
 

LORENZO  PÉREZ  SARRIÓN,  SECRETARI  GENERAL  DEL  PLE  DEL 
EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE GANDIA. (R. Conselleria Presidència 13/12/12, 
DOCV 26/12/12). 

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
21 de setembre de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I.- PART RESOLUTIVA

«6.- COMISSIÓ DEL PLE  ESPECIAL DE COMPTES. Dictamen (art. 70 ROPLE):

6.1.  Aprovació i rendició del Compte General de l’exercici 2016.

Pel  Secretari  General  del  Ple  es dóna compte del  dictamen següent  emès per  la 
Comissió del Ple  Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 14 de setembre 
2017: 

"Es dóna compte de la  proposta presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, de data 14 de setembre de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del 
tenor literal següent: 

‘Vista la Memòria sobre el Compte General corresponent a l'exercici de 2016. 

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

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

Vist  el  Compte  General  corresponent  a  l’exercici  2016  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 setembre,  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  que  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 de rendició, presentació i aprovació pel Ple de la 
Corporació i remissió al Tribunal de Comptes.

 Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tindre lloc el 13 de juliol 
de 2017, va informar favorablement la proposta. 

Atès  que  el  Compte  ha  estat  exposat  al  públic  per  termini  de  quinze  dies  hàbils 
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mitjançant edicte publicat en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 141, corresponent al dia 24 de juliol de 2017, durant els 
quals i vuit dies més no s'han presentat reclamacions, objeccions o observacions.

Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió  Espe- 
cial de Comptes, la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Aprovar  els  comptes  i  estats  que  componen  el  Compte  General 
corresponent  a  l'exercici  de  2016,  així  com els  seus annexos,  presentada segons 
determina  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 pel compte de 
la pròpia Entitat, i dels següents ens: 

 -  Organismes Autònoms Administratius:

         -Leandro Calvo. 

         -Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell.

-  Empresa  pública  municipal  Iniciatives  Públiques  de  Gandia  S.A.  en  liquidació 
(comptes formulats però no aprovats).

   S'adjunta  como  annex  els  comptes  de  l'empresa  mixta  Actuacions  Ambientals 
Integrals.

SEGON.- Que es rendeixca el present Compte General de l'exercici 2016 al Tribunal 
de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en la forma i 
amb la documentació que fa referència la Regla 45 de la Instrucció de Comptabilitat.’

INTERVENCIONS
Finalitzades les intervencions, 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),  dictamina 
favorablement la proposta transcrita i  l'eleva al  Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació".

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova 
pel Ple de la Corporació, sense debat i  per  13 vots a favor ( 7 PSPV- PSOE, 5 
MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 12 vots en contra  (PP)».

I  per  deixar-ne  constància  on  procedisca  i  tinga  els  efectes  oportuns,  autoritze  i 
expedisc  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb  el  vistiplau  del  Regidor  de  Govern 
Delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert, amb l'advertiment de quedar a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (article 206 del 
ROFRJ), a Gandia a 22 de setembre de 2017.

Vist i Plau

REGIDOR DE GOVERN DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, 
MODERNITZACIÓ I GOVERN OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)

José Manuel Prieto Part 
(Signat electrònicament segons codificació al marge) 
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http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Vell
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Comarcals
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Investigacions
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