ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA CINC DE DESEMBRE DE 2012.

A les set de la tarda (19,00 h) del dia 5 de desembre de 2012, al saló de sessions
de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els membres
d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme la sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

Daniel Fenández Fuster,
Enric Amargant Presas,
Maria Àngels Garriga Puig,
Elies Ramil Pou,
Joan Puig Gallach,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao,
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

Excusen la seva assistència els regidors: Víctor Reixach Casacuberta i Josep Sabé
Vila.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES DE L’EXERCICI 2011.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar definitivament el compte general de 2011.
Atès que el compte general de 2011 ha estat tramitat conforme les prescripcions
establertes pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, és a dir:
- informe favorable de la Comissió de Comptes de data 23 de juliol de 2012,
- aprovació pel Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 23 de juliol de
2012,
- informació pública mitjançant anuncis publicats al B.O.P. del dia 8 d’agost de
2012 i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Atès que no s’han presentat ni formulat cap al·legació contra l’aprovació dels citats
comptes.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
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DOS vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro i
Carles López Cao.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici de 2011, que a nivell de
resum dona el següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts
a) operacions corrents

obligacions
reconegudes

ajustos

Resultat
Pressupostari

1.783.609,39 1.682.687,17

100.922,22

b) altres operacions no financeres
510.000,00
705.693,09
1 Total operacions no financeres (a+b) 2.293.609,39 2.388.380,26
2 Actius financers
272.356,03
176.627,60
3 Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI
2.565.965,42 2.565.007,86

-195.693,09
-94.770,87
95.728,43
957,56

Ajustos desviacions de finançament
4 positives de l’exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

957,56

ROMANENT DE TRESORERIA:
exercici actual

any anterior

1 Fons líquids

113.931,15

273.934,70

2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no
pressupostàries

663.512,61

756.980,33

3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no
pressupostàries
- pagaments pendent aplicació

469.086,50
174.843,10

666.854,80
80.638,42

19.583,01

9.487,11
773.400,95

1.027.190,91

671.311,54
30.297,18

538.506,22
185.332,20

71.792,23
0,00

303.352,49
0,00

I ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

4.042,81

3.724,12

4.042,81

3.724,12

II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER ….
IV
DESPESES GENERALS
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2.– ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA NÚMERO 3 DE TAXI.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a adjudicar la llicència número 3 de taxi.
Atès que per acords adoptats pel Ple a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de
2012 es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives reguladores del concurs per
a l’adjudicació de la citada llicència núm 3 de taxi, acordant-se –tanmateix- de fer
convocatòria de licitació.
Atès que durant el període obert per a la presentació d’ofertes només s’ha presentat
la formulada pel senyor Xavier Badia Vidal.
Atès que la Mesa de Contractació reunida el dia 28 de novembre de 2012 va acordar
d’admetre aquesta oferta en reunir les condicions generals i específiques exigides; i d’acord amb el Plec de Clàusules- va efectuar la corresponent valoració, atorgant-li
un total de 9 punts i proposant al Ple d’adjudicar-li la llicència.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar vàlid el procediment seguit per a l’adjudicació de la llicència
número 3 de taxi de Sant Esteve de Palautordera.
Segon.- Admetre la única oferta presentada, la del senyor Xavier Badia Vidal, en
reunir les condicions generals i específiques exigides a la clàusula segona del Plec
de Clàusules Administratives regulador del concurs.
Tercer.- Adjudicar la llicència número 3 de taxi a favor del senyor Xavier Badia
Vidal.
Quart.- L’adjudicatari de la llicència haurà de presentar la documentació exigida i no
aportada inicialment en el termini màxim de 20 dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació de la llicència, entre la qual hi haurà d’haver-hi necessàriament:
- la que identifiqui el vehicle que s’afectarà al servei (permís de circulació i fitxa
tècnica d’inspecció del vehicle en què consti trobar-se vigent el reconeixement
periòdic legal),
- carnet de conduir,
- alta de l’IAE,
- pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i als ocupants,
- declaració d’obligar-se a prestar el servei en el termini de 1 mes des de que
obtingui l’autorització de transport interurbà del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de vuit del
vespre (19,30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’alcalde,

Salvador Cañellas i Baró.

El Secretari,

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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