
 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

EN DATA 22 DE DESEMBRE DEL 2014  

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 06  

Caràcter: Extraordinària  

Data: 22 de Desembre del 2014  

Horari: 20:00h-20:05h 

Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 

 

Assistents:  

Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CiU) 

Sr. Francesc García Cuyàs (CiU) 

Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CiU) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CiU) 

Sr. Marcos Blázquez     (CiU) 

 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sra. Àngels Masíssimo (PSC) 

Sr. Pere Claver Montells (PSC) 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

Excusen la seva presència: 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

 

 

El Sr. Alcalde passa a justificar la urgència de la convocatòria del Ple Extraordinari, diu 

que l’Ajuntament està pendent de cobrar uns endarreriments de la Generalitat, que no 

es poden fer efectius sense que el compte general del 2013 estigui aprovat 

definitivament. 

 

Tot seguit el Sr. Alcalde posa la urgència a votació, quedant aprovada per unanimitat. 

 

“””” 

1. ACORD DE PLE APROVACIÓ DEFINITIU COMPTE GENERAL 2013 
 

 
1. En data 3 de novembre de 2014 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, 

tràmit necessari per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac relatiu a l’exercici 2013. L’esmentada Comissió va ser 
convocada i constituïda legalment i en la seva reunió va ser informat l’expedient 
del Compte General. 

 
2. En base allò que disposa l’article 212 del text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, es va publicar mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 10 de novembre de 2014 en el tauler d’anuncis 



 

de la corporació durant el termini de quinze dies, més vuit dies hàbils, a fi de 
que durant aquest període de temps, es poguessin presentar per escrit les 
reclamacions, les esmenes i les observacions que es cregueren oportunes, que 
haurien d’haver estat resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 

 
3. Durant aquest període d’exposició al públic no s’han presentat al.legacions al 

Compte General 2013 i, per tant, s’ha d’entendre definitivament aprovat 
l’expedient del Compte General 2013 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la 
Comissió Especial de Comptes. 

 
A l’empara d’allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORD 
 
PRIMER  
Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac relatiu a 
l’exercici 2013. 
 
SEGON 
Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció  i a totes 
aquelles administracions superiors que tinguin control financer sobre els comptes 
municipals. 
 
TERCER 
Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a general 
coneixement. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 19 de desembre de 2014”””””””””””” 
 

Diu el Sr. Alcalde que s’ha fet tot el tràmit requerit per a la normativa i durant la 

informació pública no s’han produït al·legacions. 

 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per 6 vots a favor del Grup 

Municipal de CiU i 4 abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

Quant són les 20:05h el Sr. Alcalde aixeca la sessió. 
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