INFORME INTERVENCIÓ
Expedient: 2017/299/05.01.04 -Compte general i liquidació del pressupost

INFORME D'INTERVENCIÓ
Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 22 de juny, es va sol·licitar que es formés el
Compte General de l'exercici econòmic de 2016.
De conformitat amb l'establert en l'article 200.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
la [Regla 47 de la ICN, l'Interventor o òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
ha procedit a formar el Compte General de l'exercici econòmic de 2016, per la qual cosa
s'emet el següent,

INFORME
PRIMER. Constitueix l'objecte del present informe abordar el Compte General de la
Corporació corresponent a l'exercici 2016 i de la formació de l'expedient incoat mitjançant
Provisió d'Alcaldia de data 22 de juny de 2017.
SEGON.
Cal destacar:
El funcionament de l’exercici ha estat amb pressupost aprovat definitivament.
S’ha operat mitjançant projectes de despesa que permeten un control del

recursos

afectats per la información al compte general.
- Inexistència d'inventari municipal jurídic vinculat amb la comptabilitat que permeti realitzar una
valoració fiable i exacta de béns i que permetin establir horitzons d'amortització i deterioracions
que facin possible una correcta comptabilitat patrimonial. Vinculació amb dotacions per
deterioracions i amortitzacions.
S’ha donat compliment a regles fiscals Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (EP,
Regla de la Despesa, deute, etc.).
- Compliment de terminis de liquidació/rendició de comptes
TERCER. La Legislació aplicable és la següent:
— L'articles 22.2 i) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
— Els articles 208 a 212 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovada
mitjançant Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 119.3 i 137 de la Llei 47/2003, General Pressupostària.
— Les Regles 44 a 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local o Regles 45 a 52 de l'Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model simplificat
de comptabilitat local i es modifica la instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local
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aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
— L'article 9 i següents de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de
Comptes.
— L'article 31 i següents de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de
Comptes.
— L'article 2, 6 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 30 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— L'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de pressupostos.
— Els Principis Generals sobre comptabilitat analítica de les Administracions Públiques
(IGAE 2004).
— Els Indicadors de Gestió en l'àmbit del sector públic (IGAE 2007).
— El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de
Comptabilitat.
— L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de
Comptabilitat Pública.
— L'Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la
formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic.
— L'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
— La Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes,
per la qual es fa públic l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de març, sobre creació del
Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes.
— La Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos
d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels Comptes Anuals del Pla
General de Comptabilitat Pública.
— La Resolució de 28 de juliol de 2006, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es recomana un format normalitzat del Compte General de les Entitats
Locals en suport informàtic que faciliti la seva rendició.
Pàgina 2 de 12

— La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per
la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció que
regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals
contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria
d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
— La Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel qual s'aprova
la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el
format d'aquest Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015.
QUART. El Compte General, que s'adjunta a aquest informe, constitueix el que en la
terminologia mercantil es coneix com els comptes anuals i és la concreció del procés de
rendició de comptes, la finalitat principal dels quals és posar de manifest la situació econòmicpatrimonial i dels resultats de la gestió econòmica del subjecte comptable i, en l'àmbit de les
entitats públiques subjectes a pressupost limitatiu, a més, el seguiment de l'execució del
pressupost, en un moment determinat i durant un període de temps concret.
En efecte, d'acord amb el que estableix la Regla 45 de la ICAL en el seu model
simplificat, el Compte General de l'Entitat Local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, dels resultats i de l'execució del pressupost.
El Compte General no es limita a ser l'instrument que tenen les Entitats Locals per
complir aquesta obligació formal de rendir comptes, sinó que constitueix el mecanisme que
posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics, financer patrimonial i
pressupostari; això és, l'instrument que permet tant a la corporació com als administrats i
ciutadans en general, conèixer les actuacions que s'han realitzat durant l'exercici pressupostari,
permetent controlar l'ús i destinació que s'ha donat a un volum de fons públics. És, en definitiva,
el mecanisme de control per naturalesa.
CONTINGUT DEL COMPTE GENERAL

