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INFORME DEL COMPTE GENERAL DE 2016 DE L'AJUNTAMENT D'INCA I 
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
Vist el Compte General corresponent a l’exercici 2016 i els documents que la 

justifiquen, que s'han rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i la resta 

dels antecedents documentals, de conformitat amb el que disposa l'article 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 (TRLRHL) i les Regles 50 i 51 de l'Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal 

de Comptabilitat Local, tenint a la vista i consultats tots els antecedents que s'han cregut 

convenient per millor dictaminar respecte dels extrems al fet que fa referència la 

legislació citada._ 
_ 

Cal tenir en compte que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49 de l'Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal 

de Comptabilitat Local, l'aprovació del compte és un acte essencial per a la fiscalització 

d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix conformitat amb les 
actuacions que en ella es contenen ni genera responsabilitat per raó de les 
mateixes. 

 

Vist l'informe favorable emès per l'Interventor Municipal. 

 

Per tot l'exposat, es sotmet a la Comissió Especial de Comptes la següent,   

_ 

PROPOSTA D'ACORD 

_ 

PRIMER.- Informar favorablement els comptes i estats que componen el Compte 

General corresponent a l’exercici 2016, així com els seus annexos, presentada segons 

disposa l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció 

del Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrada el compte de la pròpia 

Entitat i dels següents ens: 

• Organismes Autònoms Administratius: 

1. Escola Municipal de Música Antoni Torrandell. 

2. Fundació Pública del servei de la Residència Miquel Mir. 

3. Fundació Pública Servei Municipal Llar d'Infants. 

4. Institut Municipal d'Activitat Física Inca.  

 

SEGON.- Que s'exposi al públic mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran 

presentar les reclamacions, objeccions i observacions que estimin oportunes. 

 

TERCER.- Transcorregut el terme d'exposició al públic i previ informe de nou de la 

Comissió Especial de Comptes, en el cas de que existeixin reclamacions, objeccions  o 

observacions, que es sotmeti a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 
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QUART.- Una vegada aprovat el compte general que es rendeixi al Tribunal de 

Comptes. 

 

Inca, 8 d'agost de 2017   

El Batle-President de la Comissió Especial de Comptes 

 

 

 

Virgilio Moreno Sarrió 


