FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ
NOM DE LA PRESTACIÓ

Descripció

Subunitat (secció,
àrea…) i persona
responsable
Altres unitats del
mateix servei o
d’altres serveis
implicades
Horari i calendari de
prestació del servei

ELABORACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Es tracta de realitzar la liquidació del pressupost d’un any
determinat. Es fan totes les tasques necessàries per poder
enllestir amb seguritat l’elaboració del compte de liquidació
(liquidació del pressupost, operacions pressuposts tancats, annexos
als estats anuals, balanç i compte de resultats).
Secció de Pressupost. Rendiment de comptes. Persona responsable:
Isabel Adrover Ballester (971 17 34 30 – isabel.adrover@uib.es)
També hi participa el Servei de Control i Comptabilitat amb el
balanç i el compte de resultats.

Devers tres mesos (gener-març)
De les 8 a les 15 hores

Persones destinatàries

Consell de Direcció i Consell Social. Sindicatura de Comptes.
Conselleria d’Educació i Cultura.

Requisits previs per a
la prestació del servei

Haver quadrat prèviament l’exercici. També cal tenir fet l’estat
economicofinancer del mes de desembre corresponent.

Canals de prestació del
servei

Presencial

Telefònic

Web

UIBdigital

Temps previst de
tramitació (si escau)

Correu electrònic
Altres: Programa
CTB

Cost per a l’usuari
(si escau)

Informació
complementària (si
escau)
Normativa

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària
Pla general de comptabilitat pública 1994
Principis i normes d’auditoria del Sector Públic
Annex IV. Normes d’execució. Pressupost UIB 2010

Accions que ha de realitzar la persona interessada
Sol·licitud (com s’ha
de sol·licitar, on cal
adreçar-se…)
Documents que cal
aportar

És una tasca més de la Secció de Pressupost. Es recullen les dades
del programa de comptabilitat CTB.
Documents normalitzats UIB
Altres documents

Altres accions
Nom del servei i/o unitat
Integrants de la CGQ que han elaborat
aquest document
Data d’elaboració
31.05.2010
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