
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN  DATA 22 DE MAIG DE 2015.  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 22 de maig de 2015 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 14,00 h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 

- Sra. Pilar Busquets i Barceló 
 -    Sr. Carles Pedrola Carreras 
-     Sr. Xavier Cros Verdaguer 
- Sr. Narcís Bartis Bosch  
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Jaume Roura i Noguer  
- Sra. Consol Mas i Torres. 
- Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
       
 
Hi assisteix,  com a Secretària de la Corporació, la Sra. Maria Grau i Pagès. 
 
L’Alcalde-President obre l’acte públic i es procedeix a tractar l’únic punt de  l’ordre 
del dia . 
 
1r.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 
2014 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que els estats i comptes anuals de l’exercici 
2014 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
va emetre dictamen favorable el dia 15 d’abril  de 2015. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
79 del dia 24 d’abril de 2015, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
L’equip de govern creu que el més sensat és que el compte general sigui aprovat 
per la Corporació actual, atès que és qui ha seguit i gestionat els comptes de 
l’exercici 2014. 
 



 
 
 
 
Així que acomplertes totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 
al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’ hisendes locals, es proposa: 
 
 
1.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2014. 
2.- Enviar l’expedient del Compte General de l’exercici 2014 a la Sindicatura de 
Comptes d’acord amb el que determinen l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ hisendes locals. 
 
 
Formulada la votació el compte general de l’exercici 2014, és aprovat per 5 vots 
a favor i 4 en blanc. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió 
a les catorze hores quinze minuts, i per a constància del que s’hi ha tractat i de 
l’acord adoptat, ho certifico i estenc la present acta. 
 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde                                                                            La Secretària 
 
  
 
 
 


