
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 3/2016 
Caràcter: extraordinària 
Data: 1/06/2016 
Horari:  10:30 a 11 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
Pere Genescà Girbau, alcalde 
Ramon Torra Vilà, regidor 
Gemma Genescà Bellmunt, regidora 
Judit Torrentsgenerós Criado, secretària  
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Sorteig dels membres de les meses per les eleccions generals de 2016 
2.- Proposta d’acord aprovant provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 
núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
3.- Donar compte de la liquidació del pressupost de 2015. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; i es procedeix al sorteig. Una vegada efectuat el sorteig que 
ha de designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions Generals del dia 26 
de juny de 2016, han estat designades les següents persones: 

- President: Eduard Garro Ricart   
- 1r. Suplent President:  Alba Vilaplana Martínez   
- 2n. Suplent President: Ignasi Catalan Llopart  
 
- 1r. Vocal: Ramon Burés Carrera  
- 1r. Suplent 1r. Vocal: Daniel Xuclà Ripollès   
- 2n. Suplent 1r. Vocal: Àlvar Vilaplana Blanch 
 
- 2n. Vocal: José Font Vilalta  
- 1r. Suplent 2n. Vocal: Josep Oriol Regàs Pedrol  
- 2n. Suplent 2n. Vocal: Rosa Maria Bellmunt Molins 
 
El Ple aprova l’acord per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscals núm. 4 reguladora de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 



El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys e naturalesa urbana 

 

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- 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. 

Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 

3.- Donar compte de la liquidació del pressupost de 2015. 
 

Per part de la secretària es va donar lectura de la resolució d’alcaldia que transcrita literalment 
diu com segueix 

Identificació de l’expedient  



Expedient de liquidació del pressupost 2015 

Fets 

Atesa la proposta de la Secretaria - intervenció d’aquesta Corporació, en compliment 
d’allò que disposen els articles 191 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, en que formula la present liquidació d’ingressos i despeses del 
Pressupost Municipal de l’exercici de 2015. 

Fonaments de dret 

Considerant les potestats que m’atribueixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim Local, 51 de la Llei 871987 de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya i l’article 191 Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Decret 

Per tant, resolc: 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici de 
2015 i l’estat de Romanent de Tresoreria, d’acord amb la normativa establerta a la 
instrucció de comptabilitat per a l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, el resultat del qual és el següent: 

Estat del romanent de tresoreria 

Concepte  Euros

1. Fons líquids  100.036,36

  

2. Drets pendents de cobrament a final d’exercici  97.609,50

  · Del Pressupost corrent 63.626,38 

  · De Pressupostos tancats 32.661,43 

  · D’operacions no pressupostàries  

  · Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva  

  

3. Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici  65.954,49

  · Del Pressupost corrent 64.466,91 

  · De Pressupostos tancats  



  · D’operacions no pressupostàries 1.487,58 

  · Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  

  

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3 )  131.691,37

II. Saldos de dubtós cobrament  8.341,56

III. Excés de finançament afectat  22.323,87

  

Romanent de tresoreria per despeses generals  
(I-II-III) 

 101.025,94 

 

Estat de liquidació del pressupost 

Concepte Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes

a. Operacions corrents  247.841,61 170.939,48

b. Altres operacions no financeres 102.206,55 140.267,49

1. Total operacions no financeres (a+b) 350.048,16 311.206,97

2. Actius financers 0,00 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00

Concepte  Euros

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  38.841,19

Ajustaments 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 

0,00 

49.240,99 

22.323,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  65.758,31

 

Segon.- Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit de 2015 determinants de 
conformitat amb allò que disposen els articles 175 i 182 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, al Pressupost aprovat per l’exercici de 2016. 



Tercer.- En aplicació d’allò que disposa l’article 193 de l’esmentada Llei 39/88, es 
donarà compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i es remetrà una còpia de la liquidació a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d’Hisenda. 

Per la quina cosa el ple en resta assabentat. 

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

 

La secretària        Vist i plau 

         L’alcalde 

 


