ACTA DE PLE
NÚM. 11/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2015
Inici: 19:10
Acabament: 19:20
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Navarro Soler (CIU)
Sr. Adrià Gómez Marco (CIU)
Sr. Gabriel Barba Ramírez (CIU)
Sr. Joan Solà Galceran (FSP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma (FSP-PA)
Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco(FSP-PA)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte
de celebrar la sessió en primera convocatòria, sota la
presidència del seu titular i l’assistència dels
regidors/es relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari interventor de l’Ajuntament comissionat pel
Servei d'Assistència a Municipis, Xaloc (Diputació de
Girona).

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte de tractar el
punt inclòs al següent:
ÚNIC. Aprovació del Compte General 2014
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia:
ÚNIC. Aprovació del Compte General 2014

Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2014, i en atenció als
informes obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no
s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició
pública segons anunci publicat en BOPG núm. 139 de 21 de juliol de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries corresponent
a l’any 2014 en la forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2014 i l’altra
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda,
EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
d’acord amb la Resolució de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 30 d’abril) per la
qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 13
d’abril de 2010, sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre
a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2014
al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès
que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de desembre
de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, les
entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un únic
procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en ambdues
institucions a tots els efectes.
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4. Facultar a la Secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, per a la tramesa telemàtica que
correspongui.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots a favor
(equip de govern de CIU) i tres abstencions del grup FSP-PA.
El Sr. Solà explica que s’abstenen pel fet que el seu grup l’any 2014 no hi era a
l’Ajuntament.
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcaldessa presidenta de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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