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Resum de la sessió plenària ordinària celebrada en data vint-i-un de setembre de 
dos mil disset. 
 
El passat ple del dia vint-i-un de setembre de dos mil disset es van adoptar una sèrie 
d’acords que afecten a l’àrea econòmico-financera de la Corporació. D’una banda es 
va aprovar el compte general corresponent a l’exercici 2016, el qual posa de manifest, 
com ja mostrava l’expedient de liquidació, de l’existència d’un romanent de tresoreria 
positiu per a despeses generals per import de 1.624.720,12 € i un resultat 
pressupostari de 220.278,30 €.  
 
D’altra banda es van aprovar dos expedients de baixa d’obligacions i de drets 
reconeguts procedents d’exercicis tancats respectivament. Així mateix fruit de les 
darreres converses que l’Ajuntament ha mantingut amb ADIF es va aprovar inicialment 
un expedient de crèdit extraordinari per adquirir dintre del 2017 els terrenys de 
propietat d’ADIF que el planejament qualifica de zona verda, equipaments i vials. 
Aquesta adquisició s’ha pressupostat en 410.000 €; per aquest motiu en aquesta 
mateixa sessió com a punt d’urgència el Ple va acordar que per part dels serveis 
tècnics municipals i de secretaria es preparés tota la documentació necessària per a 
que el Ple pugui iniciar un expedient d’expropiació forçosa.  
 
En aquesta mateixa sessió també es va aprovar inicialment l’increment de crèdit 
contemplat a la partida destinada a la formació d’un carril bici. Aquesta partida 
inicialment es va consignar amb 50.000 €, ara en l’actualitat com ja es disposa d’un 
projecte tècnic s’ha vist que aquesta consignació és insuficient i que calia suplementar 
en 55.000 €. Finalment una altre dels acords que afecten a l’àrea d’hisenda municipal 
ha estat l’aprovació d’una ordenança que regula la taxa per la instal·lació de plafons 
que senyalitzen la ubicació de comerços, indústries i empreses a l’espai públic local.  
 
En la vesant referent a l’organització i funcionament intern de l’Ajuntament s’ha de fer 
referència a l’aprovació inicial del Reglament Municipal regulador del procés de 
Pressupostos Participatius. L’Ajuntament va aprovar inicialment aquest reglament 
tenint en compte l’experiència pilot que l’any passat es va portar a terme per a 
confeccionar el pressupost de 2017. Un dels aspectes destacables d’aquest reglament 
es la previsió de garantia per salvaguardar el secret del vot dels participants.  
 
Finalment en aquest ple es va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de 
regidora de la Sra. Montse Mola Arques la qual des de l’inici del mandat ha estat la 
Regidora delegada de Festes. La Sra. Mola va explicar que la seva renúncia ve 
motivada per la impossibilitat de combinar satisfactòriament les seves tasques com a 
regidora municipal i la seva participació en processos de selecció en l’àmbit del sector 
públic. 
 
 


