MIQUEL VIDAL SALVÁ, SECRETARI ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR,
CERTIFIC:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el passat dia 31 de juliol de 2019, va
adoptar, entre d’altres, el següent acord que es transcriu literalment:
2019/4156H INTERVENCIÓ
Aprovació definitva del compte general de l’Ajuntament de Llucmajor per l’exercici 2018

PROPOSTA AL PLE RELATIVA A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE
GENERAL DE L’EXERCICI PRESSUPOSTÀRI 2018 DE L’AJUNTAMENT DE
LLUCMAJOR.
El Compte General de l’exercici pressupostari 2018 va ser format per la Intervenció, d’acord
amb l’assenyalat al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a la Instrucció
de Comptabilitat de l’administració local de 2013, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de
20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model normal de comptabilitat local.
Compren els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Llucmajor, els estats i Comptes
Anuals de l’Organisme Autònom “Residencia de persones majors”.
Els estats i comptes anuals de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms, recullen a la
vegada la següent informació:
-

Balanç.
Compte del resultat econòmic patrimonial.
Estat de liquidació del pressupost.
Estat de fluxos d’efectiu.
Estat total de canvis al patrimoni net
Memòria

ANNEXES:
Actes d’arqueig.
Comprovants bancaris de les existències de tresoreria.
També s’inclouen els justificants de saldos de tresoreria a data de tancament de l’exercici.
La Compte General de l’any 2018 ha estat exposada al públic per un període de 15 dies,
durant els quals i vuit més, els interessats podien presentar reclamacions, reparos u
observacions.
Tot seguit i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, transcorreguts els terminis
esmentats, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
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1) Aprovar definitivament el Compte general de l’exercici 2018, acompanyat dels informes de
la Comissió i els justificants de saldos de Tresoreria.
2) Rendir a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Compte General aprovat.
I perquè consti, expedesc el present certificat amb el vistiplau del batle de l’Ajuntament de
Llucmajor.
Vist i plau

CAP DE NEGOCIAT DE COMUNICACIÓ INTERNA
Firmat electrònicament per:
VIDAL SALVA MIGUEL - DNI 43045258E
30/08/2019.8:55:53
Secretari acctal.

Batle-President
Firmat electrònicament per:
Eric Jareño Cifuentes
30/08/2019.16:03:49
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