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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  378/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  27 d’octubre de 2014  
Horari: de 21:00 a 21:25 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Fernando Maqueda Ramos 
Josep Maria Ciurana Planas 
Soledad Vega González 
Xavier Roca Carreras 
José Martínez Herrera 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez  
 
Ordre del dia: 
Punt únic.-. Aprovació del Compte General de l’any 2013 i donar compte de la 
liquidació del mateix exercici. 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Punt únic.-. Aprovació del Compte General de l’any 2013 i donar compte de la 
liquidació del mateix exercici. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

“ Antecedents 

 

1. El Ple municipal, el 24 de febrer de 2014 va tenir coneixement de l’estat d’execució 
del pressupost de 2013 i va autoritzar determinades operacions comptables 
pròpies de l’exercici i també d’exercicis anteriors, a imputar prèviament a la 
liquidació del Pressupost de 2013, per tal que la comptabilitat reflectís la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'activitat municipal.  

2. La Intervenció municipal, el 28 de febrer de 2014 va emetre informe-proposta de 
liquidació del Pressupost municipal de 2013. Aquest informe-proposta va rebre 
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conformitat i aprovació per part de l’Alcaldia i va ser incorporat a l’expedient, 
juntament amb una Memòria emesa pel regidor d’Hisenda i per l’alcalde.. 

3. El Ple municipal de 2 de juny de 2014, entre d’altres acords, va tenir coneixement 
de la liquidació de 2013 i va autoritzar la generació de crèdit per finançar inversions 
en curs amb càrrec a drets afectats del Romanent de Tresoreria resultant de la 
liquidació del Pressupost de 2013. 

4. La Intervenció municipal, d’acord amb l’article 208 i següents del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovada per Reial decret 2/2004, de 5 de 
març, ha format el Compte General d’aquesta Corporació, corresponent a l’exercici 
de 2013 i manifesta que:  

a. ha estat obtingut a partir dels registres comptables de la Corporació, els quals 
reflecteixen les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera 
i patrimonial que s’han produït en l’àmbit de l’entitat comptable. 

b. mostra, a través dels estats i informes, la imatge fidel del seu patrimoni, la seva 
situació financera, els resultats i l’execució del pressupost durant l’exercici 
comptable de 2013. 

c. Inclou la informació necessària i suficient per la seva interpretació i comprensió 
adequada, de conformitat amb els pertinents principis i normes comptables 
generalment acceptats, aplicats uniformement, a excepció de la provisió per 
insolvències, que utilitza un nou criteri resultant de la llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local que, en el 
seu article 2, modifica el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
Les diferències de l’aplicació d’aquest nou criteri es consideren immaterials. 

d. La informació corresponent a l'exercici 2013 es mostra comparativa amb la 
d’exercicis  anteriors 

5. La Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 22 de setembre de 2014, va 
informar favorablement la publicació del Compte General de l’any 2013, als efectes 
de presentació de reclamacions, esmenes o observacions. 

6. El Compte General de 2013 ha estat sotmès a informació pública per termini de 15 
dies, mitjançant Edicte publicat en el tauler municipal d’anuncis i Edicte publicat en 
el BOP Girona el dia 24/09/2014. Durant el termini d’exposició pública i 8 dies més 
no s’ha presentat cap escrit de reclamació, esmenes o observacions respecte al 
mateix, segons acredita certificat del secretari municipal. 

7. El Compte General de 2013, tramitat segons s’ha exposat en els punts anteriors i  
dictaminat favorablement per la Comissió de Comptes del dia 22/10/2014, ha de 
ser presentat a aprovació plenària. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora 

de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 

3. Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
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4. Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció 
del model normal de comptabilitat local. 

 

En conseqüència, El Ple acorda: 

 

ACORD 

 

1. Quedar formalment assabentats de la liquidació del Pressupost de 2013 i dels 
documents que la integren que han quedat incorporats a l’expedient del Compte 
General de 2013. 

2. Aprovar el Compte General de 2013, format per la Intervenció municipal, resum del 
qual figura a l’expedient. 

3. Remetre electrònicament el conjunt íntegre del Compte General a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb les normes aplicables  a la seva emissió i 
presentació.” 

 
El Sr. José Martínez demana que s’expliqui els principals números d’aquest compte 
general. 
 
El Sr. Pere Vila, regidor d’ Hisenda, dóna literalment les explicacions com a 
complementàries a les que va fer a la Comissió Especial de Comptes, següents: 
 
“ Els comparatius més significatius dels Indicadors Econòmics/Financers entre el 
31.12.2012 i el 31.12.2013 son: 
 
- La Liquiditat Immediata s’ha tornat a millorar en 0,62 punts. Recordem que l’any 

2012 es va recuperar en 0,37 punts i que l’any 2011 s’havia reduït en 1,12 punts. 
- La Solvència a Curt Termini s’ha reduït en 0,20 punts. Recordem que l’any 2012 es 

va recuperar en 0,97 punts i que l’any 2011, també s’havia reduït en 2,27 punts.  
- L’Endeutament per Habitant s’ha incrementat en 162,43 punts. El motiu correspon 

a que l’últim préstec que aquest Ajuntament ha fet va ser el de 1.665.763 € signat 
el 24.5.2010 i que el mateix no es va comptabilitzar fins l’1.1.2013 ja que a finals 
del 2012 és quan es troba aquesta errada comptable.  

- L’Inversió per Habitant s’ha tornat a reduir en 73,4 punts. Com ja hem dit altres 
anys, no hi ha una gran inversió.  

- El Període Mig de Pagament s’incrementa en 13,57 punts per unes 
comptabilitzacions extraordinàries que son, la previsió de pagament a la TUA per 
94.452,48 € (el seu import inicial és de 169.836,77 € i el que hi estem treballant de 
pagar de 58.000) + els pagaments especials del Consorci de Transport Públic ATM 
dels anys 2011 i 2012 per 37.948,46 € + les previsions de les Certificacions 
d’Obres de la nova Biblioteca núms. 22, 23, 24 i 25 per import de 140.029,89 €. El 
total de les 3 coses es de 272.430,83 €.  

- El Resultat del Superàvit o Dèficit per habitant ha tornat a disminuir en 13,84 punts. 
Recordem la manca d’ingressos fora de l’IBI i dels Vehicles com poden ser les 
Llicencies d’Obres. “ 
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El Sr. José Martínez diu que és cert que els indicadors econòmics milloren però que la 
inversió per habitant ha baixat i que també la inversió en serveis socials és insuficients; 
manifesta també que aquest és un tràmit tècnic i que els comptes semblen correctes, 
però que ha observat en els llibres del major que els criteris de comptabilització 
difereixen en alguns casos i semblen no encaixar allà on haurien de ser, i en aquest 
sentit posa diversos exemples que li semblen errades. 
 
El Sr. Vila contesta que ja va enviar-li un mail explicat aquests temes 
 
La Sra. Figueras explica que els actes institucionals es comptabilitzen a Governació o 
a Serveis Generals. 
 
El Sr. José Martínez demana un major desglossament a determinats conceptes per 
una millor comprensió de la despesa. 
 
El Sr Vila contesta que quan cregui convenient pot venir a l’ajuntament i consultar un 
detall més concret de qualsevol partida. 
 
El Sr. Roca considera que el Compte General és una feina evidentment tècnica i no 
política. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, amb 
el resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, la Sra. 

Figueras, el Sr. Trincheria, la Sra. Fernandez , el Sr. Maqueda i el Sr. Joan Josep 
Martínez. 

- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, el Sr. José Martínez, la Sra. Vega i el Sr. 
Ortiz. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 


