ACTA NÚM. 4. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 27
DE MARÇ DE 2014

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 27 de març de 2014, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència la també relacionada, i es
constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els assumptes
que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbe Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sr. David Pérez i Castells
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez

La sra. Jou s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 6.
--------------------

Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 3179 22 RE 22529. Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a
l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.
--------------------

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 27
de febrer de 2014.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 27 de febrer de 2014, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia.

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 10 de febrer al dia 7 de
març de 2014.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació anul·lació A. SERVEIS NETEJA EDIFICIS
MUNICIPALS.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2014, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9) i Cornellas (1) cap vot en contra i les abstencions del/s
els/les senyor/es Paloma (4), López (3), i Monfort (1) s'acorda informar favorablement la
Proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural que es transcriu a
continuació:
VIA PÚBLICA
MVT_14/ 23

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp.578/13 Ctc.10-14. Atès que el Ple en sessió ordinària de data 19 de desembre de
2013, es va aprovar el contracte i el plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que juntament amb el Plec de clàusules generals aprovat pel Ple,
ha de regir l’adjudicació i execució d’aquest contracte, amb una previsió econòmica pel
període desembre 2013 a novembre 2015.
Vist l’informe del cap UA Manteniment d’Espais Públics, de data 26 de febrer de 2014, en el
que assenyala que no es pot prescindir del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals, que l’empresa ISS FACILITY SERVICES emet mensualment la factura dels
serveis prestats i que no poden fer front a aquesta despesa atès que no disposen de
suficient consignació pressupostària.

Atès que la data d’adjudicació prevista pel nou contracte es maig de 2014, es proposa
traslladar els terminis aprovats pel Ple en data 19 de desembre de 2013.

Per tot això, aquest Regidor proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Anul•lar l’autorització de la depesa (A\) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22700 del pressupost municipal 2014 per un import de SETANTA-UN MIL SIS-CENTS
DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (71.618,04) corresponent a la despesa del mes
de desembre de 2013.
SEGON. Anul•lar l’autorització de la depesa (A\) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22700 segons el detall següent:
Any
2014 (gener a desembre)
2015 (gener a novembre)

Import
859.416,52€
787.798,48€

TERCER. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22700 del pressupost per a l’exercici de 2014 segons el detall següent:

Any
2014 (maig a desembre)
2015 (gener a desembre)
2016 (gener a abril)

Import
572.944,35€
859.416,52€
286.472,17€

QUART. Notificar aquests acords a la UA Manteniment d’Espais Públics, a la Intervenció i a
la Tresoreria Municipals.
Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Paloma,
Pérez, Monné, López i Flores.

--------------------

Acord núm. 4.

Aprovació Ordenança mercat de venda no sedentària

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2014, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9) i Paloma (4) cap vot en contra i les abstencions del/s
els/les senyor/es López (3), Cornellas (1) i Monfort (1) s'acorda informar favorablement la
Proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:

ALCALDIA
GSM_14/ 2

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 270/2013
L’ Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2013, ha acordat
aprovar l’adhesió a l’ordenança tipus pels mercats de venda no sedentària de la província
de Barcelona, la qual ha estat aprovada per la Diputació de Barcelona i publicada al Butlletí
Oficial de La Província de Barcelona el 18 de gener de 2013, llevat de les modificacions
contingudes a l’annex 1 respecte del text esmentat.
En data 4 de juny de 2013 es presenten al·legacions a l’ordenança aprovada per part del
grup Municipal Convergència i Unió d’Olesa de Montserrat.
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica, el regidor de Promoció Econòmica
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar l’annex, que conté les modificacions respecte a les al·legacions
presentades pel Grup municipal Convergència i Unió i aprovar definitivament l’Ordenança.
SEGON.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament. Un cop fetes aquestes publicacions s’ha de publicar un anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que faci constar la referència del BOP en que
s’hagi publicat íntegrament aquests acords.
TERCER.- Notificar aquests acords al Grup municipal Convergència i Unió.
Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Pérez, Fernández, Cornellas i
Monfort, CAP (0) vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Monné, López,
Flores, Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 5.

Aprovar els Convenis de col·laboració i encàrrec de gestió entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat.

DICTAMEN MODIFICAT
SOSTENIBILITAT

DE

LA

COMISSIÓ

INFORMATIVA

D'URBANISME

I

La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 19 de febrer
d'enguany, va acordar informar favorablement, amb els vots a favor dels Srs. Planas (9),
Pérez (4), Flores (3), Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), CAP (0) en contra i l'abstenció del Sr.
Ramírez (2), la següent proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi
Natural.

HABITATGE I PATRIMONI
RBC_14/ 1

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 979/2011.

Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat tenia signat fins a 31 de
desembre de 2012 el “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge situada en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al Programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges”.

Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària celebrada el 28
de novembre de 2012, va aprovar les addendes de pròrroga per al primer semestre de
2013 del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al Programa de mediació per al
lloguer social d’habitatges”.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària celebrada el 27
de juny de 2013, va aprovar l’ampliació de la pròrroga per al segon semestre de 2013 del
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada
en aquest municipi” i del “Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al Programa de mediació per al
lloguer social d’habitatges”.
Atès que en data 11 de març de 2014 via correu electrònic, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya envia a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat propostes individualitzades dels
convenis relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i al Programa de Mediació per al lloguer social
d’habitatges.
Vist l’informe tècnic previ, el regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge situada en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges” fins al 31 de desembre de 2014.
SEGON.- Aprovar el compromís d’ingrés per import de 29.708,00€ al concepte
pressupostari “42 45060 Agència de l’Habitatge – Conveni OLH/XMLS ” en concepte
d’aportació màxima del Conveni relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge.
TERCER.- Aprovar el compromís d’ingrés per import de 2.150,00€ al concepte
pressupostari “42 45060 Agència de l’Habitatge – Conveni OLH/XMLS ” en concepte
d’aportació màxima global del Conveni relatiu al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges.

QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels convenis esmentats a l’acord
primer.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Regidoria
de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, i a la Intervenció i Tresoreria municipals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 6.

Acord no disponibilitat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2014 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sr. Manfredi (2) i Sr. Cornellas (1), 3
abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0), la
proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_14/ 9

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 30/2014
Vist l’informe de la Intervenció emès en l’exercici de la funció interventora prevista en el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), a l’expedient número 30/2014, de liquidació del
pressupost de l’exercici 2013.
Atès que de l’aprovació per Decret de l’Alcaldia de 27 de febrer de 2014, de la liquidació de
pressupost de l’exercici 2013 es desprèn una romanent de tresoreria per a despeses
generals de 2.123.986,13 €.
Atès que els romanents de despesa que es deriven de la liquidació generen una necessitat
de finançament per la seva incorporació al pressupost vigent, que ha d’anar a càrrec del
Romanent per Despeses Generals:
Import de la despesa a incorporar

6.185.006

Finançament amb compromisos d’ingrés a incorporar

1.447.011

Finançament amb l’excés de finançament afectat

3.525.806

Finançament amb romanent per despeses generals

1.212.190

Atès que s’entén per solvència, la capacitat d’atendre els pagaments a la data que són

exigibles per contracte o per normativa legal i que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, al seu article 4 determina que “
L’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de
l’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte ”.
Atès que per poder atendre amb garanties aquesta obligació es fa necessari la creació d’un
fons de solvència a curt termini, a constituir amb una declaració de no disponibilitat sobre el
Romanent per Despeses Generals liquidat.
Atès que el criteri determinat a la liquidació del pressupost de 2013 es va basar en les
següents dades:

-

-

Els pendents de cobrament dels capítols 1, 2 i 3, tant de pressupost corrent com
d’exercicis tancats, no coberts per la provisió per insolvències o de dubtós
cobrament.
L’import dels pendents de pagament del pressupost, minorats pels fons líquids.

Atès que dels imports restants del Romanent, es procedeix, si l’import ho permet, a declarar
no disponible els imports necessaris de Fons de Solvència, deixant la resta als efectes de
l’article 32 de la LOEPSF.
Romanent

Fons de

Romanent als

no compromès

Solvència

efectes de l’article
32

Aj.

d’Olesa

de

911.796

911.796

0

Montserrat

Atès que, d’acord amb el que s’estableix a la base 15a. de les bases d’execució del
pressupost de 2014, la declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva
reposició a disponible, correspon al Ple, el regidor d’Hisenda, proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:

PRIMER I ÚNIC PUNT. Aprovar la no disponibilitat de crèdit per un import de 911.796,48 €,
en concepte de fons de solvència, derivat del resultat del romanent de tresoreria per a
despeses generals de la liquidació del pressupost de 2013.

Votació.
APROVAT per ONZE (11) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i NOU
(9) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Pérez, Monné, López, Flores, Manfredi,
Ramírez i Fernández.

--------------------

Acord núm. 7.

Propostes donar compte al ple

Acord núm. 7.1.

