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El Sr. Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Excm. Ajuntament d'Inca, en 
compliment de l'ordenat pel Sr. Batle mitjançant Providència de Batlia de data 26 de 
juliol de 2017,  i de l'establert en 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 article 4.a) i h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, emet el següent  

INFORME 

 

ASSUMPTE: Aprovació Compte General de l'exercici 2016. 

 
PRIMER.- Legislació Aplicable. 

a) Articles 22.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

b) 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 (TRLRHL). 

c) Article 119.3 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

d) Les Regles 44 i ss. de l'Ordre Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la 
qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.  

 

SEGON.- Mitjans materials.  

Aquest Ajuntament ha utilitzat com a instrument per a la comptabilització 
informatitzada l'aplicació del programa ABSIS, per la qual cosa el desenvolupament 
comptable es té necessàriament que adaptar a les característiques i possibilitats 
instrumentals de l'esmentat programa informàtic. 

 

TERCER.- Àmbit de l'informe.  

La Regla 44.2 de l'Ordre Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova 
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, disposa que el Compte General 
estarà integrada per: 

a) El Compte de la pròpia entitat. 

b) El Compte dels organismes autònoms. 

 
D'altra banda, l'article 102 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
disposa que l'organització especialitzada tindrà, dins del pressupost únic previst en 
l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, secció pressupostària pròpia, constituïda per 
les partides consignades a tal fi i nodrida pel producte de la prestació i per les 
subvencions o auxilis que es rebessin. I que els serveis prestats mitjançant una 
organització especialitzada portaran, amb independència de la comptabilitat general de 
l'Entitat local, una comptabilitat especial, havent de publicar-se els balanços i les 
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liquidacions, cosa que no s'ha realitzat des de la seva constitució. No compta amb secció 
pressupostària pròpia.  

 

QUART.- Documentació. 

Cal fer constar que el Compte General de l'exercici 2016 s'elabora de conformitat amb 
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada mitjançant Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal 
de Comptabilitat Local, ajustant-se al que es disposa la Regla 45 i següents. 

a) El Balanç 

b) El Compte de resultat econòmic – patrimonial. 

c) L'Estat de Liquidació del Pressuposat 

d) La Memòria. 

e) L'estat de canvis en el Patrimoni Net. 

f) Estat de fluxes d'efectiu. 

 

A la qual haurà d'unir-se la següent documentació: 

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

b) Certificacions bancàries i les conciliacions que, si escau, hagin de realitzar-se. 

 

CINQUÈ.- Limitacions.  

El present informe NO realitza una fiscalització completa de totes i cadascuna de les 
operacions que s'han realitzat durant l'exercici, sinó un examen limitat a les xifres 
agregades resultants dels estats comptables que permet formular certes observacions 
respecte a les xifres indicades. 

 

SISÈ.- Tramitació, aprovació i rendició dels comptes.  

La tramitació, aprovació i remissió al Tribunal de Comptes ve regulada en 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 Regles 49 i següents de la 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal 
de Comptabilitat Local, que assenyala el següent procediment: 

1. Els estats i comptes de l'Entitat Local han de ser rendits pel seu president abans 
del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin; les dels 
organismes autònoms i societats mercantils la capital de les quals pertanyi 
íntegrament a aquella, rendides i propostes inicialment pels òrgans competents 
d'aquests, seran remeses a l'entitat local en el mateix termini. 

2. Una vegada formada el Compte per la Intervenció, com és el cas, ha de ser 
sotmesa a informe de la Comissió Especial de Comptes abans de l'1 de juny. 

3. El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes serà 
exposada al públic, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
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per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran 
presentar reclamacions, objeccions o observacions que estimin oportuns. 

4. Examinats aquests per la Comissió Especial, i practicades per la mateixa quantes 
comprovacions estimi necessàries, emetrà nou informe. 

5. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i 
objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació 
perquè, si escau, pugui ser aprovada. 

6. Una vegada aprovada es rendirà al Tribunal del Comptes a través del portal 
habilitat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.  

Interessa assenyalar que la Regla 49.4 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, disposa 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”. Afegint la 
Regla 50.3 que la responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la 
rendició de comptes és independent de la responsabilitat en la qual incorrin els qui van 
adoptar les resolucions o van realitzar els actes reflectits en aquests comptes. 

 

SETÈ.- Documents que s'adjunten. 

S'adjunta al present informe el Balanç, el Compte del Resultat econòmic-patrimonial, 
l'Estat de Liquidació del Pressupost, l'Estat de fluxes d'efectiu, l'estat de canvis del 
Patrimoni Net i la Memòria, segons els Models i amb el contingut regulat en l'Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal 
de Comptabilitat Local. Així mateix s'adjunta la documentació corresponent dels 
organismes autònoms locals. 

Per tot l'exposat, s'Intervé el Compte General corresponent a l'exercici 2016.  

 

És el que el funcionari que subscriu té el deure informar. 

 

Inca 7 d'agost de 2017 

L'Interventor 

 

 

 

Antoni Cànaves Reynés 


