ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 19)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 27 de setembre de
2016, s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcaldepresident Sr. Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra.
Bàrbara Asencio Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Roger Santaló Puig, Sr. Francesc Reixach i
Planella, Srta. Jasmina Pujolar Font, Sr. Xavier Gelis Pujolar i Sr. Joan Prada Pujolar.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta, que
consta només d’un sol punt:

1.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS MUNICIPALS 2015
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, el COMPTE GENERAL
d’aquesta entitat corresponent a l’exercici de 2015, i en atenció als seus informes, dels quals es
desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap reclamació en contra durant quinze
dies i vuit més, en què ha estat a exposició pública, segons anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província número 161 de data 20 d’agost de 2015.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
corresponent a l’exercici econòmic de 2014, integrat per: ESTAT I COMPTES ANUALS
DE L’AJUNTAMENT.
SEGON.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de òrgan al qual s’ha de rendir el
Compte General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa de les entitats
locals
El Ple aprova els comptes municipals generals 2015, per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix l’assistència
dels presents i aixeca la sessió. I per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos,
estenc aquesta acta, que certifico, amb el vistiplau de l’alcalde i d’altres membres de la
corporació que la signen.
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