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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA.
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que li atorguen els Decrets d’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement dels informes de Tresoreria i
d’Intervenció emesos respectivament d’acord amb l’establer en l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que
disposa l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre de factures del sector públic, referits a 30 de setembre de 2018.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els interventors
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis establerts en la normativa per al compliment de les obligacions de cada Entitat
Local, que inclourà el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està
incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents
de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut més de
tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de les obligacions
per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès dins els primers quinze dies
posteriors a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció a remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al tercer trimestre de 2018.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la Tresoreria i de
la Intervenció General de l’Ajuntament
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels
responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o documents
justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la Intervenció General, respecte dels
quals hagi transcorregut més de tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no
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s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de
setembre de 2018 (3r Trimestre 2018).
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i al
Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article 4.4 de la Llei 15/2010,
de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

Manuel Brinquis Pérez

