4t trimestre 2013
Informe trimestral d’Intervenció sobre 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
“ Consideracions jurídiques:
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a l’òrgan gestor
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient.
4. La Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació.

Per tot això, i, en virtut d’aquest article,
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet
el següent INFORME :
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que
tenen atribuïdes aquestes funcions ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic
Serveis Socials, Sanitat i
Programes).
SEGON: Hi ha una factura a 31 de desembre de 2013 respecte a la qual han
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació. Es relacionen a
continuació :
-

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930)
relativa a la quota per l’any 2013 com a ens associat a l’associació de municipis
per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre
F2013/2210 i data d’entrada 30 de maig de 2013.
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