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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
DATA 4 DE MAIG DE 2015 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 9 del matí del dia 4 de maig de 2015, 
es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària sota la Presidència de l’Il�lm. Sr. Alcalde, 
Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Lluís 
Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle i Lluís Butinyà Teixidó i dels Regidors Srs., 
Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost Genís, Anna Ribas Planella, Roser Masgrau 
Plana, David Juan Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Ferriol Masó Frigolé i Joan 
Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.  Hi és 
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras. 
 
Excusen la seva absència el/la Tinents d’Alcalde Sr. Miquel Vilanova Cullell i Sra. 
Joana Vilà Brugué i els Regidors Srs. Jordi Bosch Lleó, Josep Vicens Teixidor i Xavier 
Bosch Pujol. 
 
 
El Sr. Alcalde  dóna el bon dia a tothom. 
 
L’Alcalde - President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I HISENDA 
1.1.- Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici de 2014. 
Vist l’Informe de la Comissió Especial de Comptes emès en data 25 de març de 
2015, informant favorablement el Compte General de la Corporació de l’exercici 
2014. 
Atès que el Compte General de l’exercici de 2014 i els seus justificants, han estat 
exposats al públic a través de la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 62 del dia 31 de març de 2015 a efectes de reclamacions 
i observacions. 
Atès que durant el termini de 15 dies hàbils, transcorreguts entre els dies 1 al 20 
d’abril de 2015, ambdós inclosos, i els vuit dies següents (del 21 al 29 d’abril, 
ambdós inclosos) no s’han presentat reclamacions, ni cap observació, a efectes i de 
conformitat amb el disposat a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei, Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
APROVAR  el Compte General de la Corporació de l’exercici de 2014, de conformitat 
amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
 
El Sr. Alcalde  els diu: 
“En tot cas, no hi ha hagut cap al�legació, per tant, si tenen a bé aprovar-los ho 
enviaríem a la Sindicatura de Comptes i quedarien aprovats els Comptes del 2014. 
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D’aquesta manera ho faria aquesta Corporació que és qui els ha executat i no una 
nova Corporació.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Compte General de la Corporació de 
l’exercici de 2014, essent la votació de 9 vots a favor (grups municipals:  
Convergència i Unió i Junts per Banyoles), 2 abstencions (grup municipal: CUP) i 1 
vot en contra (grup municipal: Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de 
Banyoles). 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
El Sr. Alcalde  els dóna les gràcies i aixeca la sessió plenària. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 9 h 
10 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva constància 
i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,         El Secretari, 
 
 


