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de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

PLE ORDINARI DEL 28 D’OCTUBRE DE 2014

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE
SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
Subjectes les actes a votació, el resultat de la mateixa 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, les actes s’aproven per unanimitat.
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (DE LA NÚM.
48 A LA NÚM. 65 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 1, 15 i 29 de juliol de 2014;
- Acta de la JGL de data 12 d’agost de 2014;
- Acta de la JGL de data 2, 16 i 30 de setembre de 2014;
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, TERCER 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 tercer 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.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya,
tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programarne actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i
efectes.
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Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa 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 moció s’aprova per unanimitat.
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 02/2014 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ,
EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDIT, PER
MITJÀ DE BAIXA DE CRÈDITS D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES I PER
NOUS INGRESSOS.
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2014 del
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2014, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit, per mitjà de baixa de crèdits de partides de despesa no
compromesa i per generació de crèdits per ingressos, per import de 151.010,19 euros,
finançats amb baixa de crèdits d’aplicacions pressupostàries no compromeses, per import
de 31.891,42 euros i amb nous ingressos, per import de 119.118,77 euros (tres subvencions
de Diputació de Barcelona), d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada

Descripció

Proposta
d’alta

920-22502

Tributs de les entitats locals

808,00

336-46100

Transferències corrents a Diputació de Barcelona

1.820,00

454-46500

Transferències corrents al Consell Comarcal, camins

1.600,00

920-63200

Arranjament façanes i millora energètica Ajuntament

29.441,25

925-62901

Mòdul bústies

2.700,00
TOTALS

Partida
suplementada

Descripció

Modificació

920-14300

Remuneracions altre personal

8.215,00

920-16000

Quotes seguretat social, adm general

3.521,31

454-21002

Arranjament de camins veïnals i vies públiques

6.000,00

337-21202

Manteniment piscines i vestidors

4.000,00

330-21310

Manteniment ascensor

2.000,00

161-22100

Energia elèctrica bombes pous aigua

2.963,42

342-61901

Reforma zona esportiva Guardiola

330-62500

Inversions cultura, mobiliari i estris

2.000,00

342-63900

Inversions instal·lacions esportives

8.000,00

77.941,21

TOTALS

•

36.369,25

114.640,94

FINANÇAMENT:
Partida de
despeses

Descripció

Modificació

430-22619

Promoció econòmica i turística

151-22706

Estudis i treballs tècnics

-4.000,00

920-62301

Centraleta telefònica

-2.000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS DE PARTIDES DE DESPESA
Partida

Descripció

-25.891,42

-31.891,42
Modificació
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d’ingressos
46100

Subvenció Diputació de Barcelona, pla ocupació
contractació personal

11.736,31

76100

Subvenció Diputació
esportiva Guardiola

zona

77.941,21

76100

Subvenció Diputació de
energètica Ajuntament

millora

29.441,25

de

Barcelona,
Barcelona,

TOTAL NOUS INGRESSOS

119.118,77

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.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa 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 proposta s’aprova per unanimitat.
PUNT SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2015 I
SEGÜENTS.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2015 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 22

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió
de residus municipals
Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Reguladora dels preus públics
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Tercer.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es
relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 23
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 23

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió
de residus municipals
Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà pública
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 10

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió
de residus municipals
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Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 23

Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a
favor provinents: 7 (set) del Grup Municipal de CIU i 1 (un) del Grup Municipal d'IpF; i
1 (una) abstenció del Grup Municipal d’E-AM. Per tant, la proposta s’aprova per
majoria absoluta.
PUNT VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
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