ACTA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Expedient: 2019/313/05.01.04 -Compte general i liquidació del pressupost

A Alcoletge, 13 d’agost de 2019, sent les 20 hores, i sota la Presidència del Sr.
Alcalde, Josep Maria Gras Charles, es reuneixen els senyors, Òscar Flores Alarcia, Maria
Teresa Enfont Llovera i Carles Alós Ejarque, membres de la Comissió Especial de Comptes
d'aquest Ajuntament, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial. Excusa la seva absència el
regidor Sr. Daniel Rubio Ruiz,
Considerant que l'objecte de la reunió de la Comissió Especial de Comptes és procedir a
l'examen del Compte General del Pressupost d'aquesta Entitat, corresponent a l'exercici
econòmic de 2018, en compliment del que es disposa en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que, format i informat aquest Compte General, per la Intervenció
Municipal, han estat comprovats els llibres, documents i justificants oportuns, així com tota la
documentació annexa a la mateixa i exigida per la vigent legislació, la Comissió Especial, amb
el vot favorable de tots els assistents,
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ACORDA
PRIMER. Informar favorablemente el Compte General del Municipi de l'exercici 2018,
que ha quedat cumplidament justificat, i que està integrat pels següents documents:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
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- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria

Documentació complementària:

- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació

SEGON. Ordenar que el referit Compte, així com el propi informe emès per aquesta
Comissió, siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i
vuit més, els qui s'estimin interessats puguin presentar quantes reclamacions, objeccions o
observacions, tinguin per convenients, els quins, cas de presentar-se, hauran de ser examinats
per aquesta Comissió, prèvia pràctica de quantes comprovacions s'estimin com a necessàries,
per a l'emissió de nou informe, que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o
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- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
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observacions formulats, a consideració plenària definitiva. Al seu torn, estarà a la disposició
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://alcoletge.cat
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària-Interventora, dono fe.
L’alcalde, Josep Maria Gras Charles
La Secretària-Interventora, Maria Jesús Pena Navarra
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