Donar compte liquidació del pressupost de 2013.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de març de 2014 es dóna per assabentada
de la liquidació del pressupost de 2013
HISENDA
BMM_14/ 24

Donar compte liquidació del pressupost de 2013
Donar compte al Ple de l'aprovació, per decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer d'enguany,
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013, en compliment del que s'assenyala a
l'article 193.4 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 i a l'article 90 del reial decret 500/90, de 20
d'abril.
La proposta aprovada es transcriu literalment:
Vist l'expedient 30/2014, de liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l'exercici 2013, de
conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril i la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local.
Atès que en aplicació del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 103 del Reial Decret
500/90, els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil recaptació s'han
calculat en 3.195.000,88 € sense que això suposi ni la seva anul·lació comptable ni la seva
baixa en comptes.
Atès que els ingressos afectats pugen un import de 3.525.805,87 € i que constitueixen el
romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.
Vist l’informe de la Intervenció, i d'acord amb la base 50a. de les bases d'execució del
pressupost per al 2014, l’Alcalde és l'òrgan competent per a l'aprovació de la liquidació del
pressupost.

Per tot això, aquesta Alcaldia
RESOL
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, el romanent de tresoreria que es deriva presenta el detall següent:

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST 2013

1. Fons líquids de Tresoreria

3.699.072,29 €

2. Drets pendents de cobrament:
(+) del pressupost corrent

2.347.120,41 €

(+) de pressupostos tancats

5.016.085,41 €

(+) d’operacions no pressupostàries

592.152,45 €

(-) de cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

211.756,53 €

TOTAL 2

7.743.601,74 €

3. Obligacions pendents de pagament:
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) de pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.356.058,55 €
170.463,24 €
1.100.051,95 €
28.692,59 €

TOTAL 3

2.597.881,15 €

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

8.844.792,88 €

II. Saldos de dubtós cobrament

3.195.000,88 €

III. Excés de finançament afectat

3.525.805,87 €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I – II - III)

2.123.986,13 €

Segon. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2013 al Ple de la
Corporació als efectes previstos a l'article 193.4 del TRLRHL i a l’article 90 del Reial decret
500/90, de 20 d'abril.
Tercer. Trametre còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació d'Hisenda de
Barcelona i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes
previstos a l’article 193.5 del TRLRHL i a l’article 91 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril.
El Ple es dóna per assabentat.

Acord núm. 7.2.

Donar compte estat d'execució del pressupost del 4rt. trimestre
2013.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de març de 2014 es dóna per assabentada
de l'estat d'execució del pressupost del 4rt. trimestre de 2013
HISENDA
BMM_14/ 22

Donar compte estat d'execució del pressupost del 4rt. trimestre de 2013

El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 30 de gener de 2014 va aprovar el pressupost de
l'exercici 2014.
Atès que el pressupost està format, entre d’altres documents, per les bases d’execució del
pressupost.
Atès que l’article 58è. Informació de l’estat d’execució del pressupost de les esmentades
bases assenyala que:

Dins dels 5 primers dies del mes posterior al següent al venciment de cada trimestre
natural, la Intervenció formularà l’estat d’execució del pressupost. L'esmentat estat
d’execució s’elevarà al Ple, pel seu coneixement i efectes.
Vist l’escrit de remissió de la Intervenció i en compliment de l’article 58è. de les bases
d’execució del pressupost, la informació que es presenta al Ple relativa al quart trimestre de
2013, tancat comptablement , és la següent:


Estat d’execució de despeses, per aplicacions pressupostàries.



Estat d’execució d’ingressos, per conceptes.



Resum per capítols de l’estat d’execució.



Estat d’execució de pressupostos tancats, per exercicis.



Extracte de conceptes no pressupostaris.

El Ple es dóna per assabentat.

Acord núm. 7.3.

Donar compte la Ple de la Corporació municipal sobre el
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en els
operacions comercials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de març de 2014 es dóna per assabentada
sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en els operacions comercials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

HISENDA
FCM_14/ 1

Donar compte la Ple de la Corporació municipal sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en els
operacions comercials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
Exp. 1657/2013.
Vist l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, segons el qual:

“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini”.
Vist el punt 4 de l’esmentat article, el qual diu literalment:

“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el Ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que,
d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera
de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes
esmentats”.
Atès que l’article 5.4. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, determina que: “La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al Ple que regula
l’article anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals
hagin transcorregut més de tres mesos de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor
n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del
dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un
informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat
agrupant-los segons l’estat de tramitació”.
Vist l’informe de remissió de la Tresoreria municipal, la informació que es presenta al Ple
relativa al tercer trimestre de 2013 és la següent:

- Pagaments efectuats en el segon trimestre de 2013 d’acord amb l’annex núm. 1.
- Factures o documents justificatius quan, al final del trimestre, hagin transcorregut més de
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, d’acord amb l’annex núm. 2.

- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del segon trimestre,
d’acord amb l’annex núm. 3.
- Interessos de demora pagats en el segons trimestre, d’acord amb l’annex núm. 4.
- Informe de Tresoreria. Tutela financera, d’acord amb l’annex núm. 5.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 8.

Control, Precs i Preguntes

--------------------

La presidència aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de nou del vespre, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta de dotze pàgines.

