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PRP2020/305 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 
ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL 
PRESSUPOST. QUART TRIMESTRE 2019

En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es 
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de la tramesa 
d’informació corresponent al quart trimestre de 2019.

Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació: 31 de gener de 2020
Formularis: 

F.1.1.1 Resum classificació econòmica
F.1.1.2 Desglossament Ingressos corrents
F.1.1.3 Desglossament Ingressos de capital i financers
F.1.1.4 Desglossament Despeses corrents
F.1.1.5 Desglossament Despeses de capital i financeres
F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
F.1.1.8 Romanent de Tresoreria
F.1.1.13 Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions
F.1.1.B1 Ajustos SEC
I.A1 Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
I.A4 Avals de l’entitat
I.A5 Fluxos interns
I.B1 Vendes d’accions i participacions
I.B3 Adquisició d’accions i participacions
I.B4 Operacions atípiques
I.B5 Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”
F.2.1 Ajustos per operacions internes entre entitats
F.3.0 Dades generals de l’informe d’avaluació
F.3.2 Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla del 

gasto.
F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
F.4.0 Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Es fa constar que de les dades subministrades, es desprèn que, al quart trimestre de 2019, 
s’incompleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat en el Pla Econòmic Financer que 
fineix a desembre de 2019.

Ho signa l’Alcalde. A la ciutat de Mollerussa a la data de la signatura electrònica.


		2020-03-12T12:01:20+0100
	Marc Solsona Aixalà - DNI 43727352M (AUT)




