ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

11/2015
15 d’octubre de 2015
Extraordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales

Secretaria accidental:
Gemma Montserrat Guinovart

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2014

Al poble del Morell, essent el dia 15 d’octubre de 2015 a les 20:00 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els senyors i
senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels membres
del Ple, assistits pel sotasignant Secretaria accidental amb la finalitat de celebrar la
sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2014
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.

El compte 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’exercici posterior.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador a data
2 de setembre de 2015. El compte general s’ha exposat al públic en el Butlletí Oficial
de la província núm. 211, de data 10 de setembre, pel període reglamentari. No s’hi
han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents 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.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Memòria.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- 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 conciliació, 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 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.

DELIBERACIÓ
El regidor Josep Lluís Navarro manifesta que no tenen cap dubte que la comptabilitat
s’ha fet correctament, el contingut dels informes s’han fet bé, i així és reflecteix. Per
altra banda, com oposició els i toca fiscalitzat com es gasten tots els diners. Per ells,
hi ha una sèrie de partides, com per exemple les despeses dels salaris de l’equip de
govern, i altres partides, que han de tenir més transparència.
Opina, que per una major transparència es podria fer un pressupost consensuat i que
les despeses siguin més detallades i transparents, ja que no saben el que consta en
algunes partides perquè estan barrejades en altres.
Manifesta que el dia que es van reunir per la Comissió Especial de Comptes, ell mateix
li va dir al senyor Eloi Calbet que li desitjava molta sort, perquè ells en vuit anys no
han aconseguit res. Ells els i donen tota la confiança, perquè l’equip de govern estar
tot renovat. També manifesta que no van aprovar l’exercici 2014 i tampoc poden
aprovar l’exercici 2015. Creuen que l’equip de govern actual, tampoc a fet cap canvi
per millorar les partides i encara no han fet cap reunió pel pressupost del 2016.Tenen
l’esperança i confiança que tot millori i arribar a consensuar els pressupostos.
Ells s’han ofert els anys anteriors com en l’actualitat.
El senyor Lluís Navarro, diu que no volen entrar en més detalls, que per ells ja es pot
procedir a la votació.
El senyor Eloi Calbet, manifesta que si, que és cert que la votació del 2014, va ser
en contra. Referent als pressupostos del 2015, han tingut que acatar les línies que i
havia, dons el pressupost del 2015 ja estava aprovat, i referent als pressupostos del
2016 i haurà una Comissió d’hisenda per poder debatre’ls i arribar al consens.
Seria agradable arribar al 100%, com a mínim arribar al màxim de consens, i com
bé diu el senyor Lluís Navarro, el pressupost és el reflex que es dur a terme durant
un any.
L’Alcalde Pere Guinovart defensa el paper de la interventora, ja que està aprovant
els comptes del 2014 que no hi era i ara fa els del 2015.També posa de manifest que
hi ha la voluntat que tothom aporti la seva opinió. Que es pensi en que tot l’equip de
govern es nou i això es plasmarà en l’exercici del 2016. Que s’ha complert l’estabilitat
de la despesa i la tresoreria està sanejada. El que si és cert, que els pressupostos és
on es reflexa tot. Una cosa és el compte general i l’altre, com s’han gastat els diners.
Espera que per l’any 2016, puguin trobar l’equilibri i els poguessin consensuar.

VOTACIÓ
Per tot això, el Ple adopta amb els set vots a favor dels regidors del grups municipals
de CiU i PSC i amb els quatre vots en contra dels regidors presents del grup municipal
d’UPM-AM els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació.
- Compte de resultat econòmic patrimonial.
- Liquidació del pressupost.

- Memòria.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- 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 conciliació, 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 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:35 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretaria accidental, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Gemma Montserrat Guinovart
Secretaria accidental

