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Ricard Rosich i Palet, secretari de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, CERTIFICO,
tenint en compte l’article 27.5 de la Llei 30/92, que:
Aquest Ajuntament, en sessió ordinària de la Corporació Municipal en Ple de data 21 de
setembre de 2016, adoptà, per la majoria que requereix la Llei, entre altres, el següent
acord:
5.1.APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2015.Vist el dictamen favorable emès per la comissió especial de comptes, reunida en sessió de
data 31 de maig de 2016, en relació amb el Compte General corresponent a l’exercici 2015
respecte al Pressupost de l’Ajuntament i de la Societat mercantil municipal unipersonal de
responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires,SL”, i el Balanç de
Situació, Comptes de Resultats, Quadre de Finançament anual, Liquidació del Pressupost i
Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupostos tancats,
així com els Comptes de Recaptació i els Comptes de Multes.

Atès que, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13.06.2016, i
a
la
seu
electrònica
https://seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-n
ormativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis, sense presentar-se
al.legacions ni reclamacions.
Atès el que disposen els articles 212 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
segons el qual cal trametre el Compte General de l’exercici 2015, a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
I vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 13 de setembre de
2016.
La Corporació Municipal en Ple, per la majoria que requereix la Llei, acordà:
Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici pressupostari de 2015
respecte del Pressupost de l’Ajuntament i de la Societat mercantil municipal unipersonal de
responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires,SL”, i el Balanç de
Situació, Comptes de Resultats, Quadre de Finançament anual, Liquidació del Pressupost i
Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupostos tancats,
així com els Comptes de Recaptació i els Comptes de Multes.
Segon.-

Publicar

la

documentació

aprovada

a

la

seu

electrònica

https://www.seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupo
st/compte-general.
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Atès que en compliment de la legislació vigent es va procedir a l’exposició pública del Compte
General exercici 2015, tal i com així ho prescriu l’article 212.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.

Tercer.- Donar-ne compte d’aquesta aprovació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
I, perquè consti, als efectes adients, expedeixo aquest Certificat, d’ordre i amb el Vist-i-plau
de la Sra. alcaldessa.
Sant Esteve Sesrovires, signat electrònicament al marge
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Vist i plau
L’alcaldessa,

