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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 16

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 13 d’octubre de 2015 es reuneix al despatx del Sr. 
alcalde en les noves dependències municipals per tal de celebrar sessió extraordinària i 
urgent en primera convocatòria del Ple Corporatiu, els següents membres del mateix, assistits 
per la secretària de l’Ajuntament, que certifica:

Alcalde-President.- Eudald Calvo Català

Regidors assistents.- Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich 
Casas, Salvador Casas Burgués, Susana Andrea López Rico, Àngel Puig  Boltà, Pep Masó 
Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, 
Assumpta Boba Caballé, Eusebi Traby Ysalgue, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i 
Quiroga i Maria Montserrat Cervantes Codina

Secretària.- Amparo Martín Muyo

Absències justificades.- Juan Francisco Fragoso Escribano

Quan és un quart de nou del vespre i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 
90.1) del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
d’ordre de la Presidència comença la sessió sota el següent ordre del dia:
 
1. ALCALDIA.- 1.1) Ratificació de la urgència de la convocatòria.-

Sr. alcalde  La urgència de la convocatòria ve donada pel termini establert per a la rendició 
dels comptes.

Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la convocatòria s’aprova per unanimitat.

El Sr. alcalde dóna compta de la següent moció:

1.2) “Aprovació dels comptes anuals de la societat municipal Argentona Projectes SA en 
liquidació dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013.-

Atès que el liquidador de la societat Argentona Projectes S.A. en liquidació, Sr. Xavier Collet i 
Diví, ha formulat en aquests moments els comptes anuals dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 
2013, a petició de l’Ajuntament d’Argentona.

Atès que els Estat de Comptes-Auditoria  d’Argentona Projectes SA en liquidació, s’han 
d’incorporar als Comptes Generals de l’Ajuntament, prèvia aprovació de la Junta General.
Vist que els esmentats comptes anuals han estat aprovats per la Junta General de la societat 
Argentona Projectes SA en liquidació en sessió celebrada el dia 20 d’abril de 2015. 

Vist que en data 7 de setembre de 2015 aquests comptes han estat informats favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes, amb caràcter definitiu en no haver-se presentat 
reclamacions, observacions ni objeccions durant el termini d’informació pública previst a l’article 
212.3) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals,  i de conformitat amb el que estableix l’article 212.4) d’aquest mateix RDL 
2/2004,  al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:



Primer.- Aprovar els comptes anuals de la societat Argentona Projectes SA en liquidació dels 
exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013, els quals es composen, cada un d’ells, de:

1. El Balanç 
2. El Compte de pèrdues i guanys
3. L’Estat de canvis en el patrimoni net 
4. La Memòria 

Segon.- Rendir els comptes aprovats en l’acord anterior a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i al Tribunal de Comptes, de conformitat amb allò previst als articles 223 i 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.”

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat.

El Sr. alcalde dóna compta de la següent moció:

1.3) “Aprovació del Compte General de l’exercici 2014.-

Vista la documentació que acompanya al Compte General de l’Ajuntament d’Argentona i que 
comprèn totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de 
tresoreria, portades a terme durant l’exercici 2014.

Vist que en data 7 de setembre de 2015 l’esmentat compte anual va ser informat favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes, amb caràcter definitiu en no haver-se presentat 
reclamacions, observacions ni objeccions durant el termini d’informació pública previst a l’article 
212.3) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals,  i de conformitat amb el que estableix l’article 212.4) d’aquest mateix RDL 
2/2004,  al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament d'Argentona, exercici 2014, integrat per:
A. El compte anual de l'Ajuntament d'Argentona, exercici 2014.
B. El compte anual del Patronat Municipal del Museu del Càntir, exercici 2014.
C. El compte anual de la societat mercantil Aigües d'Argentona SA, exercici 2014.
D. El compte anual de la societat mercantil Argentona Projectes SA, en liquidació, exercici 

2014.

Els comptes anuals de l’Ajuntament i del Patronat Municipal del Museu del Càntir estan formats, 
cada un d’ells, per:

1. El balanç 
2. El compte de resultats econòmic i patrimonial 
3. L’estat de liquidació del pressupost
4. La memòria
5. L’acta d’arqueig de tresoreria a 31/12/2014, acompanyada dels corresponents 

certificats de saldo i de les conciliacions.

El compte de l’Ajuntament conté també els Comptes de gestió i recaptació corresponents a 
l’exercici 2014 presentats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
El compte anual de la societat Aigües d’Argentona SA es composa de:

1. El balanç de situació
2. El compte de pèrdues i guanys
3. L’estat de canvis en el patrimoni net
4. La memòria 
5. L’informe d’auditoria dels comptes anuals

I el compte anual de la societat Argentona Projectes SA en liquidació, es composa de:
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5. El balanç 
6. El compte de pèrdues i guanys
7. L’estat de canvis en el patrimoni net 
8. La memòria 

Segon.- Rendir el Compte General de l’exercici 2014 aprovat en l’acord anterior, a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes, de conformitat amb allò 
previst als articles 223 i 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.”  

Sr. Xavier Collet  Tots per Argentona ja va votar en contra dels comptes de la Companyia 
d’Aigües i per això s’abstindrà, tot i que no tenim problemes amb el compte de l’Ajuntament.

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 10 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador Casas Burgués, 
Susan A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga i 
Montserrat Cervantes Codina) i 6 abstencions (Pep Masó Nogueras, F. Xavier Collet i Diví, 
Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé i Eusebi 
Traby Ysalgue)

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan falten 
cinc minuts per dos quarts de nou del vespre, en el lloc i data UT-SUPRA que com a 
secretària en certifico.
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