ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA ONZE D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

PLE

A Forallac, a onze d’octubre de dos mil setze.
Essent les 20:12 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch, Nuria Lagraña Font, Marta Puig Barnés i
Sergi Serra Muixach, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte
de celebrar sessió pública extraordinària de primera convocatòria.
Excusen la seva absència els regidors senyors Jordi Puig Ferrer i Agnès Gasull Costa.
1.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2015.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent
proposta:
«Vist l’informe emès per la comissió especial de comptes en relació al Compte General de
l’exercici de 2015.
Donat que en el període d’exposició al públic no s’han formulat reclamacions.
D’acord amb allò que disposa l’article 212.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2015.
Segon.- Retre el compte degudament aprovat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.5) de l’esmentat text refós.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Puig diu
que s’abstindran i afegeix que si el compte s’hagués aprovat l’1 d’octubre que és la data que
marca la llei, la seva companya Agnès que n’és la responsable hagués pogut pronunciar-se al
respecte i atès que no s’han pogut posar en contacte amb ella perquè és molt lluny, s’abstindran.
L’alcalde diu que en la reunió de la Comissió Especial de Comptes la senyora Gasull va votar a
favor.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
dues abstencions.
2.-INFORME DEL CONTROL FINANCER DE FORALLAC PROGRÉS, SAM,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a votació la següent proposta:
«D’acord amb el que disposa l’article 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’informa al ple de la corporació que el Consell d’Administració de l’empresa
FORALLAC PROGRÉS, SAM en sessió de data 4 d’octubre de 2016, va acordar donar la seva
conformitat sense al·legacions a l’informe de control financer de la societat, corresponent a
l’exercici 2015.
Examinat l’informe i tenint en compte que s’han complert els objectius previstos.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Donar-se per assabentat i conforme amb el contingut de l’informe de control financer de

l’empresa FORALLAC PROGRÉS, SAM, corresponent a l’exercici 2015.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i dues abstencions.
I essent les 20:15 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

