
  

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.cat    www.fontrubi.org    www.font-rubiturisme.cat 
 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

 F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

PLE EXTRAORDINARI DEL 23 DE DESEMBRE DE 2014 

 
 
PUNT PRIMER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACI Ó DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS . 
Primer-  Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística 
de l’Alt Penedès, aprovada per l’Assemblea General del Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès en sessió d’11 de desembre de 2014. 
Segon-  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb l’article 115.1.b de la Llei 26/2014, de 3 d’agost, en relació als 
articles 160.1 i 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, als efectes de formular, en el seu 
cas, les al·legacions i les esmenes corresponents, amb el benentès que si no se’n 
presenten, es donarà per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini.  
Tercer - Encomanar al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès la publicació en els 
diaris oficials de l’acord d’aprovació definitiva amb el text íntegre dels Estatuts. 
Quart-  Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents de: 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 pr oposta s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ ANUL·LACIÓ DE 
DRETS RECONEGUTS PER ERROR I PER PRESCRIPCIÓ D’EXERCICIS ANTERIORS. 
Primer.- Aprovar l’anul·lació de drets reconeguts de pressupostos tancats, per import de 
11.514,41 euros, que quedaran reflectits en la comptabilitat municipal mitjançant els 
corresponents assentaments comptables 
Segon.-  Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiva l’anul·lació de 
drets reconeguts, per comissió d’errors i per prescripció, i la rectificació del saldo, si s’escau. 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació per a 
l’execució del present acord. 
Quart.-  Procedir a l’arxiu dels corresponents expedients.   
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 8 (vuit) vots a 
favor provinents de: 7 (set) del Grup Municipal de CIU i 1 (un) del Grup Municipal d’E-
AM; i 1 (una) abstenció del Grup Municipal d'IpF. P er tant, la proposta s’aprova per 
majoria absoluta. 
 
PUNT TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRES SUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2015. 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
2015, el qual resumit per capítols és el següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítols DENOMINACIÓ Euros 
   

1 Despeses de personal     580.336,31 €  
2 Despeses en béns corrents i serveis     610.950,00 € 
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3 Despeses financeres        500,00 € 
4 Transferències corrents     313.870,00 € 
6 Inversions reals 416.975,67 € 
9 Passius financers       7.500,00 €  
   
 TOTAL DESPESES 1.930.131,98 € 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Capítols DENOMINACIÓ Euros 
   
1 Impostos directes        650.000,00 €  
2 Impostos indirectes                35.000,00 €  
3 Taxes i altres ingressos           506.820,00 €  
4 Transferències corrents     428.136,31 €  
5 Ingressos patrimonials  2.000,00 €  
6 Alienació d’inversions reals           0,00 €  
7 Transferències de capital 308.175,67 €  
8 Actius financers     0,00 €  
9 Passius financers       0,00 €  
   

 TOTAL INGRESSOS 1.930.131,98 € 
 
Segon.-  Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 
2015. 
Tercer.-  Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Font-rubí per a 
l’exercici 2015. 
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. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 7 (set) vots a 
favor del Grup Municipal de CIU i 2 dues) abstencio ns provinents de: 1 (una) del Grup 
Municipal d'IpF i 1 (una) del Grup Municipal d’E-AM . Per tant, la proposta s’aprova per 
majoria absoluta. 
 
  

 


