ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

Sent les 19,05 h. del dia de la data indicada, a
l'ajuntament

i

prèvia

comunicació,

es

reuneixen sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa els regidors que al marge es
relacionen, que constitueixen un quòrum
d'assistència de set regidors dels nou que tant
de fet com de dret integren la Corporació, a fi
de celebrar sessió ordinària i pública.

REGIDORS ABSENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL

Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

relacionen a continuació.

sessió, passant a tractar els assumptes que
configuren l'ordre del dia tal i com es

ÚNIC APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE COMPTE GENERAL DE
L'EXERCICI 2016.
Per la secretària-interventora s'informa al ple de la proposta que diu així:
INFORME-PROPOSTA DE L'SECRETÀRIA- INTERVENTORA
Complerts els tràmits establerts en les Regles 48-50 i concordants de la Instruccióde
Comptabilitat Local, model simplificat, Ordre HAP / 1782/2013, de 20 de setembre, PER
LA QUAL S'APROVA LA INSTRUCCIÓ DEL MODEL SIMPLIFICAT DE
COMPTABILITAT LOCAL I ES MODIFICA LA INSTRUCCIÓ DEL MODEL BÀSIC DE
COMPTABILITAT LOCAL, APROVADA PER ORDRE EHA / 4040 / 2004, de 23 de
novembre; que en resum són:
− Dictaminada Compte general de 2016 per la Comissió Especial de Comptes,
en data 17 de juliol de 2017, de manera favorable
− Publicada la informació pública en el BOP Nº 143 de 26 de Juliol de 2017 i
exposada al públic del 27 de Juliol de 2017 al 29 d'agost de 2017, no s'ha
presentat cap reclamació, objecció o observació.

I D'acord amb el que disposa la regla 50.4 de la reiterada INSTRUCCIÓ, 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 la mateixa.
Pel que es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el compte General de l'exercici 2015.
Segon.- Remetre el Compte general així aprovada i tota la documentació que l'integra a
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el compte General de l'exercici 2016.
Segon.- Remetre el Compte general així aprovada i tota la documentació que l'integra a
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19'10h del dia de l'encapçalament
de la qual jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha actuat s'estén la
present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa.
Vist i plau
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Signat: Maite Pérez Furio

Signat: Amparo Ferrandis Prats

