AJUNTAMENT de

SANT GREGORI
Vall de Llémena
Sant Gregori a les dinou hores trenta minuts del dia deu de juliol del dos mil disset,
reunits a la sala de Plens de l’Ajuntament els membres de la comissió Especial de comptes
formada per:
-

Joaquim Roca i Ventura, Alcalde (PdCat)
Josep Nadal Colomer, Tinent d’Alcalde (PdCat)
Lidia Vidal Juventench, regidora de (PdCat)
Enric Fores Reverté (ERC)
Pau Molas Vidal, regidor de (CUP)

assistència de Carme Gubau i Menció, Secretària de l’Ajuntament
També assisteix: Miquel Puig, assessor tècnic de l’Ajuntament
Es procedeix a la revisió de la documentació que integren als comptes de 2016.
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 de tots els reunits:
DICTAMINA:
Primer. Informar favorablement del Compte General corresponent a l'exercici 2016, 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, que en cas de presentar-se haurien de ser
dictaminades per aquesta mateixa Comissió abans de la seva aprovació pel Ple de la
Corporació.
Cas de que no es presentessin reclamacions durant el termini d'exposició al públic, sotmetre
el present Compte General al Ple de la Corporació.
Sant Gregori, 10 de juliol de 2017.
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