ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 4
Data: 6 de juny de 2011
Hora: 19.00 hores
Caràcter de la sessió: ordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS
Alcalde,
Sr. Joan Grabulosa i Vidal
Regidors
Sr. Julià Gifre i Serarols
Sr. Pere Rodríguez i Ripollès
Sr. Francesc Caparrós Fernández
Sra. Anna Mª Masachs i Coll
Sr. Josep Amadeu Saéz Lladó.
Sr. Josep Pujolras i Rigall
Sr. Antoni Badia Ortega

Ha excusat la seva assistència la Sra. Maria Rosa Velasco i Guix.
Secretària
Imma Parramon i Burch

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la
Presidència obre la sessió.
Abans d’iniciar la sessió el senyor Pujolràs demana la paraula per dir unes paraules:
Durant 2 mandats, o sia 8 anys, he estat membre d’aquest Ajuntament encara que
hagi estat a la oposició, com és natural, em tingut punts de vista diferents en moltes
coses, encertades o equivocades, igual que l’equip de govern ha tingut els seus més i
els seus menys, coses ben fetes, coses no tan ben fetes i coses mal fetes, sempre
sota el meu modest punt de vista. Cosa molt natural perquè en aquest món no hi ha
ningú perfecte. Segurament que si haguéssim de fer-les de nou, algunes d’elles les
faríem d’una altra manera.
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El meu acomiadament oficial d’aquest Ajuntament serà el dissabte proper dia 11 de
juny quan es constitueixi el nou Ajuntament. Per aquest motiu voldria agrair l’equip de
govern per deixar-me desenvolupar la meva tasca, per no impdir-me mai la informació
que jo he cregut convenient sigui tècnica o de qualsevol cosa.
He tingut les claus de l’Ajuntament per entrar-hi sempre que he cregut necessari i
poder fer les reunions que he cregut convenient, en el dia i hora que a mi m’ha
convingut, cosa que repeteixo, és d’agrair.
També voldria fer referència a que la meva tasca durant tots aquests anys en la meva
manera de ser, el meu caràcter i les meves decisions, si he ofès a algú, li demano
disculpes.
I finalment, com no, un agraïment molt especial a la nostra secretària per haver-me
d’aguantar durant tots aquests anys, donant-me tot el que li he demanat, principalment
l’atenció i la paciència d’explicar-me els punts dels plens i convocatòries.
Imma, també el mateix que he dit a l’equip de govern, si alguna vegada, amb les
meves maneres de ser, t’he ofès en alguna cosa, també et demano que em disculpis,
de que mai ho he fet en mala intenció. Moltes gràcies per tot.
Seguidament l’alcalde inicia l’exposició del primer punt de l’ordre del dia assenyalant
que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictament
favorable en data 3 de maig de 2011.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 87, de
data 6 de maig de 2011, pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions,
al.legacions ni observacions, per la qual cosa, es sotmet a votació la següent proposta:

1. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR
DEFINITIVAMENT ELS ESTATS I
COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2010.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data
3 de maig de 2011.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 87, de
data 6 de maig de 2011, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes, el Ple aprova, per
unanimitat dels seus membres presents, el següents
ACORDS
“1r. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2010, integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 5.215.916,38 €, un passiu de
4.456.890,59 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 759.025,79 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 759.025,79 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 760.589,31 €, unes obligacions pendents de pagament de 320.006,14 €, uns
romanents totals de 76.381,26 € i un resultat pressupostari ajustat de 95.935,38 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 760.589,31 € i unes obligacions pendents de pagament de 320.006,14
€.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 358.194,03
€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 856.148,72 €.

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 76.381,26 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi
ha un saldo pendent de pagament de 52.793,79 €.
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2n. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
1.204.756,76 € i el de despeses, de 1.204.756,76 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos
aprovats inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 856.148,72
€.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 1.813,78 € i un total de
baixes d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 358.194,03 €.
3r. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2010 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva”.
Finalitzada la votació l’alcalde també explica que voldria dir unes paraules
d’acomiadament:
“Avui, presidint el penúltim Ple d’aquesta legislatura, i dic penúltim perquè a
continuació farem el que serà l’últim, per aproves les actes pendents, voldria dir unes
paraules d’acomiadament. Endarrera queden setze anys al consistori i els cinc darrers
com alcalde. Voldria agrair a tots els regidors i regidores que n’han format part, tan a
l’equip de govern com a l’oposició, la lleialtat, treball i esforç que han posat al servei
del municipi.
Voldria també donar les gràcies a tots i totes les professionals de l’Ajuntament que,
amb el seu esforç i compromís, han fet i fan possible la tasca diària de l’Ajuntament”.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la
sessió a les 19:10 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. AlcaldePresident amb mi, la secretària, que certifico.
Vist i plau,
L’Alcalde-President

La secretària

Joan Grabulosa i Vidal

Imma Parramon i Burch
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