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DICTAMEN 

 
 
Antecedents 
 
La Intervenció municipal va procedir a la formació del Compte General del Pressupost, 
corresponent a la corporació i els seus ens dependents, en relació a l’exercici 2019. 
 
El Compte General del Pressupost de l’exercici de 2019 va ser informat favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en la reunió de data 31 de 
juliol de 2020.  
 
Amb posterioritat, va ser exposat al públic, juntament amb els seus justificants i 
l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província del dia 10 d’agost de 2020, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
Durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, objecció ni observació. 
 
Consideracions legals 
 
Els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’article 4.2.b) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Per l’exposat, es proposa l’adopció del següent 
 
 
 
                 ACORD 
 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2019 rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst. 
 
El Compte General del Pressupost està format pels comptes dels ens següents: 
 

- Ajuntament de Manresa 
 

- Consorcis adscrits: 
 

� Consorci Parc Central  
� Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials  
� Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya  
� Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 
� Consorci Urbanístic l’Agulla (*) 

 
(*) Comptes formulats, informats i exposats al públic, pendents d’aprovació als respectius Plens. 
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- Societats mercantils íntegrament participades: 
 

� Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A. 
� Manresa d’Equipaments Escènics, S.L.M. 

 
- Societats mercantils participades: 

 
� Aigües de Manresa, S.A. 

 
- Entitats sense finalitat de lucre: 

 
� Fundació Turisme i Fires de Manresa 
� Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia 

 
- Societats mercantils dependents: 

 
� Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA 

 
 
SEGON.- Remetre el Compte General juntament amb la documentació que l’integra a 
la Sindicatura de Comptes abans del dia 22 de gener de 2021. 
 
 
Tanmateix el Ple de la Corporació Municipal, resoldrà. 
 
Manresa, 30 de setembre de 2020. 
 
L’ALCALDE-PRESIDENT, 
 
 
 
 


		2020-09-30T13:06:45+0200
	MARC ALOY GUARDIA - DNI 39368050P (SIG)




