A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 19 DE DESEMBRE DE 2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 09/2017
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 19 de desembre de 2017
Hora d’inici de la sessió: 21,04
Hora d’acabament de la sessió: 21,29
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.
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde.
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
Sr. Sebastià Moya i Arenas.
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany.
Grup Municipal d’ERC-AM
Sr. Josep Maria Sala i Santacana.
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Sra. Joana Faura i Bonell.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries
anteriors.
2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
06/2017 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit finançat per nous ingressos i romanent de
tresoreria.
3. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Font-rubí
per a l’exercici 2018.
El Sr. Alcalde obre la sessió i dóna la benvinguda als regidors assistents.
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 LES ACTES DE
LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
Les actes que es sotmeten a l’aprovació del Ple de la Corporació són la de data 31
d’octubre i la de data 23 de novembre de 2017. L’Alcalde pregunta a la resta de
membres del consistori si volen fer algun aclariment o alguna esmena al contingut de les
actes.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet les actes a votació.
Subjectes les dues actes a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, les dues actes s’aproven per unanimitat.

PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 06/2017 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇAT PER NOUS INGRESSOS I ROMANENT DE
TRESORERIA.
La proposta presentada és la següent:
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“Davant l’existència de despeses 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
d’altres per a les quals no existeixen crèdit en el present Pressupost de la Corporació.
Atesa la Memòria de la Regidoria d’Hisenda de data 12 de desembre de 2017 i vist
l’informe de Secretaria-intervenció de data 13 de desembre de 2017.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè, novè i catorzè de les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2017, l'aprovació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit finançats per mitjà de nous ingressos, de majors ingressos, de
romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012 i de baixes de crèdits d'altres
partides del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin
reduïbles sense pertorbació del servei 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 crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, finançats per mitjà de nous ingressos i de romanent de tresoreria
no afectat a la Llei Orgànica 2/2012.
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 169, 170 i 172 a 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. 06/2017 del
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2017, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 5.541,61 euros, finançats amb nous
ingressos, per import de 1.500,00 euros, i amb romanent de tresoreria no afectat a la
Llei Orgànica 2/2012, per import de 4.041,61 euros, d’acord amb el següent detall:

Partida
habilitada

Descripció

Proposta d’alta

336-46100

Transferència a la Diputació de Barcelona, actuació St. Vicenç del Morrocurt

432-46500

Transferència al CCAP, actuacions relacionades amb turisme

3.415,47 €
426,14 €

TOTAL

3.841,61 €
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Partida
suplementada
341-22609

Descripció

Consignació
inicial

Activitats esportives, gimnàstica, natació
adults i adquisició de material esportiu
TOTALS

•

Modificació

Consignació
definitiva

14.000,00

1.700,00

15.700,00

14.000,00

1.700,00

15.700,00

FINANÇAMENT:
Partida
d’ingressos
46100

Descripció

Proposta d’alta

Subvenció Diputació de Barcelona (adquisició material esportiu)

1.500,00

TOTAL
Partida
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

1.500,00
Import
4.041,61
4.041,61

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.
Font-rubí, 13 de desembre de 2017
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”
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La secretària interventora llegeix els acords, i l’Alcalde cedeix la paraula al regidor
d’Hisenda.
El Sr. Moya fa una breu explicació de les modificacions proposades.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2018.
La proposta que es sotmet a la consideració de l’òrgan plenari és la que literalment es
transcriu:
“Atès que la Regidoria d’Hisenda i els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Font-rubí
han format el Pressupost per a l’exercici 2018, així com així com les bases d’execució i
la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d’acord amb el que
disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 18 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6é. de
la Llei 39/1988.
Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als
articles 164, 165 i 166 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 18 i 19 del
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
Atès que la tramitació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Vist que ha emès informe de la Secretària-interventora de la Corporació, de conformitat
amb l’establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i article 18.4
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el títol sisè del capítol
primer de la Llei 19/1988.
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Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost de la
Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de
conformitat amb l’establert a l’article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; article 52.2 lletra f) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; article 50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre; article 168.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril,
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2018, el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
TOTAL DESPESES

Euros
677.906,00 €
942.895,00 €
500,00 €
60.125,00 €
353.000,00 €
7.500,00 €
2.041.926,00 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítols
1
2
3
4
5
6
7
8

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers

Euros
640.000,00 €
33.000,00 €
590.150,00 €
488.576,00 €
3.200,00 €
0,00 €
279.500,00 €
0,00 €
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9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

7.500,00 €
2.041.926,00 €

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a
l’exercici 2018.
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí
per a l’exercici 2018.
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze dies
hàbils, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l’esmentat període
sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost s’entendrà definitivament
aprovat, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del R.D.L. 2/2004.
Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Font-rubí, 12 de desembre de 2017
L’alcalde – president,
Xavier Lluch i Llopart”