El Compte General de les Entitats Locals estarà integrada per:
— El Compte General de la pròpia Entitat.
— El Compte General dels seus Organismes Autònoms, en el seu cas.
— Els Comptes de les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat de la
mateixa, en el seu cas.
— Els Comptes Anuals de les Entitats Públiques Empresarials, en el seu cas.
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Cadascun dels subjectes comptables als quals es refereix l'apartat anterior haurà
d'elaborar els seus propis comptes anuals d'acord amb el que s'estableix en les Regles 45 a
52 de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model
simplificat de comptabilitat local.
El Compte General de l'Entitat

El Compte General de l'Entitat està integrada per tota la documentació exigida per la
Normativa vigent, segons el detall i el contingut que s'assenyala a continuació:
a) El Balanç.
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.
c) L'Estat de Canvis del Patrimoni Net
d) L'Estat de Fluxos d'Efectiu
i) L'Estat de Liquidació del Pressupost.
f) La Memòria.
Els comptes anteriorment esmentats hauran d'elaborar-se seguint les normes i
ajustant-se als models que s'estableixen en la Tercera Part del Pla General de Comptabilitat
Pública adaptat a l'Administració Local annex a la Instrucció de Comptabilitat.
Als comptes anuals de la pròpia Entitat Local i de cadascun dels organismes autònoms
haurà d'unir-se la següent documentació:


Actes d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici.



Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les
mateixes a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, referits a fi
d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària.



En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s'aportarà
l'oportú Estat de Conciliació, autoritzat per l'Interventor o òrgan de l'entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

PRINCIPALS DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL COMPTE GENERAL.

S'adjunta al present informe d'Intervenció, el Balanç de Situació, el Compte de Resultat
Econòmic-Patrimonial, l'estat de Liquidació del Pressupost, l'Estat de Canvis del Patrimoni Net
i l'Estat de Fluxos d'Efectiu, que, juntament amb la Memòria, han estat elaborats seguint els
models i amb el contingut previst en la Tercera Part, Comptes Anuals de la Ordre
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HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local.
PROCEDIMENT I RENDICIÓ DE COMPTES
Primer.- De conformitat amb els articles 21.1 f) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Bases de Règim Local, 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 altres
disposicions concordants; els estats i comptes de l'Entitat Local seran rendides, degudament
autoritzades, als òrgans que tinguin atribuïda la funció de control extern, pel President de la
Corporació abans del 15 de maig de l'exercici següent al que correspongui.
A aquest efecte, tindran la consideració de cuentadantes els titulars de les entitats i
òrgans subjectes a l'obligació de rendir comptes i en tot cas:
a) El President de l'entitat Local
b) Els presidents o directors dels Organismes Autònoms i de les altres Entitats Públiques
Empresarials.
c) Els presidents del consell d'administració de les societats mercantils dependents de
l'entitat local.
d) Els liquidadors de les societats mercantils dependents de l'entitat local en procés de
liquidació.
D'acord amb el que estableix la Instrucció de Comptabilitat Local, els cuentadantes són
responsables de la informació comptable, és a dir, de subministrar informació veraç, i que els
comptes reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, la situació financera del resultat econòmic
patrimonial i de l'execució del pressupost de l'entitat comptable. No obstant això –afegeix
l'apartat 3 de la Regla 50 de la ICAL- aquesta responsabilitat es concretarà en la divisió
d'aquesta entre la responsabilitat de rendir comptes, com a responsabilitat independent de la
responsabilitat en la qual hagin pogut incórrer els qui van adoptar les resolucions, o van
realitzar els actes que es reflecteixen en els Comptes Anuals en aquest moment
procedimental. Igualment, en el mateix sentit es manifesta la Instrucció de Comptabilitat Local
a l'apartat 4 de la Regla 49, en establir que:
«L'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització d'aquesta
pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides
en ella, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes»
Segon.- Segons l'article 212.2 del TLRHL el Compte General serà format per l'òrgan
Interventor de l'Entitat i se sotmetrà abans del primer de juny, juntament amb tots els
justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual estarà constituïda per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. En aquest sentit, el nombre de
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membres serà proporcional a la seva representativitat en l'Entitat o en nombre igual a cada
grup. En aquest cas haurà d'aplicar-se el sistema de vot ponderat.
Tercer.- La Comissió Especial de Comptes, després d'examinar els comptes i els seus
justificants emetrà un Informe. Tant els Comptes com l'Informe emès per la Comissió seran
exposats al públic durant un termini de quinze dies, perquè, durant aquest termini i vuit dies
més, els interessats puguin presentar per escrit totes les reclamacions, objeccions o
observacions que considerin oportunes. En el cas que es formulin, la Comissió Especial les
examinarà i emetrà nou informe.
Quart.- Finalment els Comptes, acompanyades de tots els justificants, de les
reclamacions i objeccions formulades i els dictàmens de la Comissió Especial, se sotmetran a
l'aprovació del Ple de la Corporació abans del dia 1 d'octubre. L'acord d'aprovació s'adoptarà
per majoria simple dels membres presents.
Cinquè.- Aprovada el Compte General, es rendirà pel President de l'entitat local a
l'òrgan o òrgans de control extern competents per a la seva fiscalització subsegüent abans
del 15 d'octubre.
Sisè.- El compte General es remetrà telemàticament a través de la pàgina web
habilitada a aquest efecte a través del portal de rendició de comptes, al següent enllaç,
rendiciondecuentas.es.

