
   

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

PLE ORDINARI DEL 25 DE SETEMBRE DE 2012 

 
 

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 DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
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 19 de juny de 2012; 
- Acta de la JGL de data 3, 17 i 31 de juliol de 2012; 
- Acta de la JGL de data 21 d’agost de 2012; 

El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES 
LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY 2013. 
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 2013: 

• 21 de gener de 2013 
• 16 d’agost de 2013 

Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMP TE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011. 
Primer .- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2011, 
integrats pels següents estats bàsics: 
 
1.- Estats i comptes anuals: 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 7.871.606,54 €, un passiu de 
7.871.606,54 € i un resultat de l’exercici positiu d’import de 322.279,37 €. 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 322.279,37 €. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de 
1.986.330,64 €, unes obligacions reconegudes netes de 2.162.676,18 €, uns drets pendents de 
cobrament de 499.479,50 € (pressupost corrent), unes obligacions pendents de pagament de 
401.277,13 € (pressupost corrent) i un resultat pressupostari ajustat de 124.357,04 €. 
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- 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 80.193,11 € i unes 
obligacions pendents de pagar de 51.920,28 €.    
- L’estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 72.866,22 €. 
 
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 1.310.517,58 €.  
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 147.656,64 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 23.411,95 €. 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un 
saldo de deutors no pressupostaris de 41.358,22 € i un saldo de creditors no pressupostaris de 
221.971,65 €. 
 
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: 1.922.908,23 € 
Modificacions d’ingressos: 1.310.517,58 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 3.233.425,81 € 
Drets reconeguts: 1.986.330,64 € 
Recaptació neta: 1.563.341,12 € 
Drets pendents de cobrament: 422.989,52 € 
 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 
 Pressupost inicial de despeses: 1.922.908,23 € 

Modificacions de despeses: : 1.310.517,58 € 
 Pressupost definitiu de despeses: 3.233.425,81 € 

 Obligacions reconegudes: 2.162.676,18 € 
 Obligacions pagades: 2.035.290,98 € 
 Obligacions pendents de pagament: 127.385,20 € 

 
� 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 20.795,90 € i un total de 
baixes d’obligacions de 0,00 €. Els drets anul·lats han estat de 20.579,37 € (dels quals 
6.288,38 € són d’anul·lacions de liquidacions i 14.290,99 € són de devolucions 
d’ingressos) i els drets cancel·lats han estat de 216,53 €. Els drets pendents de 
cobrament de pressupostos tancats ascendeixen a 80.193,01 € i les obligacions 
pendents de pagament de pressupostos tancats ascendeixen a 51.920,28 €. 
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� 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 72.866,22 €. 

 
 
Tercer .- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2011, 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 SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPED IENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 04/2012 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT  DE FONT-RUBÍ DE 
L’EXERCICI 2012, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CR ÈDIT I DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS. 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2012 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2012, en la modalitat de suplement de 
crèdit i crèdits extraordinaris, per import de 102.925,00 €, finançats amb la baixa per anul·lació 
de crèdits per import de 5.000,00 €, amb baixes de crèdits d’altres partides de despeses no 
compromeses per import de 3.525,00 € i amb nous ingressos per import de 94.400,00 €, 
segons es detalla en els quadres adjunts: 
 

• SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

PARTIDA 
SUPLEMENTADA NOM PARTIDA PROPOSTA 

D'ALTA 
230-22605 Proj. Serveis Socials, casal d’avis i teleassistència 2.037,59 € 

491-48046 
Parròquia St. Pere i Sant Fèlix, societat de la 
informació 50,62 € 

 Total suplements de crèdit 2.088,21 € 
 

• CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
PARTIDA 
HABILITADA NOM PARTIDA PROPOSTA 

D'ALTA 
161-22501 ACA – pagament cànon de l’aigua 37.000,00 € 
230-22610 Cursos natació gent gran 1.225,00 € 

321-22799 
Desinfecció, desinsectació i desratització Escola, llar 
d’infants i piscina 587,40 € 

124-46500 Consell Comarcal de l’Alt Penedès, PAU 1524,39 € 
321-46500 Consell Comarcal de l’Alt Penedès, transport escolar 500,00 € 
161-62300 Sistema de telecontrol per a les 2 zones d’abastament 60.000,00 € 
 Total crèdits extraordinaris 100.836,79 € 
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FINANÇAMENT: 
 

• NOUS INGRESSOS: 
 

PARTIDA 
INGRESSOS DESCRIPCIÓ IMPORT 
30400 Cànon aigua 33.000,00 € 
34909 Cursos natació gent gran 900,00 € 

