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PLE ORDINARI DEL 26 DE JUNY DE 2012 

 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY  DE L’ACTA DE 24 
D’ABRIL DE 2012 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
Resolucions de l’Alcaldia del núm. 20/2012 al núm. 36/2012  
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 3 i 17 d’abril de 2012; 
- Acta de la JGL de data 8 i 22 de maig de 2012; 
- Acta de la JGL de data 5 de juny de 2012; 

El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCA LDIA NÚM. 26/2012, 
DE DATA 25 D’ABRIL DE 2012, D’Aprovació DE LA LIQUI DACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CORRESPONENT A L’EXERC ICI 2011. 
Primer.-  Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Font-rubí corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb el que disposa l’article 
193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 89 i ss del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
Segon.-  Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma, atenent a l’establert a l’article 193.5 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. 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBL ACIÓ A 1 DE GENER 
DE 2012 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ 
Primer.-  Aprovar el resum numèric corresponent a la revisió anual del Padró Municipal a 1 
de gener de 2012, amb un total de 1.437 habitants. 
Segon.-  Exposar al públic l’acord precedent, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el 
termini d’un mes a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, dins el qual període els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.  
S’aprova per unanimitat. 

 
 
PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPED IENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 03/2012 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAM ENT DE FONT-RUBÍ DE 
L’EXERCICI 2012, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAOR DINARIS. 
Primer.-  Aprovar  inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2012 del 
Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2012, en la modalitat de  crèdits 
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extraordinaris, per import de 3.649,80 euros, finançats amb baixes de crèdits d’altres 
partides de despeses no compromeses per import de 3.649,80 euros, sense increment de 
despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

PARTIDA 
HABILITADA NOM PARTIDA PROPOSTA 

D'ALTA 

336-21010 Conservació Cova de la Guineu 700,00 € 

334-48024 Transferència a l’Associació Empelt 250,00 € 

337-48025 Transferència al Teatre La Carrerada 650,00 € 

334-48026 Transferència a l’Institut d’Estudis Penedesencs 150,00 € 

322-48027 Transferència a l’AMPA SES Sant Martí Sarroca (secció Institut Alt Foix) 1899,80 € 

   

 Total crèdits extraordinaris 3.649,80 € 
 

 FINANÇAMENT  
PARTIDA 

DESPESES DESCRIPCIÓ IMPORT 
334-48023 Coordinadora d’Entitats de Font-rubí promoció cultura (-) 1.050,00 € 

336-48002 Coordinadora d’Entitats de Font-rubí, arqueologia (-) 700,00 € 

340-13000 Retribucions personal laboral fix (-)1.899,80 € 

   

 TOTAL baixa de crèdits en partides de despeses (-) 3.649,80 € 
 
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. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIF ICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRE STACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL. 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora 
de la Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, modificació que entrarà en vigor el 
dia següent al de la publicació de l’aprovació definitiva de la mateixa al Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa, d’acord amb el següent text: 
“Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per  la prestació del servei d’Escola 
Bressol. 
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Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

TARIFES Euros 
Matrícula. Quota única per a tots els cursos   150,00 
Quota mensual ensenyament 165,00 
Quota mensual servei de menjador (d’octubre a juny) 130,00 
Quota servei de menjador setembre 75,00 
Quota servei de menjador juliol 62,00 
Quota diària servei de menjador  7,00 
Quota mensual servei de menjador nadons (d’octubre a juny) 50,00 
Quota diària servei de menjador nadons 3,00 
Quota servei de menjador nadons setembre 30,00 
Quota servei de menjador nadons juliol 24,00 
Quota servei mensual d’acollida (de 8h a 9h) 28,50 
Quota servei diari d’acollida  4,80 
 

2. S'estableix el següent ajut que s'aplicarà directament a la reducció de la quota fixada en l'apartat 
1.1 de la tarifa de l'apartat anterior, i es regula les condicions per a la seva obtenció: 
 
2.1. Ajut per residència: 15 eur/alumne i mes. Aplicable a totes les unitats familiars que s'hagin inscrit 
en el servei, i que acreditin empadronament al municipi de Font-rubí com a mínim datat tres mesos 
abans de l'inici del període de pre-inscripció al curs de l'escola bressol. Aquest ajut es tramitarà d'ofici 
per l'administració municipal d'acord amb les dades oficials d'empadronament a la data de referència. 
 
