AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 07/2018
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 5 DE
NOVEMBRE DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:13 hores del dia 5 de novembre de 2018, es reuneixen a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten,
prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president(CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinenta d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2017.
2. Aprovació, si s’escau, d’adhesió a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI)
3. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per l’AMI sobre priorització de
l’agenda social i recuperació de la convivència.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president, Miquel Vallès i Esteve, obra la sessió.

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE
L’EXERCICI 2017.
L’alcalde presenta al ple la proposta d’aprovació del compte general de la
corporació de l’exercici 2017 i explica la tramitació de l’expedient, durant el qual no
s’han presentat al·legacions.
Ates l’exposat, la proposta que es vota és la següent:
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“ Vist el que disposa l’art. 212 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 del model
simplificat de comptabilitat local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut del Compte General de la Corporació.
La Comissió Especial de Comptes es va reunir el dia 17 de setembre de 2018 per tal
d’informar els Comptes generals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici 2017, tot
això d’acord amb els articles 208 i següents de la Llei d’Hisendes Locals, emetent per
unanimitat, el corresponent dictamen favorable.
D’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el compte general es va sotmetre
a informació pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de data 21 de setembre de 2018.
Vist l’expedient del compte general 2017, la documentació que el compon, l’informe
favorable de la Comissió Especial de Comptes, el tràmit d’informació pública i l’absència
d’al·legacions presentades, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar de forma definitiva el Compte general de l’exercici 2017 que va ser
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data
17 de setembre de 2018, i que està format pels comptes anuals de l’Ajuntament de
Puigdàlber, integrats per la següent documentació:








Balanç de situació a 31/12/2017
Resultat pressupostari de l’any 2017
Estat del romanent de tresoreria a 31/12/2017
Liquidació del pressupost d’ingressos de 2017
Liquidació del pressupost de despreses de 2017
Liquidació dels pressupostos tancats d’ingressos
Liquidació dels pressupostos tancats de despeses

Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals i que és la següent:

Acta d’arqueig a 31 de desembre de 2017

Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de
l’Ajuntament, referides a final d’exercici.
Tercer.- Trametre a la Sindicatura de Comptes aquest Compte General Municipal
degudament aprovat i a la resta d’organismes o ens públics que correspongui per
disposició legal o reglamentaria.
Quart.- Facultar a l’alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
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2.
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPÈNDENCIA (AMI).
L’alcalde presenta al ple la proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
La proposta que es vota és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament va acordar, en el seu moment, passar a formar part de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i es va acordar fer els passos adients per
a formalitzar la dita adhesió.
Atès que l’acord de Ple de la Corporació per formar part de l’esmentada Associació no es va
prendre per majoria absoluta dels membres del consistori, cosa que fa que actualment el
nostre municipi no sigui membre de ple dret de l’ l’Associació de Municipis per la
Independència AMI.
Atès que la voluntat expressa de l’actual Consistori, és clarament la pertinença a l’
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Per tot el dit anteriorment, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
3. Facultar al sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
4. Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
5. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vi i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.

3.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’AMI SOBRE
PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL I RECUPERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA.
L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la moció presentada per l’AMI sobre
priorització de l’agenda social i recuperació de la convivència:
“El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la
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convivència. L’Ajuntament de Puigdàlber vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i
en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats
fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure
expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra
la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la
il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida
contra els drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de
les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte
català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució
caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Puigdàlber pren els següents:
ACORDS
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa
Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:20 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a 5
de novembre de 2018.
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