46100 Diputació de Barcelona – XBMQ 2007/2011, transf. 
corrents 500,00 € 

76100 Diputació de Barcelona – XBMQ 2007/2011, transf. De 
capitals 60.000,00 € 

 Total increment d’ingressos 94.400,00 € 
 

• BAIXES PER ANUL·LACIONS DE CRÈDITS 
 

PARTIDA 
ANUL·LADA NOM PARTIDA PROPOSTA DE 

BAIXA 

171-61907 
Proj. Restauració zona abocador, riera 
Romaní 5.000,00 € 

 Total crèdits anul·lats 5.000,00 € 
 

• BAIXA DE CRÈDITS D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES 
 

PARTIDA 
DESPESES DESCRIPCIÓ IMPORT 

231-46500 Transferències al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
Pla Integral d’Acollida (-) 2.025,00 € 

231-48005 Transferència a l’Associació de la Gent Gran de Font-
rubí (-)1.500,00 € 

 TOTAL baixa de crèdits en partides de despeses (-) 3.525,00 € 
 
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. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANC ER DE L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ PER ALS ANYS 2012-2013 
PRIMER.- Quedar assabentat del resultat de l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
efectuat per la secretaria intervenció mitjançant informe de data 10 d’abril de 2012. 
SEGON.- Aprovar el Pla econòmic-financer de l’Ajuntament de Font-rubí per als anys 2012 i 
2013, en els termes que consten en consten a l’expedient. 
TERCER.- Donar trasllat del referit informe de secretaria-intervenció, del Pla econòmic-financer 
i del present acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya. 
QUART.- A efectes merament informatius, publicar el present acord d’aprovació del Pla 
econòmic-financer en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’edictes i en 
la pàgina web municipal. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU,  TITULAR I 
SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ 
Primer.- Procedir a l’elecció del Jutge/ssa de Pau titular i substitut/ta del municipi de  Font-rubí, 
per majoria absoluta, d’entre els candidats que no es troben afectats per cap de les causes 
d’incompatibilitat i incapacitat regulades al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau 
i a la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
Segon.-  Emetre certificat del resultat de l’elecció per part de la Secretària municipal amb 
menció expressa de l’observança del quòrum requerit i formular la proposta de nomenament al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Tercer.-  Trametre l’expedient administratiu complert al Jutjat Degà de Vilafranca del Penedès 
perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Quart.-  Notificar aquests acords a tots els interessats. 
 
Es procedeix a realitzar la votació i el resultat de l’escrutini és el següent: 
 
Sra. Maria Briz Navalón, per a Jutgessa de Pau, 8 v ots 
Sr. Joan Galimany Gallego, per a Jutge de Pau Subst itut, 8 vots 
 
Per tot això, el Ple acorda: 
 
“Primer.- Procedir a l’elecció del Jutge/ssa de Pau titular i substitut/ta del municipi de  Font-
rubí, per majoria absoluta, d’entre els candidats que no es troben afectats per cap de les 
causes d’incompatibilitat i incapacitat regulades al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 



   

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

de Pau i a la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, formulant proposta de 
nomenament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de: 

� Sra. Maria Briz Navalón, com a Jutgessa de Pau titular de Font-rubí. 
� Sr. Joan Galimany Gallego, com a Jutge de Pau Substitut de Font-rubí. 

Segon.-  Emetre certificat del resultat de l’elecció per part de la Secretària municipal amb 
menció expressa de l’observança del quòrum requerit i formular la proposta de nomenament al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Tercer.-  Trametre l’expedient administratiu complert al Jutjat Degà de Vilafranca del Penedès 
perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Quart.-  Notificar aquests acords a tots els interessats. 
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció a votació, després de 
destacar la bona tasca feta per la Sra. Briz durant aquests quatre anys en el Jutjat de Pau del 
municipi. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLIC ANA DE CATALUNYA A 
FONT-RUBÍ EN FAVOR DE LA MILLORA DE L’ACCÉS I L’APA RCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS DE LA PISTA ESPORTIVA.  
“Degut al tipus de terreny de l’accés a la Pista Poliesportiva, comprès entre la porta exterior i la 
pròpia pista, que actualment és de grava, no es possible l’accés correcte a persones 
minusvàlides o amb la mobilitat reduïda. Tenint en compte que la majoria d’actes populars i 
més concorreguts es celebren en aquestes instal·lacions, des de el nostre grup volem 
presentar al proper Ple Ordinari la següent proposta:  
-Millora de l’accés a la Pista Poliesportiva mitjançant la pavimentació d’una part de la entrada, 
el més recte per economitzar l’obra, amb una pendent poc pronunciada que permeti el pas de 
cadires de rodes i a persones que per la seva mobilitat utilitzin elements d’ajuda com 
caminadors o crosses d’una manera còmoda.  
Així mateix també creiem que caldria millorar l’espai d’aparcament de vehicles a l’exterior 
reservat per a minusvàlids, amb l’ampliació de places i la senyalització horitzontal corresponent.  
S’aprova per unanimitat. 
 
 
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


