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Comissió Especial de Comptes (2019-2023)

Les funcions de la Comissió seran les que se li atorguen en l’article 58 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en concordança amb l’article 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, consistents en l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests
queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, els comptes
no pressupostaris i els comptes o organismes municipals de gestió.

La Comissió  Especial  de Comptes s’ha de reunir  necessàriament abans de l’1  de juny de cada any per
examinar  els  comptes  generals  de  l’Ajuntament,  juntament  amb  justificants  i  antecedents,  i  emetre
l’informe.

L’informe  de  la  Comissió  Especial  de  Comptes  amb  els  vots  particulars  i  les  esmenes  presentades,
juntament amb els comptes generals de l’ajuntament han d’ésser objecte d’informació pública abans de ser
sotmesos  a  aprovació  del  Ple.  En  període  d’informació  pública  es  poden  presentar  reclamacions  i
observacions sobre els comptes generals.

La Comissió Informativa actua com a Comissió Especial de Comptes. Aquesta es reuneix ordinàriament un
cop l’any amb motiu de l’informe del Compte General del Pressupost municipal.

Aquesta Comissió estarà integrada per la totalitat dels  membres corporatius municipals,  actuant com a
Secretari/ària el/la que ho sigui de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.

(Acord Ple de 26 de juny de 2019)

Membres de la Comissió Especial de Comptes

Presidenta
Il·lma. Sra. Núria Ventura i Brusca

Regidores i Regidors 
Sra. Cati Brusca Campos
Sra. Monica Fabra Miralles
Sr. Toni Pascual Doménech
Sr. Albert Palacios Bernad
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Eli Itarte Belles
Sra. Fanny Castell Castell
Sr. Raül Najas Martí
Sra. Maria José Gavaldà Adell
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sra. Núria Balagué i Raga
Sra. Isabel Maria Salas González

http://ulldecona.cat/transparencia2019_2023/14_Organs/07_ComissioInformativaUrbanisme.pdf
http://ulldecona.cat/transparencia2015_2019/15_Regidors/01_NuriaVenturaBrusca.pdf
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