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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DEL 
DIA 11 DE JULIOL DE 2022 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Mercè Bosch Romans 
 
 
REGIDORS/ES: 
Segimon Baulenas i Raurell 
Javier Molina Mejuto 
 
 
SECRETARI: 
Joan Cano i Yáñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 18:00 hores del dia 
11 de juliol de 2022, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Mercè Bosch i 
Romans, amb l’assistència del Sr. 
Secretari–Interventor Joan Cano i Yáñez 
i demés membres anotats al marge, a 
l’objecte de celebrar la sessió ordinària, 
que ha estat convocada en legal forma, 
amb distribució de l’Ordre del Dia dels 
assumptes a tractar. 
 
Constituint els reunits nombre suficient 
dels membres de dret que integren la 
comissió especial de comptes, per 
celebrar la sessió, en primera 
convocatòria, la Sra. Presidenta la 
declara oberta, passant-se a tractar els 
següents assumptes inclosos al següent 
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ORDRE DEL DIA: 

 
  
1. Informe del compte general de l’any 2021 
 
La Intervenció ha elaborat el Compte General de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 
per a l’exercici 2021. 
 
D’acord amb l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), el Compte General 
està integrat pel compte de l’entitat, dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils de capital íntegrament propietat de l’entitat local. 
 
Vist l’informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys,  
 
I atès el que disposa l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, la Comissió especial 
de comptes en sessió d’avui DICTAMINA FAVORABLEMENT i acorda elevar al Ple la 
següent proposta d’acord: 
 
PRIMER.- APROVAR el Compte general de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys de 
l’exercici 2021 segons detall que a continuació s’exposa: 
 

• Comptes de la pròpia entitat local 

• Comptes anuals: 

• El balanç. 

• El compte del resultat econòmic-patrimonial. 

• L’estat de canvis en el patrimoni net. 

• L’estat de fluxos 

• L’estat de liquidació del pressupost. 

• La memòria. 
 

• Documentació complementària 
Acta d’arqueig 
Certificacions de cada entitat financera 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de quinze dies, 
durant els quals, els interessats puguin presentar les reclamacions, objeccions o 
observacions que considerin més adients, de conformitat amb allò que disposa l’article 
212.3 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. 
 
TERCER.- Retre l’expedient a la Sindicatura de Comptes  
 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta 
alçà la sessió a les 19:00 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa, amb mi, la secretari-interventor, que certifico. 
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