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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 

DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2010 
 

 
 
 

A la Casa de la Vila de Xerta, a dos quarts de deu de la nit del dia setze de novembre de dos mil deu, es 
reuneixen sota la presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Lino Bertran Morell,   els regidors que a 
continuació es relacionen, per dur a terme la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a la qual 
han estat convocats en temps i forma: 
 

- Moisés Fabra Serral  
- Ruben Alegria Maureso 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Emidgi Navarro Cid 

 
Per part de la regidora cap del grup de CiU, Sra. Caballeria, s’excusa l’absència de la regidora Sra. Ester 
Curto Pla. 

 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Maria Teresa Pallarès Baradat, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la vàlida 
constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de l’ordre del 
dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 262/2010, de 14 de novembre, 
que són els següents: 
 
 
PRIMER.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA.  

 
L’alcalde proposa als membres del ple que sigui sotmesa a aprovació la urgència en la convocatòria de la 
sessió plenària motivada pels fets que figuren en el Decret numero 262/2010 de convocatòria i que estan 
motivats  per que   s’ha exposat al públic el compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2009, 
i els estats financers han estat informats per la Comissió Especial de Comptes tal com preceptua l’article 
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, aquesta alcaldia considera que s’ha de dur a terme la convocatòria d’un ple amb 
caràcter extraordinari, sense que el mateix es pugui demorar a la propera sessió del ple ordinari. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2009 . 
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ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes 
autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 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. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial 
de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 7 d’octubre de 2010. Exposat el compte 
general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 236, de data 14 d’octubre de 2010, 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 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords, en relació el Compte general de l’Ajuntament de 2009: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l'exercici dóna un actiu de 4.579.654,69 € i un passiu de 4.579.654,69 € .  
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 341.746,04 € 
 
- Liquidació del pressupost, en tancar l’exercici hi ha: 
a)  drets pendents de cobrament de 18.754,38 € 
b)  obligacions pendents de pagament de 285.627,66 € 
c) romanents de tresoreria de  
+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI ...                 95.035,16 
 
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ..........................................   677.176,41  
Del pressupost corrent ..............................................................         18.754,38 
De pressupostos tancats ............................................................       667.173,88 
D’operacions no pressupostàries.................................................       11.277,64 
Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva ..............        20.029,49 

– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ............................................     285.627,66 
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Del pressupost corrent............................................................            138.299,66 
De pressupostos tancats..........................................................    227.995,54        
D’operacions no pressupostàries............................................             26.076,43 
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .....          106.743,97   
– SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  ...........................................................   350.000,00 
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT ..............................................................         0,00 
________________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS:           136.583,91 
 
d) Resultat pressupostari ajustat de 59.558,50 €. 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el Compte 
de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus 
organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de 
l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància 
entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 
2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són un quart d’onze  de la nit , de tot el 
que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en tres (3) fulls, tots rubricats amb la 
meva signatura. En dono fe. 
 


