AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

PRP2019/899 DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2019.
D’acord amb el que es disposa en l’article 207 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, la Intervenció de l’ Entitat local
ha de trametre al Ple la informació de l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació
de la tresoreria.
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han d’informar, d’acord
amb l’ establert pel Ple de la Corporació.
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 2019, la
informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la següent:
a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar al Ple de
la Corporació la informació següent:
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de juny de 2019.
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els
efectes legals.
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

14.819.302,00€
3.197.101,63€
18.016.403,63€
9.112.373,18€
50,50%
7.152.122,34€
78,40%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

14.819.302,00€
3.197.101,63€
18.016.403,63€
10.057.160,84€
55,80%
5.614.287,42€
55,80%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/2019
Ingressos
19.440.843,14€
Moviments interns de tresoreria 8.140.436,34€
Pagaments
21.028.789,30€
Moviments interns de tresoreria 8.140.436,34€
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2.641.482,93€

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

7692881f712e4cd28ee1a3bc0ccb4b65001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Extranet
Ajuntament
Mollerussa

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Saldo a 30/06/2019
2.

1.053.536,77€

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

695.100,00€
0,00€
695.100,00€
420.157,16€
60,40%
322.537,74€
76,70%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

695.100,00€
0,00€
695.100,00€
506.180,26€
72,82%
449.448,30€
88,79%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/2019
Ingressos
836.985,09€
Moviments interns de tresoreria 106.752,70€
Pagaments
838.052,98€
Moviments interns de tresoreria 106.752,70€
Saldo a 30/06/2019

19.692,29€

18.624,40€
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Ho signa l’Interventor. A la ciutat de Mollerussa i a la data de la signatura electrònica.
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