COMENTARIS ALS DIFERENTS ESTATS I RÁTIOS

Derivat de tot l'anteriorment exposat i de conformitat amb l'establert en l'article 200.1
del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en compliment de la Provisió d'Alcaldia, qui subscriu ha procedit a
formar el Compte General de l'exercici econòmic de 2016, realitzant-se les següents
observacions,
COMPTES ANUALS D'AQUEST AJUNTAMENT
1) Anàlisi Patrimonial:
1.a) El Balanç de Situació
Tancat l'exercici, del Balanç de Situació es desprèn un total d'Actiu i Passiu d'import
17.574.205,57 d'acord amb el següent detall i evolució:
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Actiu
NOTES EN
MEMÒRIA
Núm. DE
COMPTE

Actiu No Corrent
- Immobilitzat
Intangible
- Immobilitzat Material
- Inversions
Immobiliàries
- Patrimoni Públic del
Sòl
- Inversions Financeres
a llarg termini

2016

2015
0

0

7.206,25

1.009.93

14.682.304,35

16.204.583,98

0

0

793.256,28

2.801.025,94

74,00

74,00

2.091.364,69

1.443.935,42

17.574.205,57

20.450.629,27

- Deutors i altres
comptes a llarg termini
Núm. DE
COMPTE

Actiu Corrent
- Actius en Estat de
Venda
- Existències
- Deutors i altres
comptes a cobrar a
curt termini
- Inversions financeres
a curt termini
-Ajustos per
periodificación
- Efectiu i altres actius
líquids equivalents
Total Actiu

0

Passiu
NOTES EN
MEMÒRIA
Núm. de
compte
100

Patrimoni Net
- Patrimoni

2016

2015

17.402.766,83
5.046.487,83

18.732.616,91
5.046.487,83

12.408.630,13

13.341.944,05

-52.351,13

344.185,03

0

0

- Patrimoni Generat
120

- Resultat exercici

129

- Resultat exercicis
anteriors
- Altres conceptes
Passiu No Corrent
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- Deutes a llarg termini
- Altres conceptes
(provisions,
periodificaciones, etc.)
Passiu Corrent
- Deutes a curt termini
- Creditors i altres a
curt termini
Total Passiu

171.438,74

1.718.012,36

68.887,11

1.385.723,13

102.551,63

332.289,23

17.574.205,57

20.450.629,27

El càlcul del Fons de Maniobra al final de l'exercici és el que es detalla seguidament.
2016
Fons de Maniobra

