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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DEL CONSORCI 
LOCAL LOCALRET 

A la ciutat de Barcelona el dia 8 de juny de 2017, a les 13:30 hores, sota la Presidència del 

Sr. Xavier Fonollosa i Comas, es reuneixen a la seu de Localret (Llacuna, 166 - 9a. pta.) els 

membres de la Comissió Especial de Comptes, que s'indiquen a continuació: 

President 

Vocals 

Sr. Xavier Fonollosa i Comas 

Sr. Ferran Jiménez Muñoz 
Sr. Francesc Martínez Vilaseca 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez 

També assisteix el Sr. Xavier Furió Galí, director general del Consorci. 

Assisteix el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa, interventor del Consorci 

Assisteix el Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general del Consorci. 

Havent-hi el quòrum de constitució que estableix la legislació de règim local, el Sr. President 

declara oberta la sessió i es passa a tractar el primer i únic punt de l'ordre del dia. 

1.- DICTAMEN RELATIU AL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET 
PER AL 2016 

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 208 a 212 la formació del 

Compte General de les Entitats Locals, com també els tràmits necessaris per aprovar-lo. 

En concret, l'article 212 estableix: 

"1. Els estats i comptes de l'Entitat Local seran retuts pel seu President abans del dia 

15 de maig de l'exercici següent a què correspongui. Les dels Organismes 

Autònoms i Societats Mercantils el capital de les quals pertanyi íntegrament a 

aquella, retudes i proposades inicia/ment pels òrgans competents dels mateixos, 

seran remeses a l'Entitat Local en el mateix termini. 
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2. El Compte General format per la Intervenció serà sotmès abans del dia 1 de juny a 

informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Entitat Local, que estarà 

constituïda per membres dels diferents grups integrants de la Corporació. 

3. El Compte General amb l'informe de la Comissió Especial a què es refereix l'apartat 

anterior serà exposat al públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més 

els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per la mateixa quantes 

comprovacions estimi necessàries, emetrà nou informe. 

4. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i 

objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació, 

perquè, en el seu cas, pugui ser aprovada abans del dia 1 d'octubre. 

5. Les entitats locals retran al Tribunal de Comptes el Compte General degudament 

aprovat. " 

Atès que en compliment de la normativa esmentada s'ha convocat reunió de la Comissió 

Especial de Comptes, el dia 8 de juny de 2017, per examinar el Compte General del 

Consorci LOCALRET per a l'exercici del 2016; el desenvolupament i contingut d'aquestes 

queda reflectit en les actes corresponents i documentació lliurada. 

L'interventor de Localret explica els principals aspectes del Compte General. 

Un cop examinada la documentació del Compte General del Consorci LOCALRET per a 

l'exercici del 2016, aquesta Comissió 

ACORDA 

PRIMER.- Informar favorablement el Compte General de Consorci local LOCALRET per al 

2016, aprovat per unanimitat, amb el vot favorable de tots els assistents a aquesta sessió de 
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la Comissió Especial, integrada pel electes municipals nomenats per acord de l'Assemblea 

General del Consorci, en sessió del dia 29 d'octubre de 2015. 

El Compte General del Consorci Localret per al 2016, d'acord amb l'article 209 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, està format pels comptes i estats que es detallen 

- Balanç de situació 

- Compte de resultats 

- Estats de Liquidació del Pressupost 

- Memòria del Consorci Localret 

SEGON.- Exposar al públic el Compte General del Consorci local Localret del 2016, 

juntament amb aquest informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, en 

compliment del que estableix l'article 212 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. 

En prova de conformitat, ho signen els membres de la Comissió Especial de Comptes, 

nomenada per acord de l'Assemblea General del Consorci, en sessió del 29 d'octubre de 

2015, conjuntament amb el Secretari del Consorci que dona fe de l'acte. 

Sr. Xavier Fonollosa i Comas 
President 

artínez Vilaseca 
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Sr. Ferran Jim nez Muñoz 

--
Sr. Jesús Nah rro Rodríguez 

En dona fe el Secretari del 
Sr. Jordi Cases i Pallarès 
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