AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 D'OCTUBRE
DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:05 hores del dia 25 d'octubre de 2016, es reuneix la
Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària que ha estat prèviament convocada a
l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que a
continuació s’indiquen: Dolors Quer Puntil , Joaquim Pastoret Lladó , Josep Ferrer Serra, Pilar Bosch
Bech, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del pressupost d’aquesta corporació
corresponent a l’exercici de 2015, el que ha estat exposat al públic mitjançant anunci aparegut al BOP
núm. 181 de 22.9.16, sense que contra el mateix s’hagi presentat cap observació i/o suggeriment.
Atès que no s’han presentat al·legacions als Comptes Generals i de conformitat amb allò que disposa
l’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Compte General Municipal de l’any 2015, acompanyat dels informes de la Comissió
Especial de Comptes, es sotmetrà al Ple de la Corporació per a que, si s’escau, pugui ser aprovat abans
del dia 1 d’octubre
D’acord amb l’article 223.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre a la Sindicatura de
Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans del dia 15 d’octubre, aquest Compte
General Municipal un cop estigui degudament aprovat pel Ple municipal
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels assistents ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2015.
SEGON.- Retre el l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2015 a la Sindicatura de
Comptes.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 20:15 hores del
dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE
LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el dia……………....... ha quedat
estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

