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Acord del Ple
Expedient núm.: 1533/2018
Assumpte: COMPTE GENERAL 2017
Procediment: Aprovació del compte general. Model normal
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del Baix Ebre,
CERTIFICO: Que el Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia
27 de juliol de 2018, va adoptar els acords que seguidament i de forma literal es
transcriuen:
Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació
annexa a la mateixa, segons la legislació vigent.

Vist que s'han finalitzat aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció comarcal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a
l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal en
sessió celebrada en data 29 de maig de 2018 va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data 8 de juny
de 2018 el Compte General –juntament amb l'informe d'aquesta comissió- van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit
més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de
la Corporació, durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no
s'han presentat al·legacions
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Especial
de Comptes, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del PDECAT, els 8
consellers comarcals d’ERC, els dels 5 consellers comarcals del PSC, i el del conseller
comarcal del PP, i amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2017, comprès pel Compte General
del propi Consell Comarcal i de la societat Baix Ebre Innova, SL
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de
Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en
compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
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Vist que el titular de la Intervenció de fons va procedir a la formació del Compte
General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2017, juntament amb
tota la seva documentació annexa al mateix.

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Presidenta, i
amb la reserva de l’aprovació de l’acta que conté l’acord.
Tortosa, 2 d’agost de 2018
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