
                             

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
        ______

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 13 de maig de 2021

PRP 2021/398 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT 
A L’EXERCICI 2019.-

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar el compte general de l’entitat local i 
del seu organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos.

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 es van sotmetre a informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable, aprovant 
l’expedient, en data 12 d’abril de 2021. 

Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 72, de 16 
d’abril de 2021, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions.

Vist l’informe de l’Interventor.

D’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 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 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en 
relació amb la tramitació i el contingut.

En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, 
integrats pels següents documents comptables:

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms.
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- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, 
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o 
raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els 
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva.
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