
PROPOSTA  DE  BATLIA  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  CORRESPONENT  A
L’EXERCICI 2015

Resultant  que  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  en  sessió  celebrada  dia  29  d’agost  de  2016  informà
favorablement el Compte General de l’exercici 2015.

Resultant que el Compte General s'ha exposat al públic per un termini de 15 dies, mitjançant anunci publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de data 27 d’agost de 2016 i durant el qual i vuit dies més no s'han
presentat reclamacions, objeccions  o observacions.

Considerant  que l’expedient d’aprovació del Compte General  ha seguit la tramitació establida en la legislació
vigent.

Vista la memòria del Compte general de 2015.

Vist l'informe emès per l'Interventor municipal.

Considerant que el Compte General corresponent a l'exercici 2015 i els documents que el justifiquen, s'han
rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i la resta d’antecedents documentals, de conformitat
amb el que disposal'article 212 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 les Regles 50 i 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de  setembre
per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), posant a la vista i consultats
tots els antecedents que s'han cregut convenients per millorar alhora de Dictaminar respecte dels extrems a
que fa referència la legislació citada.  

Hi  ha que ressaltar  i  tenir  en compte que,  de conformitat  amb el  que disposa la  Regla  49 de la  ICAL,
l'aprovació del Compte General és un acte essencial per la fiscalització d'aquesta pels òrgans de control
extern (Sindicatura de Comptes i Tribunal de Comptes), que no requereix la conformitat amb les actuacions
que en ell es contenen noi general responsabilitat per raó de les mateixes.

En  virtut  de  tot  això,  aquesta  Batlia  eleva  a  l'Ajuntament  en  ple  condicionada  a  que  es  Dictamini
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar els Comptes i estats que composen el Compte General corresponent a l’exercici 2015, així
com els seus annexos, presentada de conformitat a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de  setembre per la que
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrat el Compte de la pròpia
entitat i el 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.- Aprovat el Compte General es rendeixi al Tribunal de Comptes en la forma i la documentació que
estableix la normativa vigent.

I per deixar-ne constància i produeixi els efectes oportuns, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació
de l’acta corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  s'expedeix  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb el
vistiplau del Sr. President de la Comissió.

Inca, 26 de setembre de 2016 

El Batle-President de la Comissió Especial de Comptes

Virgilio Moreno Sarrió
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