ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2019.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JVV2019000002
Caràcter: Sessió extraordinària,
com a Comissió Especial de Comptes
Data: 29 de maig de 2019
Hora d’inici: 20:15 h
Hora de fi: 20:25 h
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana
ASSISTENTS
President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Vocals:
José VILLANUEVA I CUBELES
Anna CAPDEVILA I ROCA
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
Secretari:
Joan CASTELLS I BAULIES
Secretària Substituta:
Pili ISUS I FIERRO
Interventor:
Xavier GUAL I MORÉ
ABSENTS
Ha excusat la seva absència la vocal:
Mònica MORENO I FERRAZ
No han excusat la seva absència els/les vocals:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, és necessària l’assistència de la majoria
absoluta dels seus membres. 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 i el secretari, es constata
l’existència de quòrum i s’inicia la sessió.
ORDRE DEL DIA:
1.- EXP.X2019000044. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2018. COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP.X2019000044. COMPTE
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

GENERAL

DEL

PRESSUPOST

2018.

Nombre de membres presents durant la votació: 4.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovar, com a Comissió Especial de Comptes, la proposta d’acord núm.
2019/05-05, de maig de 2019, expedient 1640-000001-2019, informant favorablement el
Compte General del Pressupost 2018, amb el text següent:
“Examinat el Compte General de l’exercici 2018.
Atès que el Compte General està format pels següents documents comptables:
 Balanç de situació
 Compte de resultat econòmic patrimonial
 Estat de liquidació
 Memòria
 Acta d’arqueig de les existències en caixa a fi de l’exercici
 Certificacions o notes de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos.
De conformitat amb els articles 212 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària; el Reial decret 500, de
20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei d’hisendes locals; l’Ordre
EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el model normal de la
comptabilitat local; l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 31 de maig de 1991,
l’Ordre de 20 de setembre de 1989, d’estructura pressupostària, la RDL 1091/1988, de 23
de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general pressupostària i resta de
legislació aplicable.
Per tot això, la Junta de Veïns constituïda en Comissió Especial de Comptes, dictamina
favorablement:

PRIMER: Sotmetre el Compte General del 2018 de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Vilamitjana a l’aprovació de la Junta de Veïns.
SEGON: Prèviament mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la
corporació, el compte general s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a
fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions,
les esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió
Especial de Comptes. “

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110.d i g 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), es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els
assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió, s’ha fet constar a
l’apartat corresponent.
I, no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, el president
aixeca la sessió, de la qual en compliment de l’article 110 esmentat i com a secretari
estenc aquesta acta.
Dono fe del seu contingut.
El secretari

Signat i datat electrònicament

El president (vist i plau)