2.713,256,23

2015
2.527.023,00

El fons de maniobra es constitueix per la diferència entre l'Actiu Corrent i el Passiu
Corrent.
1.b) Estat de Canvis del Patrimoni Net
Destacar que l'Estat de Canvis del Patrimoni Net constitueix una de les principals
novetats que el Pla General Comptable de l'Administració Local ha introduït en matèria de
comptes anuals.
L'Estat de Canvis del Patrimoni Net és un estat de fluxos, independent del Balanç
i del Compte del Resultat Econòmic Patrimonial, que informa de la variació que s'ha
produït entre dos exercicis comptables en el Patrimoni Net de l'entitat, i dels motius que
han provocat aquest canvi en cadascun dels seus grans components. En essència,
complementa al balanç, doncs explica les variacions d'una part del mateix, i d'altra banda, es
nodreix d'informació –la més sintètica- del Compte de Resultats Econòmic – Patrimonial.
En resum, podem concretar els seus imports mitjançant el següent resum:
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A) Patrimoni net al final
de l'exercici 2015
b) Ajustos per canvis de
criteris comptables i
correcció d'errors
C) Patrimoni net inicial
ajustat de l'exercici N
(A+B)
D) Variacions del
patrimoni net N
1. Ingressos i despeses
reconegudes en l'exercici
2. Operacions
patrimonials amb l'entitat
o entitats propietàries
3. Altres variacions del
Patrimoni Net
I) Patrimoni Net al final
de l'Exercici (C+D)

III.
Ajustos
IV.
II. Patrimoni
I. Patrimoni
per
Subvencions
Total
Generat
canvis
rebudes
de valor
5.046.487,83 13.686.129,08 0,00
0,00
18.732.616,91

1.277.498,95

0,00

0,00

-1.277.498,95

5.046.487,83 12.408.630,13 0,00

0,00

17.455.117,96

-52.351,13

0,00

0,00

-52.351,13

-52.351,13

0,00

0,00

-52.351,13

5.046.487,83 12.356.279,00 0,00

0,00

17.402.766,83

1.2) Anàlisi econòmica:
1.2.a) El Compte de Resultats Econòmic – Patrimonial

El Compte del Resultat Econòmic Patrimonial ofereix un resulta negatiu conforme a la
següent informació
Compte de resultat
Econòmic Patrimonial
2016
Resultat de les
operacions no
financeres
Resultat de les
operacions
financeres
Resultat Net de
l'exercici

2015

242.390,90

217.151,60

-294.742,03

127.033,43

-52.351,13

344.185,03

Cal indicar que la diferència existent entre l’any 2015 i 2016 en el resultat de l’exercici és
conseqüència que l’any 2015 no es van fer les provisions per no cobrament dels exercicis 2012
al 2004. Aquest any 2016 s’ha regularitzat aquesta situació i el compte de resultats es veu
afectat donant un resultat net de l’exercici negatiu. Pel que fa als ingresso de la gestió ordinària
podem observar que han estat superiors a l’any anterior en 92.938,68 euros. El total despeses
de gestió ordinària ha estat lleugerament per damunt de l’exercici anterior, 53.552,15 euros.
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El resultat de la gestió ordinària ha tingut un estalvi de 239.689,92 euros.
Si bé el resultat de la gestió ordinària presenta un estalvi, el resultat net de l’exercici reflexa un
desestalvi conseqüència principalment pel deteriorament de crèdits.
Detall Resultat Econòmic
Patrimonial
2016

2015

Total ingressos de gestió
ordinària

2.409.620,83

2.316.682.15

Total despeses de gestió
ordinària
Resultat de gestió ordinària

2.169.930,91
239.689,92

2.116.378,76
200.303.39

0,00

17.980,15

2.700,98

-1.131.94

242.390,90

217.151,60

-294.742,03

127.033,43

-52.351,13

344.185.03

Deterior de valor i resultats per
alienació d'immobilitzat no
financer i Actius en Estat de
Venda
Altres partides no Ordinàries
Resultat d'operacions no
financeres
Resultat d'Operacions
Financeres
Resultat Net de l'Exercici
1.2.b) Estat de Fluxos d'Efectiu1

