ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 3 JUNY DE 2011
Data: 3 de Juny de 2011
Horari: 13,30 a 14. 00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernández González.
Regidors
Antoni Dominguez Nieto
Raül Morlans Monjo.
Macià Jove Rodes.
Marta Porta Justribó.

Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius.
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Excusen la seva assistència :
Lluís Rodrigo Galán
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Primer.- Lectura i Aprovació Acta anterior.
Segon..- Aprovació Comptes Municipals 2010.
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Son aprovades les següent actes : Ple ordinari de 18 de Maig de 2011.
II.- APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2010.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010. cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
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El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 26 d’Abril
de 2011. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 63,
de data 30 d’abril de 2011, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del 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 de
comptabilitat per a l’administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’ajuntament de Rosselló. :
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010. integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12. 051. 683,78. €, un passiu de
12. 051. 683,78. €, i un resultat de l’exercici amb un guany de 310. 036,60 €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de 310.
036,60 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
962. 500,50 €, unes obligacions pendents de pagament de 747. 385,15 €, uns romanents totals
de 629. 384,10. € i un resultat pressupostari ajustat de 404. 047,77. €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en
cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la
funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
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Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2010. a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva
Essent aprovats per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les catorze
hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.
.
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