INFORME D’INTERVENCIÓ

Destinatari:

Regidor de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica per tal
que doni compta al Ple.

Tipus de document
Òrgan que informa
Expedient
Interessat
Objecte

Informe trimestral d’intervenció d’acord amb la Llei 15/2010
L’Interventor General
El Ple Municipal
Donar compliment a 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.

Període
2n. trimestre 2014
______________________________________________________________________
Vist el precedent els informe elaborats per la Tresoreria Municipal, en relació a l’article 4.3 de la Llei 15/2010.
Vist l’article 5.4 de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, que diu literalment:
“5.4. 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 des de la seva anotació en
el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients 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.”
Atès la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic, que diu:
“Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta
Llei. En particular, queda derogat l’article 5 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”.
Vist els articles mencionats anteriorment i d’acord amb l’informe emès per la Tresoreria municipal.

INFORMO


Que el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de
pagament fixat en la Llei 15/2010, referents al 2n. trimestre 2014 són:

Ens
AJUNTAMENT DE BADALONA
IMSP

Nombre
obligacions
pendents
220
712

Quantia global
obligacions pendents
2.678.798,42
2.154.459,15

Notes

(1)
(1)

IMPO
PATRONAT DE LA MÚSICA
MUSEU DE BADALONA
TOTAL
(1) Veure annexos adjunts a l’informe de tresoreria



27
11
0
970

22.936,98
6.436,94
0,00
4.862.631,49

(1)
(1)
(1)

Que dels informes emesos per les diferents empreses municipals, el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de pagament fixat en la Llei 15/2010, referent
al 2n. trimestre de 2014, són:

Nombre
obligacions
pendents

Quantia global
obligacions pendents

Ens
ENGESTUR
BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS
REACTIVACIÓ BADALONA
BADALONA COMUNICACIÓ
BADALONA CULTURA
MARINA BADALONA
TOTAL
(1) Veure annexos adjunts

Badalona, 15 de juny de 2014

Julian Alamo Guijarro
Interventor General

33
2766
40
9
63
28
2.939

140.328,65
4.121.670,69
62.646,49
23.702,43
100.244,10
180.391,37
4.628.983,73

