
EXTRACTE ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2017

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Per Candidatura Unitat Popular:
.......

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran

       Ref.  PLE  09/17

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de  la  vila  de  Riudoms,  essent  les  catorze
hores del migdia del dia catorze d’octubre de
l’any dos mil disset, sota la presidència del Sr.
Alcalde,  Sr.  Josep Maria  Cruset  Domènech,
es reuneixen els senyors que s'esmenten al
marge,  assistits  de  la  secretària,  per  a
celebrar  la  sessió  extraordinària  i  urgent
convocada  pel  dia  d'avui  en  primera
convocatòria.  Els  Srs.  Maria  Cros,  Pere
Campiñez  i  Roser  Torres  excusen  la  seva
assistència.
 
Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA

D’acord amb allò  que disposa l’article  79  Real  Decret-Llei  2568/1986,  de 28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic  de  les  entitats  locals,  i  l’article  46.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  se  sotmet  a  la  ratificació  del  Ple  de
l’Ajuntament la convocatòria de la sessió d'avui amb caràcter extraordinari i urgent.

Una vegada vistos els fets que motiven la urgència, el Ple de l’Ajuntament acorda,
per unanimitat dels assistents, aprovar ratificar la urgència de la sessió plenària.
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2/. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE
L’ANY 2015

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  amb  l’abstenció  dels  Srs.  Jordi  Ortiz  i  Marcel·lí
Garriga, i  amb  el  vot  a  favor  dels  Srs.  Xavier  Gallego,  Verònica  Torres,  Jordi
Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó  i  l’Alcalde-
President, això que segueix:

Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici de 2015, integrador dels:

a) Els comptes de l’Ajuntament, del Patronat de la Fira de l’Avellana, que conté la
següent documentació:

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis de patrimoni netegessin
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria.

I com a documentació complementària : 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascuna dels seus organisme autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l'organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària

b) Els comptes de l’EPE Riudoms Gestió i l’EPE Riudoms Serveis que es componen
del  balanç,  el  compte de pèrdues i  guanys i  la  memòria  a de la  gestió  anual  i
aplicació de resultats.

c)  Els  comptes  de  la  Fundació  Gaudí  que  es  componen  del  balanç  simplificat,
compte de resultats simplificat, estat de canvis en el patrimoni net i memòria.

Segon.- Trametre aquest acord i la documentació necessària a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, en compliment
d’allò que disposa l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les catorze hores i dotze
minuts  del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària,

     Josep M. Cruset Domènech       Carmen Alcoverro Beltrán
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