Cintet 4.900,00 -3.000,00 1.900,00 

920-62508 Adquisició de cartelleres públiques 3.845,00 -1.300,00 2.545,00 

164-62900 Cementiri municipal, nínxols i altres 1.000,00 -1.000,00 0,00 

323-63900 Inversions instal·lacions educatives 2.000,00 -2.000,00 0,00 

920-63902 Inversions instal·lacions ajuntament 1.000,00 -1.000,00 0,00 

432-64000 Promoció turística, lector codi vidi 1.500,00 -1.500,00 0,00 

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS  DE DESPESES 
D’APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

224.412,34 -30.970,00 193.442,34 

 
 

Partida Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals no afectat LO 2/2012 21.000,00 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 21.000,00 

  
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord i l’expedient durant quinze dies hàbils a 
comptar a partir del dia següent de la seva publicació, perquè es pugui consultar a les 
dependències de Secretaria i es puguin fer les reclamacions que es considerin 
convenients i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.- Indicar que si no es presentessin reclamacions, la modificació 
pressupostària es considerarà definitivament aprovada un cop transcorreguts els 
terminis esmentats, de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. Si es presentessin reclamacions s’hauran de resoldre en el termini 
d’un mes. 
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QUART.- Un cop aprovat definitivament aquest acord, donar trasllat al departament 
d’intervenció per a la seva comptabilització i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
                      
Font-rubí, 23 de novembre del 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 

 
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 de la proposta 
de modificació, i demana als regidors d’ERC-AM que preguntin en concret sobre alguna 
partida on tinguin dubtes. 
El Sr. Sala pregunta sobre l’increment de la partida de manteniment de la xarxa 
d’aigua, a la que li respon l’Alcalde que són despeses corrents per a finalitzar l’exercici 
amb bon funcionament del servei. 
El Sr. Sala pregunta sobre l’increment de la partida de la Comissió de Festes, a què es 
destinarà, i l’Alcalde li explica que és pel total de festes del municipi, perquè fins que no 
finalitza l’any, i en funció dels ingressos que s’obtenen dels diferents actes, no se sap 
quin serà la despesa final. 
 
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: 6 (sis) vots del Grup Muni cipal de CIU i 2 (dos) vots del 
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’ap rova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
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 20,11 hores. 
 