La secretària interventora demana la paraula per explicar que, des de serveis
econòmics, s’ha considerat adient modificar certes partides de despesa del capítol 4
per a traslladar-les al capítol 2, per motius tècnics econòmics i degut a una informació
rebuda tant de Diputació de Barcelona com de FORNELL. Aquesta variació produïda
en diverses aplicacions pressupostàries no modifica l’import total del pressupost, i
suposa un increment de 251.490 euros del capítol 2 i un decrement pel mateix import
del capítol 4.
Una vegada finalitzada l’explicació de la secretària interventora, el Sr. Alcalde li
demana que llegeixi els acords i després cedeix la paraula al regidor d’Hisenda.
El Sr. Moya proposa que sigui el grup d’ERC qui pregunti sobre les qüestions que
considerin necessàries, atès que el propi regidor ja va explicar el Pressupost als
regidors d’ERC en una reunió.
El Sr. Sala pregunta sobre els motius de l’increment de dues partides d’ingressos: la de
l’IVTM i la de la taxa per la prestació de serveis de llar d’infants.
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Intervé la secretària-interventora per explicar que els imports d’aquestes aplicacions
són resultat de l’import recaptat que recull l’estat d’execució del pressupost de l’exercici
2017, i de la informació de què es disposa del curs actual de matrícula de la llar
d’infants.
Pel que fa a partides de despesa, el Sr. Sala planteja la possibilitat d’estudiar la
possibilitat de canviar d’empresa de subministrament elèctric, atès que la despesa total
per aquest concepte és d’aproximadament 102.000 euros.
El Sr. Alcalde li respon que és una bona proposta, però que cal tenir en compte que
actualment tenim contractat aquest servei amb ENDESA degut a la contractació que fa
l’ACM i a la qual aquest Ajuntament s’adhereix.
La secretària interventora explica que per complir amb la normativa de contractació
caldria estar realitzant procediments oberts molt sovint, o també hi ha la possibilitat
d’adherir-se a les contractacions que realitza l’ACM, que compleixen també amb la
legalitat, i que al tractar-se d’una contractació que afecta a molts municipis el resultat és
més beneficiós que si només es fes per a un ajuntament.
El Sr. Sala pregunta sobre la partida de la Parròquia Sant Pere i Sant Fèlix, no pel seu
import sinó pel concepte.
El Sr. Alcalde li contesta que en aquesta Parròquia s’ha instal·lat una antena de wifi i se
li compensa l’import del cost del subministrament elèctric anual.
Finalment, el Sr. Sala demana informació sobre la partida d’inversió en dos camins, que
no li va quedar clar en la reunió mantinguda amb el regidor d’hisenda.
El Sr. Moya i el Sr. Alcalde expliquen que els dos camins afectats per aquesta actuació,
que disposa de subvenció, són el camí de Font-rubí a Can Romeu i un tram de camí
del barri de l’Alzinar.
A continuació, intervé el Sr. Càlix i pregunta sobre la partida de dietes a càrrecs
electes, pels motius del seu increment de 700 € a 1.000 euros.
La secretària interventora comprova a l’estat d’execució que actualment la despesa no
arriba a 700 euros però per motius d’arrodoniment d’imports, els serveis econòmics han
previst en el pressupost l’import de 1.000 euros.
El Sr. Càlix manifesta que és una llàstima que les propostes fetes pel grup d’ERC
aquest any 2017 i incloses en el pressupost actual no s’hagin incorporat al pressupost
de l’exercici 2018. Que els regidors del seu grup estan contents perquè s’ha previst
l’actuació d’enregistrament de plens, però que troben a faltar la resta de les seves
partides.
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També diu que esperen que s’executin més les inversions previstes al capítol 6 del
proper exercici 2018, cosa que no ha succeït aquest any. Que, de les cinc propostes
presentades per ERC i incorporades al pressupost 2017, només s’han complert o
engegat dues: el tema de l’enregistrament de plens, que s’està gestionant, i el plafó. No
s’ha executat noi el MUPI, ni el tema de la caldera de biomassa, ni el Pla de Turisme.
A continuació s’enceta un debat entre l’equip de govern i regidors d’ERC sobre les
gestions que s’han fet sobre la caldera de biomassa i el Pla de Turisme. Especifica el
Sr. Tutusaus que té reserves sobre si convé disposar d’un MUPI.
El debat finalitza amb un punt d’encontre sobre que és positiu que l’any 2018 es faci un
Pla de Turisme, que serà redactat per un tècnic tot i que ha de recollir les visions de
persones vinculades al municipi, i en aquest pla es valorarà si és convenient disposar
d’un MUPI, així com qualsevol altra actuació que es consideri important.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou)
vots a favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova 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 21,29 hores.

