Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE LA
TORRE DE CLARAMUNT. EXERCICI ECONÒMIC 2015.
Lluis Colau Asensio, Secretari-Interventor acctal de l´Ajuntament de La Torre de Claramunt, per la
present aixeca Acta de la reunió de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de La Torre de
Claramunt que ha de dictaminar sobre la presentació del Compte General de la Corporació Municipal
per l’exercici econòmic del 2015.
REUNITS a l’Alcaldia el Sr. Jaume Riba Bayo, Alcalde i President de la Comissió, els Sr. Regidors,
Sr. Andreu Siñol Quintana en representació del grup municipal de CIU, el Sr. Manuel Coca
Rodríguez, representant del grup municipal del PSC, el Sr. Misraim de la Rosa González, en
representació del GM d’ACIRE, i el Sr. Juan José Castaño García, en representació del grup municipal
d’ERC . La Sra. Nuria Parejo Matías , en representació del GM d’ICV ha justificat la seva absència
per motius personals.
Actuant com Secretari i fedatari públic el Sr. Lluis Colau Asensio, a les
19.00.h. del dia 25 de juliol de 2016. Assisteix també amb veu i sense vot la Sra. Teresa Casaus De la
Fuente Ferrer, economista de l’Ajuntament.
Vista la documentació que s’adjunta, es presenta a la Corporació Municipal el següent estat de
comptes corresponent al tancament de l’exercici econòmic del 31/12/2015.
PROPOSTA D’INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Atès el que disposa la secció 2a del Capítol III del Títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i preceptes concordants de la
Instrucció de Comptabilitat aprovada per ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre de 2004.
Vist el Compte General de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt per el exercici de 2015, informat
per la Intervenció i rendit per l’Alcalde-President, tot ell amb la documentació requerida a l´article
209 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, i a la Secció 2a del Capítol 2on de la Instrucció de Comptabilitat per
l´Administració Local, així com els annexos establerts a la secció 3a del Capítol 2on de l´esmentada
Instrucció.
Es proposa a la Comissió Especial de Comptes l’adopció dels següents acords:
Primer.- EMETRE INFORME FAVORABLE al Compte General de l’Ajuntament de la Torre de
Claramunt corresponent al exercici de 2015 d´acord amb el que disposa el article 212 del RDLeg
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Segon.- Exposar al públic el Compte General de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt
corresponent a el exercici de 2015, juntament amb el present Informe, per termini de quinze dies
hàbils , i vuit més, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions a la
vista de les que, si s´escau, la Comissió Especial de Comptes emetrà nou informe.

A petició de la presidència, el Sr. Colau fa una explicació dels aspectes formals i procedimentals del
present acte i la Sra. Teresa Casaus explica a grans traces el resultat del compte general en base a
l’informe d’intervenció.
S’obre el torn de paraules:
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Sr. Manuel Coca Rodríguez: Diu que agraeix la premura en la resposta al seu mail on demanava una
relació de diversos dubtes i aclariments per part del dept. de comptabilitat de l’Ajuntament. Diu que ha
detectat que moltes partides tenen uns escreixos de despesa molt grans (en alguns casos de mes del
100%) i demana que en la gestió del pressupost es miri d’ajustar-se millor al pressupost aprovat.
També diu que el seu grup demana una major participació en la gestió del pressupost. Per l’exposat,
votaran en contra.
El President diu que agraeix l’explicació del sentit del vot del Sr. Coca. Diu que no comparteix
l’opinió del Sr. Coca i que els desviaments a nivell de partida sempre s’han fet dins del grup de
vinculació i quan ha calgut, s’ha tramitat la corresponent modificació pressupostària. Diu que el
pressupost est`pa subjecte a modificacions al llarg de la seva aplicació i diu que també espera més
participació dels grups politics al respecte i valorarà les seves aportacions de manera constructiva.
No havent-hi més paraules demanades, es posa el punt a votació amb el següent resultat ponderat:

Es posa el punt a votació amb el següent resultat ponderat introduint la modificació esmentada pel
secretari:
Vots a favor: 6 (GM de D-C).
Vots en contra: 3 (GM del PSC i ACIRE)
Abstencions: 1 (GM d’ERC)
Quedant aprovat l’informe amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Comissió.
I essent les 19.40 h s’aixeca la sessió, i per a deixar constància del que s’ha exposat, lliuro la
present, a La Torre de Claramunt, a 25 de juliol de 2016.

Jaume Riba Bayo
President.

Lluis Colau Asensio
Secretari acctal.

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l’Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 www.latorredeclaramunt.cat // torre@diba.cat

2

