
Convocant: Regidoria d’Hisenda

Dia: 26 de juliol de 2016 

Hora: 20:00 h.

Lloc: Sala de reunions, Ajuntament de Cabrils

Participants: Manel Pérez García (Regidor d’Hisenda i de Manteniment i

Serveis de la Via Pública), Xavier Viudez i Cardona (Regidor, representant a

ERC),  Francesc Xavier Gallego Jodar (representant a MUC)   i  Jordi  Piera

Castellví  (Interventor  Accidental).  Van  excusar  la  seva  absència  el  grup

municipal del PSC i l'Alcaldessa.

Resum:1

L’objecte de la reunió es tractar sobre el COMPTE GENERAL de l’exercici

2015, prèviament a la Comissió Especial de Comptes a celebrar el proper

28/07/2016.

El Sr. Manuel Pérez García exposa breument el contingut de l’expedient del

compte General del 2015. Fa referència als Decrets números 653, 652 i 651

de 2016 que aprovaven, respectivament, les liquidacions del pressupost de

l’Ajuntament, l’Organisme Autònom Escola Bressol i l’Organisme Autònom

Museu. Recalca que els comptes de l’exercici  2015 reflecteixen la gestió

prudent que ha portat a terme l’equip de govern.

Posteriorment  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Jordi  Piera  Castellví,  interventor

accidental de l’Ajuntament perquè faci una explicació de les magnituds més

significatives de la liquidació del pressupost de 2015. També fa esment del

document de diagnosi que ha formulat la Diputació de Barcelona en relació

a la liquidació del pressupost de 2015.

S’expliquen  abastament  les  possibles  utilitzacions  del  Romanent  de

Tresoreria, especialment de la part corresponent al superàvit, que s’ha de

1 D’acord al protocol de funcionament dels Grups de Treball, aquest document ofereix un
primera versió sintètica i l’acta completa serà accessible properament en format àudio. 
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destinar a finançar Inversions Financerament Sostenibles o a l’amortització

anticipada de préstecs.

El  Sr.  Viudez  formula  diverses  qüestions  al  Sr.  Piera  relacionades  amb

l’informe d’intervenció que figura en l’expedient de la liquidació de 2015,

concretament  relatives  al  Romanent  de  Tresoreria  i  a  la  ràtio  legal

d’endeutament.

El Sr. Gallego també formula preguntes relacionades amb el pressupost de

2015 i el Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

No havent-hi  cap més tema a tractar  finalitza la reunió a les vint-i-una

hores.
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