A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

PLE ORDINARI DE 30 DE JULIOL DE 2013

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat.

PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Es dóna compte de les resolucions que van des del número 37 al número 45 de l’any 2013.
El Ple municipal es dóna 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 11 de juny de 2013;
- Acta de la JGL de data 2 de juliol de 2013;
El Ple municipal es dóna per assabentat.

PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L’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,
SEGON 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 segon trimestre de 2013, 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 DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.
48/2013, DE 18 DE JULIOL.
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Primer.- Comparèixer, com a part demandada, en el recurs ordinari 276/2013, interposat per la
Subdelegació del Govern a Barcelona – Delegació del Govern a Catalunya, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.
Segon.- Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona l’expedient
administratiu corresponent.
Tercer.- Notificar, si s’escau, als interessats en l’expedient administratiu que queden emplaçats
per a què puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs
contenciós administratiu.
Quart.- Atorgar la representació i els poders necessaris per tal de comparèixer en la defensa
dels interessos de l’Ajuntament de Font-rubí per al contenciós esmentat en el punt anterior, i a
tots els efectes processals, als advocats Jordi Salbanyà i Benet i Marta Lluís Dixon.
Cinquè.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució per al seu coneixement
i, si s’escau, ratificació.”
S’aprova per unanimitat.
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012.
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012,
integrats pels següents estats bàsics:
1.- Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 8.067.489,90 €, un passiu de
8.067.489,90 € i un resultat de l’exercici positiu d’import de 138.855,05 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 138.855,05 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
1.922.015,65 €, unes obligacions reconegudes netes de 1.865.719,24 €, uns drets pendents de
cobrament de 461.584,51 € (pressupost corrent), unes obligacions pendents de pagament de
199.791,58 € (pressupost corrent) i un resultat pressupostari ajustat de 54.773,01 €.
- 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 64.590,16 € i unes
obligacions pendents de pagar de 46.055,31 €.
- L’estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 124.485,54 €.
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 957.000,07 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 157.865,46 € 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 47.492,98 € i un saldo de creditors no pressupostaris de
191.108,36 €.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:
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Estats de despeses i d’ingressos
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial d’ingressos: 1.576.017,00 €
Modificacions d’ingressos: 957.000,07 €
Pressupost definitiu d’ingressos: 2.533.017,07 €
Drets reconeguts: 1.922.015,65 €
Recaptació neta: 1.525.021,30 €
Drets pendents de cobrament: 396.994,35 €
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial de despeses: 1.576.017,00 €
Modificacions de despeses: : 957.000,07 €
Pressupost definitiu de despeses: 2.533.017,07 €
Obligacions reconegudes: 1.865.719,24 €
Obligacions pagades: 1.711.982,97 €
Obligacions pendents de pagament: 153.736,27 €
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 55.364,55 € i un total de
baixes d’obligacions de 0,00 €. Els drets anul·lats han estat de 54.631,80 € (dels quals
32.407,42 € són d’anul·lacions de liquidacions i 22.224,38 € són de devolucions
d’ingressos) i els drets cancel·lats han estat de 732,75 €. Pel que fa als exercicis
tancats, en obligacions hi ha hagut una modificació de saldos de -5.864,97 € i, en els
drets a cobrar, els drets cancel·lats han estat per import de 23.293,68 € (1.757,61 € per
insolvències, 3.031,88 € per prescripció i 18.504,19 € per altres causes). Els drets
pendents de cobrament de pressupostos tancats ascendeixen a 64.590,16 € i les
obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats ascendeixen a 46.055,31 €.
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 124.485,54 €.
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2012 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la seva part expositiva.
S’aprova per unanimitat.

PUNT SETÈ.- PRECS I PREGUNTES.

