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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA REUNIDA EN COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES 
 
DATA: 24 de maig de 2018  
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.15 hores 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS 
 
Srs./es. Vocals de la Junta de Veïns: 
José VILLANUEVA I CUBELES 
Mònica MORENO I FERRAZ 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS 
 
Sr. Secretari: 
Joan CASTELLS I BAULIES 
 
Sra. Interventora: 
M. Immaculada ROCAFORT I  BARÓ 
 
Sra. Secretària Substituta: 
M. Pilar ISUS I FIERRO 
 
ABSENTS: 
 
Relació de membres que han justificat la seva absència: 
Anna CAPDEVILA I ROCA  
 
 
QUÒRUM 
 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, a la que s’apliquen les normes de 
funcionament de la Junta de Govern Local, és necessària l’assistència de la majoria 
absoluta dels seus membres i un mínim de 3. En conseqüència és necessària la 
presència de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que el president de 
l’Entitat o la persona que el substitueixi i el secretari o la persona que el substitueixi hi 
siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 3 vocals de la Junta, el secretari, i 
la interventora  es constata l’existència de quòrum. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
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1r. EXP. 664/2018-VI-TI503. Compte General del Pressupost de l’EMD de Vilamitjana 
de 2017. 
 
 
PRIMER. EXP. 664/2018-VI-TI503. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L’EMD DE VILAMITJANA DE 2017. 
 
“La Junta de Veïns, constituïda en Comissió Especial de Comptes dictamina 
favorablement els comptes presentats, que corresponen a l’exercici de 2017, un cop 
examinats pel termini reglamentari, i emet el següent informe, aprovat per unanimitat 
dels 4 membres presents dels 5 que la componen: 
 
PRIMER: Que la Comissió ha disposat del termini legal previst per a l’examen i estudi 
dels comptes de referència. 
 
SEGON: Que la documentació que s’ha sotmès a consideració de la Comissió és la 
que prescriu la legislació vigent i la considera formalment correcta. 
 
TERCER: Que els comptes presentats reflecteixen, degudament justificats, els fets 
econòmics que hi ha hagut durant l’exercici i que han ordenat els òrgans de l’EMD 
competents, i per tant s’informen favorablement. 
 
QUART: Que es pot tramitar la informació pública de l’expedient pel termini de 15 dies, 
previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual les persones interessades 
podran examinar-lo, i durant aquell termini i 8 dies més presentar les al·legacions o 
reclamacions que estimin adients.” 
 
En compliment de l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (DOGC 
del 20 de maig), pel què s’aprova el Text refós de  la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), s’estén la present acta, fent-se constar que no hi 
ha hagut necessitat de transcriure el resum de les opinions emeses, i que han 
intervingut tots els assistents a la sessió.  
 
Dono fe del seu contingut. 
 
El secretari Vist i plau 

El president 
 


