ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26/09/2016

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2016000007
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 26 de setembre de 2016
Hora d’inici: 19:50:00 h
Hora de fi: 20:15:00 h
Lloc: sala de juntes. Despatx Alcaldia.
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Han excusat la seva presència:
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Ultano Gómez Ponsetí, regidor
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.ORDRE DEL DIA

Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- ACORD APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat local. 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.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 19 de juliol de

2016. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 29
de juliol de 2016, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
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,
A proposta de la Comissió Especial de Comptes, per 4 vots a favor dels regidors/es Josep Ferrer
Vilavella, Maria Dolors Guàrdia Gasull, Elisabeth Cruz Lozano i Irene Gerónimo Vilella, s’acorda:
Primer. Aprovar definitivament el compte general corresponent a l’exercici 2015, amb la seva
documentació bàsica, complementària i annexos, amb un resultat pressupostari ajustat de
98.218,10 euros i un romanent de tresoreria per despeses generals de 328.131,49 euros.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

26 de setembre de 2016.Signat electrònicament.

La Secretària

