
 

CERTIFICAT RENDICIÓ COMPTE GENERAL 2015

LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE I DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES (R. Conselleria Presidència 13/12/12 DOCV 26/12/12).

CERTIFIQUE: Que  la  Comissió  del  Ple  d’Economia,  Hisenda  i  Polítiques 
Econòmiques, en sessió extraordinària de data 27 de desembre de 2016, constituïda 
en COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, per tal d'exercir les funcions que li assignen 
els articles 116 i 122.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 119 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de 
la Comunitat Valenciana, i  142 del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), en relació 
amb  l'acord  plenari  de  6  de  juliol  de  2015,  ha  emés  el  següent  informe  sobre 
l'assumpte de referència:

«ÚNIC. RENDICIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2015

Es dóna compte de la  proposta  presentada pel  Coordinador General  d’Economia i 
Hisenda, de data 21 de desembre de 2016, en relació a l'assumpte de referència i del 
tenor literal següent: 
 

“Vista la Memòria sobre el Compte General corresponent a l'exercici de 2015. 

Vist l’informe emes pel Sr. Interventor General Municipal.

Vist l’informe emes pel Titular de l’Òrgan de Comptabilitat Municipal.

Vist el Compte General corresponent a l’exercici 2015 i els documents que ho 
justifiquen, i que han estat rendits i estan conforme amb els llibres de comptabilitat i la 
resta d'antecedents documentals, de conformitat amb el que disposen els articles 208 i 
següents 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 l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 
de septiembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, i tenint a la vista i consultats tots els antecedents que s'han cregut convenient  
per a millor dictaminar respecte dels extrems que fa referència l'esmentada llei. 

Cal fer constar l’aprovació del compte general és un acte administratiu de naturalesa 
purament comptable, que es limita a reflectir numèrica i comptablement les operacions 
realitzades en l’exercici.

L’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització per part dels 
Òrgans de Control Extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que en 
ella es reflectisquen, ni genera responsabilitat per raó de la seua aprovació.

No  obstant  això  cal  diferenciar  entre  els  diferents  actes  de  remissió,  rendició, 
presentació i aprovació del compte general, per la qual cosa amb el present acord es 
pretén donar compliment a l’obligació rendició, presentació al Ple de la Corporació i 
remissió al Tribunal de Comptes

 



 

Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Especial 
de Comptes, la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMERA.- D’acord amb el que disposa la legislació vigent, queda rendit el Compte 
General de l’exercici 2015.

SEGONA.- Que el Compte General de 2015, previs els tràmits escaients, es presente 
davant el Ple de la Corporació per al seu coneixement i efectes.

TERCERA.- Que es remeta el Compte General de 2015 al Tribunal de Comptes i a la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

QUARTA.- Que  s'expose  al  públic  mitjançant  Edicte  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província per un termini  de quinze dies, durant els quals i  vuit més els interessats 
podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que estimen oportunes.

Transcorregut  en  termini  d'exposició  al  públic,  i  previ  informe,  de  nou,  d'aquesta 
Comissió, que se sotmeta a l'aprovació de l'Ajuntament Ple”.

 INTERVENCIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitzat el  debat sobre aquest assumpte,  la Comissió Especial  de Comptes, 
amb  5  vots  a  favor  (2  PSPV-PSOE,  2  MÉS  GANDIA  i  1  C’s  GANDIA)  i  4 
abstencions (PP), informa favorablement la proposta transcrita».
 
I perquè així conste i produïsca efectes oportuns, a reserva dels termes que resulten 
de  l'aprovació  de  l'acta  corresponent,  d'acord  amb  l'article  206  del  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  expedisc  la 
present certificació, d'orde i amb el vistiplau de la Sra. Presidenta de la Comissió, en 
Gandia a  29 de desembre de 2016.
 

Vist i plau
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ

(Decret núm. 4191 de 24/07/2015)

Alícia Izquierdo Sesé
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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