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PLE ORDINARI DEL 29 D’OCTUBRE DE 2013 

 
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. (Del 46/2013 al 
64/2013). 
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 16 i 30 de juliol de 2013; 
- Acta de la JGL de data 13 d’agost de 2013; 
- Acta de la JGL de data 3 i 17 de setembre de 2013; 

El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERV ENCIÓ I DE LA 
TRESORERIA MUNICIPALS DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2 010, DE 5 DE JULIOL, 
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE , PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
Primer.-  Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent als terminis de pagament de les factures registrades en l’Ajuntament de 
Font-rubí dins del tercer trimestre de 2013, d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria 
municipals referent a les factures o documents justificatius respecte dels quals hagi 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i que no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i 
termini que el punt anterior.   
Tercer.-  Trametre l’informe emès per la Intervenció i la tresoreria municipals als òrgan 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de 
Catalunya. 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
PUNT CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL  CALENDARI DE 
FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’ANY  2014. 
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 2014: 

• 22 de gener de 2014 
• 14 d’agost de 2014 

Segon .- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
S’aprova per unanimitat. 
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PUNT SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ PER A L’EXERCICI 2014 I 
SEGÜENTS.  
Primer .- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2014 i següents.  
Segon .- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana  
Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus 

municipals 
Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 
Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol 
Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la 

piscina municipal 
Ordenança Fiscal núm. 18 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances especificades, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal 
d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013: 
Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província sota els criteris següents: 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades. 
Cinquè.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades 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 de les Ordenances, 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 unanimitat. 
 
PUNT SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


