
 
 
M. ALBA ARRUFAT VILAGINÉS, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola (Anoia) 
 
C E R T I F I C A: Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en data 6 d’octubre de 2021, va adoptar, entre 
d’altres, amb 10 vots a favor (4 vots ERC-AM, 4 SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS), 
aprovat per majoria absoluta, el següent ACORD: 

 
APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 

Que presenta la Regidoria d’Hisenda al Ple per tal que adopti, si s’escau, els següents ACORDS: 
 
Atès que finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar els estats i comptes de l’entitat 
local i de l’empresa municipal Hoserpi S.L.,  els quals han de posar de manifest la gestió realitzada 
en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i han de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Vist l’informe de la intervenció municipal emès  sobre el Compte General corresponent a l’exercici 
2019. 
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 6 d’agost  de 
2021. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 10 d’agost 
de 2021, pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions, al.legacions ni observacions. 
 
Donant compliment a l’establert als articles 116 de la Llei Reguladora de les bases de Règim 
Local; 208 a 212 del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut;  
 
La Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i 
de l’empresa municipal Hoserpi S.L. corresponent a l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Remetre el Compte General de la Corporació, esdevingut com a resultat de l’exercici 
econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
esmentats. 
 
I perquè així consti, per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a els Hostalets de Pierola, a la 
data de la signatura electrònica 
 
      Vist i plau, 
      L’alcalde                            
           
 
                      
         
      Gerard Parcerisas Valls 
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