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   Comissió especial de comptes

  : .   President nat Sr Santiago Vila Vicente
   : .    Presidenta efectiva per delegació Sra Maria Àngels Olmedo Delestal

:Vocals
.   Sr Manuel Toro Coll
.   Sr Pere Casellas Borrell
.   Sr Francesc Canet Coma
.   Sr Joan Font Ribera
.   Sr Xavier Monfort Peligero

: .    Secretari Sr Carles Pigem Ramis

   :  24 ’   2011Data de la reunió d octubre de

  Text del dictamen

  '       Rendits per l alcalde president els comptes generals del pressupost 
  '   2010,        corresponent a l exercici de sobre els quals ha emès informe la Comissió 

  , '          Especial de Comptes s han exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí 
    . 179    19    2011,  Oficial de la Província núm corresponent al dia de setembre de per un 
   ,   '    . ,     termini de quinze dies sense que s hagi formulat cap al legació per la qual cosa 
       '  212      escau de conformitat amb el que estableix l article del text refòs de la Llei 

    ,      2/2004  5reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu de  
 ,     ,       ,de març sotmetre els comptes al Ple perquè puguin ésser examinats i si escau  

.aprovats
  ' ,        '  Per tot l anterior la Comissió Especial de Comptes proposa a l ajuntament en 

 '   '  :Ple l adopció de l acord següent



        '  Aprovar els comptes generals del pressupost corresponents a l exercici de 
2010,   '        ,  junt amb l informe emès per la Comissió Especial de Comptes de conformitat 

    '  212          amb el que estableix l article del text refòs de la Llei reguladora de les 
 ,      2/2004  5  .Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu de de març

    .La Comissió especial de comptes

 ,El president  ,Els vocals

 ,El Secretari
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