En iguals termes en els quals s'ha referit a l'Estat de Canvis del Patrimoni Net, l'Estat
de Fluxos d'Efectiu constitueix una altra novetat en matèria de comptes anuals de l'entrada en
vigor de la Nova Instrucció de Comptabilitat Local, informant, en aquest cas, sobre l'origen o
procedència i la destinació o aplicació dels actius financers representatius d'efectiu –exclosos
els moviments entre partides que estiguin catalogades com a efectiu en la referida accepció
àmplia-. És a dir, l'Estat de Fluxos d'Efectiu és un estat que explica com s'ha arribat, partint des
d'unes existències inicials d'efectiu, a principi d'exercici, fins a unes existències finals, a la
conclusió del mateix, indicant els cobraments i els pagaments produïts durant el citat període,
classificats oportunament per activitats.
En termes de resum, i a la vista que, com s'ha comentat, no és possible la seva
comparació amb el mateix estat referenciat a l'exercici anterior, les principals dades es poden
concentrar en el següent quadre:

1Per

a aquelles entitats que apliquin el model Normal.
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Fluxos
Exercici 2016
Fluxos nets (+/-) per activitats de
gestió
Fluxos nets (+/-) per activitats
d'inversió
Fluxos nets (+/-) per activitats de
finançament
Fluxos nets (+/-) pendents de
classificació
Efecte de les variacions dels tipus de
canvi
Incremento / disminució neta de l'efectiu
Efectiu a l'inici de l'exercici
Efectiu al final de l'exercici

2.499.354.52
0,00
0,00
1.46.499,10
0,00
647.429,27
1.443.935,42
2.091.364,69

1.3) Anàlisi pressupostària:
Pel que fa als Estats integrants de la Liquidació del Pressupost, integrada per la
liquidació del Pressupost de Despeses, la liquidació del Pressupost d'Ingressos, el Resultat
Pressupostari, el Romanent de Tresoreria i els Romanents de Crèdit, qui subscriu es remet
íntegrament al contingut de l'informe preceptiu emès per la Intervenció en l'expedient
d'aprovació de la Liquidació de l’exercici 2016
1.4) Estabilitat pressupostària:
Pel que fa a l'empleno de les principals regles fiscals, una vegada recaptats la totalitat
de dades que conformen el perímetre de consolidació municipal en els termes previstos en els
criteris del Sistema Europeu de Comptes vigent (SEC 2010) i detallats tant en l'article 2 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària, i el Manual de càlcul
proporcionat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i, sense perjudici
dels càlculs i detalls que s'annexen, es realitzen les següents observacions:
Es dona compliment a l’Estabilitat Pressupostària.

INFORMES SOBRE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES

L'article 218 del TRLRHL, redactat pel número Tres de l'article segon de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL), estableix d'una banda, que l'òrgan Interventor elevarà Informe al Ple de la
Corporació de totes les resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions
efectuades, així com de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos; afegint, a
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més que, “el contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de
la corresponent sessió plenària”.
En un sentit similar, l'apartat tercer del citat article estableix que:
“3. L'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i
acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les
objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos. A la citada documentació haurà d'acompanyar, si escau, els informes justificatius
presentats per la Corporació local.”

En desenvolupament d'aquest precepte, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat
de 17 de juliol de 2015, la Resolució de 10 de juliol de la Presidència de Tribunal de Comptes,
per la qual es publicava l'Acord del Ple de 30 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció que regula
la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a
objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos,
així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
Aquesta normativa preveu, que alhora que es remeten al Tribunal de Comptes els
respectius comptes, es remetrà la informació que es detalla en l'Ordre a través de la
Plataforma de Rendició de Comptes a Entitats Locals, que al seu torn, únicament es podrà
enviar de forma electrònica.
Conseqüentment amb l'anteriorment exposat, i en honor de garantir una correcta
lectura i interpretació de la situació econòmica, patrimonial i financera de l'entitat local, es
considera necessari fer constar que no s’ha formulat cap objecció de discrepància

per la

Intervenció Municipal en matèria de despeses.
CONCLUSIONS

En relació amb el Compte General de l'exercici 2016 es pot concloure que:
Primer.- El Compte General ha estat rendit pel President.
Segon.- El Compte General, amb tots els seus documents i annexos, reflecteix
fidelment la situació econòmica, financera i patrimonial del subjecte comptable.
Pel que procedeix informar favorablement aquest compte.
És el que s'informa sense perjudici d'un criteri millor fundat jurídica i comptablement.
La Secretària-Interventora: Maria Jesús Pena Navarra
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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