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ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 24 de juliol de 2018, va prendre coneixement 
dels acords següents: 

“PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2018

Part expositiva:

En data 11 de juliol de 2018 la intervenció municipal de Manlleu ha elaborat un Pla Anual de 
Control Financer per l’exercici 2018.

Fonaments de dret:

L’apartat tercer de l’article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local estableix que identificats 
i avaluats els riscos, l’òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les actuacions a 
realitzar i identificant el seu abast objectiu, subjectiu i temporal de cada una d’elles. El Pla 
Anual de control financer així elaborat serà remès a efectes informatius al Ple.

Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el 
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat i dictaminat favorablement per 
part de la Comissió Informativa, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, d’acord amb la 
part dispositiva que, a judici de la persona que informa, ha de respondre als següents 

ACORDS:

Assumpte

Pla anual de Control Financer 2018
Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Únic. Donar compte del Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2018 que ha elaborat 
l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Manlleu.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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