3. En situacions d’escassa capacitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, s’haurà de 
presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, a Serveis Socials 
de la Corporació. Aquest servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat i la Junta 
de Govern Local decidirà sobre la concessió d’ajuts que s’apliquin a la minoració de la quota 
d’ensenyament. 
 
4. En casos excepcionals, per motius de salut de l’infant, la Junta de Govern Local decidirà sobre la 
concessió d’ajuts que s’apliquin a la minoració de la quota d’ensenyament, prèvia instància 
presentada pels pares, acompanyada de documentació justificativa de la petició. 
 
Al llarg de la durada del període de meritament de la present taxa, els serveis municipals podran 
comprovar la persistència de les condicions que han motivat la concessió dels ajuts que s'apliquin a la 
minoració de la tarifa, que podran ser revocats en el mateix moment de comprovar-se per part de 
l'ajuntament, o comunicar-se per part dels interessats, la desaparició del fet habilitant.  

Article 7. Acreditament i període impositiu 
Atès que el servei s’estén a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat 
que constitueix el fet imposable. 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
1. La taxa serà liquidada per l’Administració. 
 
2. Els imports corresponents a la Taxa esmentada s’abonaran de l’1 al 10 del mes corrent, mitjançant 
rebut domiciliat que emetrà l’Ajuntament. En casos excepcionals, es podrà efectuar el pagament en 
efectiu a les Oficines municipals, prèvia sol·licitud per escrit a l’Àrea de Tresoreria de l’Ajuntament. 
 
3. La sol·licitud de baixa definitiva a la llar d’infants s’ha de presentar per escrit a les oficines de 
l’Ajuntament i si aquesta es produeix en el transcurs del mes no donarà dret a la devolució de les 
tarifes. La baixa definitiva suposa la pèrdua de la plaça per a la resta del curs i següents. 
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4. En cap cas s’entendrà com a baixa definitiva la sol·licitud de baixa dels alumnes de la classe de 2 a 
3 anys presentada durant els tres últims mesos del curs escolar. 
 
5. Tenint en compte que el curs escolar s’estableix des del mes de setembre al mes de juliol de l’any 
següent, el pagament serà d’onze mensualitats encara que no s’assisteixi a l’escola alguns dels 
mesos del curs. 
 
6. El no pagament de dues mensualitats consecutives pressuposa que l’Ajuntament té dret a revisar 
el cas i a donar de baixa l’infant, quedant lliure aquesta plaça. El deute tributari generat pel no 
pagament es tramitarà per la corresponent via executiva a través de l’Organisme de Gestió 
Tributària.” 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, 
així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 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, 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. 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
 
VUITÈ.- MOCIÓ CONTRA LA DISMINUCIÓ DELS AJUTS DE L’ ESTAT A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFICULTATS . 
Primer .- Constatar la necessitat de l’aportació per part de l’estat del 75 % del Salari Mínim 
Interprofessional de les persones amb discapacitat amb especials dificultats. 
Segon.- Demanar al partit que dona suport al Govern de l’Estat (Partit Popular) i al mateix 
govern que inclogui en els Pressupostos de l’Estat per l’any 2012 una partida amb la 
quantitat suficient per garantir aquesta aportació. 
Tercer.-  Demanar a tots els partits presents en les Corts Espanyoles que, a través dels 
mecanismes legals oportuns, facin tot el que sigui possible per tal que els Pressupostos 
Generals de l’Estat incloguin una partida que garanteixi aquesta aportació. 
Quart.-  Que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya, a tots els partits presents 
en les Corts espanyoles, i als departaments d’Empresa i Ocupació i al de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 


