
 

 

ACTA DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 

EL DIA DE 13 OCTUBRE DE 2021 (4/2021) 

Senyors assistents: 
 
PRESIDENT: 
Sr. Joaquim Morillo Mañas.- Junts per la Vajol (JUNTS) 
 
REGIDORS: 
Francisca Jaén Torres.- Junts per la Vajol (JUNTS) 
 
EXCUSEN ASSISTENCIA: 
Marta Alberich Angulo-.Junts per la Vajol- Acord Municipal (JPV-AM) 
 
 
 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA: 
 
Dèlia Adroher Caler 
 
A la Vila de la Vajol 13 d’octubre de 2021 essent les disset hores un minuts  (17:01 hores)  i prèvia 
convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a 
l’objecte de celebrar sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, els Regidors que 
figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits pel Sr. Alcalde President. 
 
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la Llei 7/85, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  per a la vàlida constitució del Ple , el Sr. 

Alcalde declara obert l’acte, i es passa tot seguit al debat i tractament  dels assumptes que 

figuren a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria. 

 

1. Proposta aprovació compte general 2020. 

 

Vist que la  Secretària Interventora Municipal ha procedit a la formació del Compte General 

d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2020, juntament amb tota la seva 

documentació annexa al mateix. 

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament en sessió 

celebrada en data 02/09/2021 va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al 

Compte General d'aquesta corporació. 

Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 07/09/2021 

el Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, 

durant els quals, i vuit més, els interessats van podien presentar reclamacions, objeccions o 

observacions, sense que s’hagi presentat cap.  

 



 

Vista la proposta de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local,  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del municipi de La Vajol corresponent a  l'Exercici 

2020. 

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la 
integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques. 
 
Aprovat per assistents 

 

2. Precs i preguntes 

 

       No se’n formulen. 

 
No havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 

aixeca la sessió a les disset hores deu minuts  (17:10), i per a constància del que s'hi ha tractat i 

dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 

EL PRESIDENT                                                                           LA SECRETARIA 
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