AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Assumpte.- Certificat acord de Ple aprovació compte general 2018
Exp.- 01 (codi QGCF_C100_C118_C122_2018)

Helena Quilabert Aguilà, secretària accidental de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
CERTIFICO:

“I. Dades de l’expedient
Objecte.- Aprovació del compte general 2018
Expedient.- codi QGCF C100-C118_C122_Aprovació_compte_general_2018
Data inici expedient: 2019-04-08
Data aprovació comissió especial de comptes: 2019-05-23
Data anunci BOPB: 2019-06-06
II. Antecedents
Atès que la Intervenció municipal ha formulat el Compte General corresponent a l’exercici 2018 en el
qual es posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la sessió celebrada el dia 23 de maig de 2019, ha informat
favorablement el Compte General de l’exercici 2018.
Atès que en data 6 de juny de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’edicte
d’aprovació del Compte General de l’exercici 2018, i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.
Atès que el Compte General de 2018 i l’acta de la Comissió Especial de Comptes han estat exposats al
públic durant 15 dies sense que els interessats, durant l’ expressat període i vuit dies més, hagin
presentat reclamacions, objeccions o observacions; per la qual cosa no és necessari tornar a sotmetre’l
novament a la consideració de la Comissió.
III. Règim jurídic
De conformitat amb els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Instrucció de Comptabilitat per a
l’Administració Local en relació amb la tramitació i el contingut del Compte General.
IV. Competència orgànica
L’article 193.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals especifica que el
compte general serà sotmès al ple de la corporació per a la seva aprovació, si s’escau, abans del dia 1
d’octubre. Per aquest motiu, la competència correspon al Ple.
A sol·licitud de la Comissió Especial de Comptes de data 23 de maig de 2018 es proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General corresponent a l’exercici 2018.
SEGON.- Retre el Compte General de l’exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes.”
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Que pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2019 es va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:

AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Aquesta transcripció es recull a partir de l’esborrany de l’acta de la sessió i a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació, conforme preveu l’article 205 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària accidental
Decret núm. 575/2019, de 26/07

Signatura: Anna Martínez Almoril Alcaldessa - Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Data: 09/08/2019 9:29:51
Motiu: Vist i conforme
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Signatura: Helena Quilabert Aguila - Cap
Administrativa dels Serveis Territorials Departament d'Urbanisme - Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló
Data: 9/8/2019 9:13:12
Motiu: Signatura
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I, perquè consti i tingui els efectes oportuns, lliuro la present certificació d’ordre i amb el
vist i plau del sr. alcalde,

