
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2012 

 
 
Vilada,  6 de juny de 2013 
 
A les 12:30 hores del dia 6 de juny de 2013, es reuneixen a la Sala de Plens de l’ Ajuntament els regidors que 
formen la Comissió Especial de Comptes, amb l’objectiu d’aprovar, si és el cas, el compte General de l’exercici 
de l’any 2012, i que són: 
 

• L’ Alcalde, Sr. Pere Farré Capel en representació de CIU 
• El regidor d’Hisenda Sr. Ramon Masana Roset, en representació de  CiU 
• El regidor Sr. Jordi Castillon Bello, en representació de Grup Municipal del PSC 

 
Després d’examinada la documentació referent a la Liquidació i el Compte General de l’exercici del 2012, que la 
Secretària -Interventora acctal., ha posat a disposició dels regidors:  
 
1.- Estats i comptes anuals: en tancar l’exercici dóna els següents resultats: 
 
- Balanç de situació:  

Concepte 2012
Actiu 5.485.705,11
Passiu 5.280.187,32
Perdua/guany 205.517,79  

 
- Liquidació del pressupost:  
 

Concepte 2012
Drets pendents cobrament 136.838,28
Obligacions pendents de pagament 28.496,32
Romanent tresoreria total 198.300,95
Resultat pressupostari ajustat 31.213,77  

 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a  pressupostos tancats:  
 

Concepte 2012
Drets pendents de cobrament 110.613,78
Obligacions pendents de pagament 55.455,41  

 
- Estat de tresoreria:  
 

Concepte 2012
Existències 61.162,09  
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2.- Annex als estats i comptes anuals: en tancar l’exercici donen els següents resultats: 
 
 
- Estat de modificacions de crèdit:  

 

- 
Concepte 2012
Import acumulat 167.762,00  

 
 
- Estat de situació de moviments d’operacions no pressupostàries:  
-  

 
 
 
 
 
 
- Annexos següents: 
 
    

Concepte 2012
Pressupost inicial ingressos 767.469,60
Pressupost inicial despeses 767.469,60
Superavit inicial 0,00
Modificacions de credit despeses 167.762,00
Modificacions de credit ingressos 167.762,00
Rectificacions positives drets exercicis tancats 17,00
Drets anul.lats 2.068,79
Rectificacions obligacions exercicis tancats 0,00
Relació nominal de creditors 83.951,73
Relació nominal de deutors 247.452,06  

 
 
El regidor Jordi Castillon, demana  aclariments d’uns conceptes sobre el llistat de creditors i deutors, que es 
donen per part de la Secretària. 
 
Torna a sortir el tema de les Contribucions Especials, el regidor Jordi Castillon insisteix en el tema i no entén 
com encara no s’ha passat el seu cobrament. 
 
L’Alcalde esplica les raons i converses mantingudes amb l’ORGT relacionat amb el fraccionament dels rebuts 
l’import dels qual és super petit i la possibilitat d’agrupar-los. S’està depurant dades dels contribuents. 
 
Al regidor Jordi Castillon no li sembla convincent. 
 
Tot seguit es passa a la votació, amb el següent resultat: 
 

• L’Alcalde Sr. Pere Farré Capel, informa favorablement el compte general del 2012. 
          

• El regidor d’Hisenda Sr. Ramon Masana Roset, informa també favorablement el compte general 
del 2012. 

• El regidor del grup municipal del PSC-PM Sr. Jordi Castillon, s’absté perquè diu que els comptes 
reflecteixen la situació real, però no està d’acord amb la gestió de les Contribucions Especials. 
 
 

Concepte 2012
Saldo pendent cobrament 6.044,88
Saldo pendent pagament 6.758,94



El resultat és que S’INFORMA FAVORABLEMENT  el Compte General de l’exercici de 2012  amb dos vots a favor 
del Grup Municipal de CiU, i l’abstenció del regidor del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Tot seguit s’acorda la  publicació oficial als efectes d’informació pública. Passat el termini de 20 dies, si no es 
produeix cap al·legació, es ratificarà la seva aprovació en el proper  Ple Ordinari. 
 
A les  13 hores i 15 minuts, es dona per acabada la reunió. Com a secretària, Certifico 
 
 
 
 
 

            L’ Alcalde,      Regidor d’Hisenda             Regidor del grup PSC            Secretària-Interventora 
 
 
 
 
 

 
 
            Pere Farré Capel            Ramon Masana Roset           Jordi Castillon Bello              Montserrat Valls Escayol 


