Expedient: 101-003-2013
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 16 – 3/2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 16 – 3/2013
Junta General Extraordinària
Data: 18 de setembre de 2013
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 8:00 hores
Hora final: 8:30 hores
Número total de pàgines acta: 4, enumerades de la 1 a la 4.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia
Imma Constans i Ruiz, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa
Excusa la seva assistència
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
President
Miquel Rovira i Comas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Convocatòria i Quòrum
Els membres de la Junta General han estat convocats en temps i forma, no havent cap
impediment legal per a dur a terme la realització de la Junta General Ple, i una vegada
comprovada l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la Junta, quòrum
que es manté en el transcurs de la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:

1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2010.
Motivació
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Consorci, el
COMPTE GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2010,
i en atenció als informes que consten en els seus expedients, dels quals
es desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap reclamació
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en contra durant els quinze dies i vuit dies més, en què han estat a
exposició pública, segons anunci publicat en el BOP número 154, del
dia 12 d’agost de 2013.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Compte GENERAL del Consorci de Benestar Social
del Ripollès corresponent a l’exercici econòmic de 2010.
Segon. Remetre còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgan
al qual s’ha de rendir el Compte General, en virtut de la seva
competència sobre fiscalització externa dels mateixos.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2011.
Motivació
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Consorci, el
COMPTE GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2011,
i en atenció als informes que consten en els seus expedients, dels quals
es desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap reclamació
en contra durant els quinze dies i vuit dies més, en què han estat a
exposició pública, segons anunci publicat en el BOP número 154, del
dia 12 d’agost de 2013.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Compte GENERAL del Consorci de Benestar Social
del Ripollès corresponent a l’exercici econòmic de 2011.
Segon. Remetre còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgan
al qual s’ha de rendir el Compte General, en virtut de la seva
competència sobre fiscalització externa dels mateixos.
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Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
Diligència de fe pública.
Gerard Soldevila i Freixa, secretari delegat del Consorci de Benestar Social del Ripollès
certifico que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la Junta
General celebrada el dia 20 de setembre de 2013. I perquè així consti, estenc aquesta
acta, per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Miquel Rovira i
Comas.

Gerard Soldevila i Freixa
Secretària delegat

Vist i plau,
Miquel Rovira i Comas
President
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 16 – 3/2013
Data: 18 de setembre de 2013
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 08:00 hores
Hora final: 08:30 hores
ACORDS
1) APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2010.
2) APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2011.
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