PROPOSTA
Expedient: 101/2022/ALTECO
Procedència: Àrea Econòmica

De conformitat amb l’informe emés que hi consta, corresponent al nivell de morositat
del 2n trimestre de 2022.
Que emet aquesta intervenció en compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
I.

L’article 4 d’aquesta Llei estableix l’obligació de presentar un informe sobre
el compliment dels terminis previstos per aquesta Llei per al pagament de
les obligacions de l’entitat local, que inclourà necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’incompleix el
termini.

II.

L’article 5 de la mateixa Llei es refereix a la tramitació de tota factura o
document justificatiu de despesa lliurat al registre d’entrades de la
Corporació i que amb una antiguitat d’un mes encara no s’hagi remés a
l’òrgan responsable d’aprovar.

III.

Aquesta informació abans referida s’ha d’elaborar d’acord amb allò que
disposin en l’àmbit de les seves respectives competències el Ministeri
d’Economia i Hisenda.

IV.

Aquest Ajuntament ha elaborat, d’acord amb les instruccions rebudes des
del Ministeri d’Economia i Hisenda, la corresponent informació del 2n
trimestre de l’any 2022, que inclou la informació relativa a l’Ajuntament i el
seu ens dependent (Organisme Autònom).

Així mateix, la intervenció municipal ha advertit als centres gestors municipals
d’aquelles factures municipals entrades al registre 30 dies abans del final del 2n
trimestre i que encara no han estat tramitades.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:

SPPA1

1. Donar compte de les dades corresponents al 2n trimestre de l’any 2022 del
nivell de morositat de la Corporació, són els següents:
Ajuntament de Montcada i Reixac

46,06 dies

Org. Autònom local d’informació Local

79,03 dies

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14155535572510666174
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El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i
Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
08/07/2022

