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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 35 minuts del dia 18 de 
desembre de 2015, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar 
sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias i 
amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es Carme Lledó i Martínez, Òscar Aparicio i 
Ledesma, Carolina Herrero i Ruiz, Rosa Maria Serra i Oliva, Miguel Largo i Coca i Raquel 
Todolí i Martinez adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, 
Francisco José Moreno Rodriguez adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió” i Tomàs 
Toledo i Gonzalez i Marta Fabregat i Sintes adscrits al grup municipal de “Esquerra 
Republicana de Catalunya-A.M”.  
  
No hi assisteixen el senyor regidor Xavier Guix i Carrera adscrit al grup  municipal de 
“Convergència i Unió" i la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes adscrita al grup municipal  
“d’Esquerra Republicana de Catalunya-A.M”, els quals han excusat la seva absència. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 13 hores i 46 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació del 
assumpte inclòs al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D E CRÈDITS 
4/2015 DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2015 DE LA CORPORACIÓ MITJANÇANT 
SUPLEMENT DE CRÈDIT PER MAJOR RECAPTACIÓ D’INGRESSO S. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que proposarà deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la 
taula perquè l’elaboració del projecte de pressupost de l’exercici 2016 esta molt avançada i per 
tant no resultarà necessari procedir a la modificació de crèdits, amb la qual cosa se simplificarà 
el procediment i també tenint en compte que molt possiblement la publicació en el BOP de 
l’aprovació definitiva de l’expedient seria posterior a l’any 2015, fets pels quals sol·licita que es 
procedeixi a la votació respecte a deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.   
 
El ple acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.  
 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUI DACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE L’ANY 2014. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014 es presenta 
més tard del que resulta habitual i que és evident que les causes són conegudes per tots i totes 
els presents després de que al juliol d’aquest any es detectessin les presumptes actuacions 
il· lícites portades a terme per part de l’ex-tresorer. 
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Indica així mateix que cal fer-ho abans no s’acabi l’any 2015 ja que en cas contrari tant 
l’Administració de l’Estat com la de la Generalitat de Catalunya bloquejarien l’ingrés de 
subvencions o d’altres transferències corrents que permeten el normal funcionament de 
l’Ajuntament. 
 
Afegeix que a l’expedient hi obren tots els documents preceptius, així com l’informe 
d’intervenció sobre el compliment dels requisits de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostaria i 
suficiència financera i que a l’informe d’intervenció es relacionen també els fets als que ha fet 
referència anteriorment. Indica al respecte que caldrà regularitzar comptablement alguns 
aspectes a traves de l’inici de la comptabilització de l’exercici 2015, tal i com els hi ha indicat el 
servei d’assessoria comptable de la Diputació de Barcelona.  
 
Exposa així mateix que en quant a les xifres bàsiques de la liquidació ofereixen ràtios positives i 
que de no haver-se produït els fets anteriorment indicats els resultats encara sortirien millor. 
Així per exemple manifesta que el resultat pressupostari ajustat és de 962.653,89 cèntims d’euro 
i que la ràtio legal d’estalvi net se situa en el 26,82 %, mentre que la ràtio total d’endeutament 
és situa en el 43 %. Per últim diu que el romanent de tresoreria per a despeses generals té 
l’import de 1.073.068,06 € , si bé tal com s’indica a l’informe d’intervenció caldrà regularitzar 
alguns aspectes en l’obertura de la comptabilització de l’exercici 2015 atès que hi ha molts drets 
reconeguts nets pendents de cobrament derivats de l’època del gran creixement urbanístic 
immobiliari que hi ha hagut en el municipi que molt possiblement caldrà donar de baixa.  
 
Conclou dient que ara caldrà trametre les dades de la liquidació a l’Administració de l’Estat i de 
la Generalitat de Catalunya i que en breu es farà la convocatòria de la Comissió Especial de 
Comptes en relació a la tramitació del compte general de l’exercici 2014. 
 
Desprès de tot el qual procedeix a donar compte del decret de l’Alcaldia-Presidència de 
l’Ajuntament de data 15 de desembre de 2015 el qual s’ha aprovat la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2014, la qual cosa s’efectua de conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2014 de 5 de març.  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 13 hores i 46 minuts el senyor Alcalde aixeca 
la sessió i per a constància del tractat i de l’acord adoptat estenc aquesta acta, de tot el qual en 
dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

El Secretari:     L’Alcalde: 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari.   Cristòfol Gimeno i Iglesias. 


