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Joan Bataller i Garriga, secretari accidental de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 29 de novembre de 2018 ha 
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
INFORME MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2018 
 
RELACIO DE FETS 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, publicada al BOE del dia 6 de juliol de 2010. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
Atès que l’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix: 
 
“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.” 
 
I, segons el punt 4 de l’ esmentat article: 
“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 l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General 
presentarà al Ple un informe trimestral que contindrà una relació de factures o 
documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de la tramitació dels mateixos. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions 
comercials del TERCER trimestre de l’exercici 2018: 
 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018  CORRESPONENT 
A L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
SANT JOSEP 
 



 
 

 
 

1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ. 
 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de 
pagament aplicable a les factures emeses  
 

• des del dia 1 de gener de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012 és de 40 
dies 

• des del dia 1 de gener de 2013 fins el dia 31 de desembre de 2013 és de 30 
dies 

 
següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 
Segon.- El nombre de pagaments realitzats en el 3r. trimestre són els següents:  
 

Ens 

Realitzats 
dins el 
període legal 
de pagament 

Import 
Fora període 
legal 
pagament 

Import 

Ajuntament 
de Cassà de 
la Selva 

431 745.298,38 136 243.137,72 

Residència 
geriàtrica 
Sant Josep  

241 95.313,11 1 410,01 

 
 
Tercer.- S’ha incomplert, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el termini de 
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 136 pagaments, per un 
import de 243.137,72€. 
 
s’ha incomplert, per part de la Residència Geriàtrica Sant Josep, el termini de 
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 1 pagament, per import de 
410,01€ . 
 
Quart.- El número d'obligacions en les quals s'està incomplint el termini legal de 
pagament a data de tancament del trimestre natural és de: 
 

Ens Nombre 
d’operacions Import 

Ajuntament 
de Cassà de 

la Selva 
72 106.405,36€ 

Residència 
geriàtrica 

Sant Josep 
1 471,05 

 
En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa de 
l’Ajuntament, informa el següent: 



 
 

 
 

 
• 1 factura de Construccions Rubau, SA no està conformada pel tècnic doncs 

falten fer uns treballs. Aquesta factura ja té un import de 45.970,13€. 
• 20 factures amb núm. de registre: 1717, 1723, 1724, 1791, 1792, 1801, 1811, 

1818, 1819, 1820, 1832, 1852, 1858, 1931, 1943, 1944, 1945, 1954, 1959 i 
1963 ja estan conformades pels tècnics i s’aprovaran a l’octubre. 

• Les 51 factures restants estan pendents o de conformar pels tècnics, o d’anotar 
aplicació pressupostària i relacionar amb un expedient, RC o AD si s’escau. 

 
En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa de la 
Residència Geriàtrica Sant Josep, informa el següent: 
 

• 1 factura de Gersal no és conforme i s’espera l’abonament corresponent. 
 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent.  
 
Signat i datat electrònicament, 
 


	Informe morositat 3r trimestre 2018

