
PROPOSTA AL  PLE

Proposta:  PRP2021/91
Identificació de l'Expedient

Expedient GENERAL EXPEDIENTS 2021/247  relatiu a DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL QUART TRIMESTRE DE 2020

Vist 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, que estableix que la Intervenció de l’entitat local 
remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de l’execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars 
del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.

Vistes les regles 52 i 53 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per  
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, on s’estableixen l’elaboració i contingut de la 
informació periòdica per al Ple de la Corporació regulada a l’article 207 del TRLRHL esmentat.

Vist l’article 45è de les Bases d’Execució del Pressupost, on s’estableix que en compliment de 
l’article 207 del TRLRHL i la regla 52 de la ICAL, l’Ajuntament i les entitats públiques 
empresarials dependents de l’Ajuntament elaboraran trimestralment un document informatiu de 
gestió-econòmica-financera. 

Vis que l’esmentat article 45è de les Bases d’Execució en el seu apartat 2 determina la estructura de 
la informació relativa al propi Ajuntament. 

Vistos els Estats d’Execució del Pressupost i del moviment de la tresoreria elaborats per la 
Intervenció Municipal.

És per tot això que es dona compte al Ple de la informació sobre l’execució del pressupost de 
l’Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al quart trimestre de l’any 2020 d’acord amb 
els Estats que s’adjunten com Annex i d’ on es desprenen les següents dades:

- Obligacions reconegudes netes a 31/12/2020        18.966.431,00 euros
- Drets reconeguts nets a 31/12/2020            18.575.932,38 euros
- Tresoreria a  31/12/2020 (pressupostari/no pr.)            12.241.492,85 euros

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa,
Annabel Moreno Nogué
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