ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

A Malgrat de Mar, a les sis de la tarda del dia 20 de març de 2016 es reuneix la
Comissió Especial de Comptes sota la Presidència del Sr. Joan Mercader Carbó, amb
l’assistència del Sr. Òliver Sánchez-Camacho Garcia, de la Sra. Isabel Ortiz Vera i de la
Sra. Raquel Martín Cuenca en representació del GPM PSC-CP, de la Sra. M. Carmen
Ponsa Monge i de la Sra. Mireia Castellà Climent en representació del GRM JxM, de la
Sra. M. Ester Martínez Tarrés i del Sr. Ricard Núñez Casanovas en representació GPM
ERC-AM, del Sr. Jofre Serret Ballart en representació GPM CiU, de la Sra. Núria
Casajuana Vives en representació del GPM CUP-PA i la Sra. Ana Vega Raya en
representació del GPM-PP.
L’únic punt que figura a l’ordre del dia és l’informe del Compte General exercici 2015
D’acord amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març , pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com l'Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre de 2013, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local.
Considerant que la documentació presentada s'ajusta a allò que preveu l’article 209 del
RDL 2/2004, així com a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local.
La Comissió Especial de Comptes, amb els vots a favor de PSC i JxM (9 vots
ponderats) i les abstencions d’ERC, CiU, CUP i PP (8 vots ponderats),
DICTAMINA:

Primer. Informar favorablement del Compte General corresponent a l'exercici 2015,
format per la Intervenció de Fons.
Segon. De conformitat amb el que disposa l'article 212.3 de l'esmentat RDL, ordenar
l'exposició al públic del Compte General i del present informe, durant un termini de
quinze dies, durant els quals i vuit més, perquè les persones interessades puguin
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Cas de que no es presentessin
reclamacions durant el termini d'exposició al públic, sotmetre el present Compte General
al Ple de la Corporació.
Malgrat de Mar, a la data de la signatura.
Per la Comissió Especial de Comptes,
El president,
[Firma01-01]
CPISR-1 C JOAN
MERCADER CARBÓ
05/07/2016 11:42:44
Joan Mercader Carbó

Document verificable amb Codi Segur a www.ajmalgrat.cat
2f5f76e6-63d4-408d-9275-ef6a388d4701

