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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 08/2018
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 20 de novembre de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20,13
Hora d’acabament de la sessió: 20,26
Lloc: Sala de juntes 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.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’adopció del règim de control
simplificat a l’Ajuntament de Font-rubí i ratificar el contingut del mateix.
3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
05/2018 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.
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El Sr. Alcalde obre la sessió, dona 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 L’ACTA DE
LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 30
d’octubre de 2018. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer
algun aclariment o alguna esmena al contingut de l’acta.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (cinc) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del
Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE
L’ADOPCIÓ DEL RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT A L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ I RATIFICAR EL CONTINGUT DEL MATEIX.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atès que, amb l’entrada en vigor del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern dels ens del Sector Públic, es fa necessària
l’ordenació del control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament.
Atès que l’òrgan interventor de l’Ens Local ha d’exercir el control intern amb plena
autonomia, disposant d’un model de control eficaç, i que amb aquest objectiu se li
hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
Vist l’informe de la Intervenció, de data 13 de novembre de 2018, en el qual
s’informa de la possibilitat que preveu el RD 424/2017 de l’adopció del règim de
control simplificat, que tot seguit es transcriu:
“Eva Puig Pérez, secretària interventora de l’Ajuntament de Font-rubí, vista la proposta d'acord per a
l'establiment de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i la substitució de la
fiscalització prèvia d'ingressos per la inherent a la presa de raó en comptabilitat en aplicació del que
es disposa en l'article 219 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, emet el següent
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INFORME
PRIMER.- Legislació aplicable.
- Art. 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local.
- RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes.
- RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local.
- RD 128 /2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional
SEGON.- Segons estableix l'article 219.2 del TRLRHL i l'article 13 del RD 424/2017, el Ple podrà
acordar, a proposta del president i previ informe de l'òrgan interventor, que la fiscalització prèvia es
limiti a comprovar els següents extrems:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o
obligació que es proposi contreure.
En els casos en els quals es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual es
comprovarà, a més, si es compleix el preceptuat en l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març.
b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es determinin pel Ple
a proposta del president.
TERCER.- Així mateix, l'art. 9 del RD 424/2017 estableix que la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms es podrà substituir,
sempre que ho hagi acordat el Ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control
posterior que s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer.
QUART.- Considerant la insuficiència de mitjans personals d'aquest ajuntament que
impossibilita el compliment adequat de les funcions encomanades a la Secretaria-intervenció,
no disposant de la deguda separació de funcions entre gestió i control per falta de personal
tècnic que ostenti la prefectura de dependència en la gestió d'expedients de conformitat amb
el que es disposa en els articles 172 i 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, fa necessària aquesta situació que l'ajuntament s'aculli al règim simplificat de control
que estableix títol V del RD 424/2017, en estar dita entitat local dins de l'àmbit d'aplicació del
model simplificat de comptabilitat local.
Per tot l'anterior s'informa favorablement.”

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la interventora
municipal en data 11 de novembre de 2018 en relació a l’adopció del règim
simplificat de control a l’Ajuntament de Font-rubí.
SEGON.- APROVAR que l’Ajuntament s’aculli al règim simplificat de control que
estableix el títol cinquè del RDL 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
TERCER.- ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest règim de control simplificat a partir
del dia 1 de juliol de 2018. “
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La secretària interventora llegeix els acords i explica el seu informe. També llegeix la
normativa d’aplicació i argumenta que es tracta d’adaptar el funcionament dels
serveis econòmics municipals i de la funció interventora al que preveu l’esmentat RD
424/2017.
Atès que no es produeixen deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte 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 DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2018 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment:
“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 no ampliable; 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 14 de novembre de 2018 i vist
l’informe de Secretaria-intervenció de data 14 de novembre de 2018.
Atès el que preveuen els articles setè, vuitè i novè de les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2018, l'aprovació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per mitjà de baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no
compromeses i de romanent de tresoreria no afectat a la Llei Orgànica 2/2012
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 amb baixes de crèdits d'altres
partides del pressupost no compromeses i amb 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,
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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. 05/2018
del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2018, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, per import de 24.035,00 euros (tot i que
l’increment de despesa és només d’import 20.735,00 euros), finançats amb baixes de
crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, per import de 3.300,00
euros i amb romanent de tresoreria no afectat per la Llei Orgànica 2/2012, per import
de 20.735,00 euros, d’acord amb el següent detall:
Partida
habilitada

Descripció

Proposta d’alta

414-48006

Transferències a la Societat de Caçadors

2.800,00 €

165-62900

Instal·lació de noves lluminàries al municipi

6.500,00 €
TOTALS

Partida
suplementada

Descripció

Consignació
inicial

330.21201

Manteniment centre recreatiu

164.21208

Manteniment del Cementiri de Santa Maria de Bellver

334.48031

Transferències a l’Agrupació Coral de Font-rubí
TOTALS

•

9.300,00 €

Modificació

Consignació
definitiva

34.740,00 €

9.235,00 €

43.975,00 €

4.600,00 €

5.000,00 €

9.600,00 €

460,00 €

500,00 €

960,00 €

39.800,00 €

14.735,00 €

54.535,00 €

FINANÇAMENT:

Partida de
despeses

Descripció

Consignació
inicial

Modificació

Consignació
definitiva

700,00

-600,00

100,00
1.050,00

324-48002

Transferències a l’AMPA IES Alt Foix

341-48015

Transferències al C. E. Font-rubí

2.250,00

-1.200,00

337-48017

Transferències a l’Esplai El Gotim

1.500,00

-1.500,00

0,00

4.450,00

-3.300,00

1.150,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDITS DE DESPESES D’APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

Partida
87000

Descripció

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

20.735,00 €

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

20.735,00 €

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.
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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.”
La secretària interventora llegeix els acords.
L’Alcalde explica breument la proposta, argumenta que s’incrementa la partida del
centre recreatiu perquè es tracta d’un avançament d’una subvenció de Diputació de
Barcelona, i també s’incrementa la partida del cementiri perquè l’actuació costarà
més del que es preveia inicialment. Continua explicant l’Alcalde que es preveu
incrementar la subvenció a la Coral perquè es tracta d’una aportació extraordinària i
també es preveu una nova subvenció a l’entitat societat de caçadors. Finalment
també exposa les actuacions que volen dur a terme a l’enllumenat.
El Sr. Sala pregunta si la subvenció prevista a la societat de caçadors és per a
destinar-la a alguna despesa concreta.
El Sr. Alcalde explica que sí, que és per a destinar-la a l’adquisició d’uns collars per
als gossos, que porten un xip localitzador i per a despeses veterinàries, ambdues
despeses ocasionades en la seva lluita contra el control dels senglars.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte 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 20,26 hores.
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