ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 12 de setembre de 2016.
Inici 20,10 hores

Fi 20,15 hores

Assistents: Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Eva Alsina i Quer, regidora
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor
Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se
tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.

1.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2015
Vist allò que disposen l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 127 del
Reglament d’organització i funcionament, i article 212.4 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
els quals es regula el procediment de formació i el.laboració dels estats de
comptes anuals.
Atès que s’han complert tots els tràmits exigits en la normativa, havent-se
sotmès el Compte General del Pressupost de l’exercici 2015 a informe previ de
la Comissió Especial de Comptes, amb posterior exposició al públic mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província, sense haver-se formulat
cap reclamació, esmena o observació.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost exercici 2015.
Segon.- Remetre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.

2.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

Vist l’escrit tramès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data
22/07/2016 pel nomenament de Jutge de Pau Substitut.
L’anunci sobre la convocatòria per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau
Substitut es va inserir en el BOP núm. 147 de data 03/08/2016 i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils.
Ha presentat sol·licitud el Sr. Josep Guitart i Ayats.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Proposar al Sr. Josep Guitart i Ayats per ocupar el càrrec de Jutge de
Pau Substitut de Vilademuls.
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit hores i quinze minuts
del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde

