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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE EN FUNCIONS DE LA JUNTA
GENERAL DE CALDES HABITATGE, SL, DE DATA 29.01.2015

Òrgan: Ple en funcions de JUNTA GENERAL de CALDES HABITATGE, SL
Sessió: Ordinària
Acta: 1/2015
Data: 29 de gener de 2015
Hora inici: 19:50 hores
Hora final: 19:55 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Assistents
Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Montserrat Grau i Giner, regidora
Roser Guiteras López, regidora
Jaume Mauri Sala, regidor
Isidre Pineda Moncusí, regidor
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor
Maria Pilar Aznar López, regidora
Josep Gallart Badia, regidor

Joan Vendrell Martí, regidor

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

No assistents
Sara Marcé Adrián, regidora

Susana Vila Rios, regidora
M. Àngels Pou Garcia, regidora

Secretari
Montserrat Soley Artigas, secretària actal.
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Ordre del dia

Únic. Donar compte al Ple en funcions de Junta General d’Accionistes de
Caldes Habitatge SL de l’Informe de Tresoreria en matèria de morositat
corresponent al 4t trimestre de 2014. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde obre la sessió.

ÚNIC.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  EN  FUNCIONS  DE  JUNTA GENERAL
D’ACCIONISTES  DE  CALDES  HABITATGE  SL  DE  L’INFORME  DE
TRESORERIA  EN  MATÈRIA  DE  MOROSITAT  CORRESPONENT  AL  4T
TRIMESTRE DE 2014. 

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes de
Ple  en  funcions  de  Junta  General  de  Caldes  Habitatge,  SL,  atès  el  que
s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

En conseqüència el Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL,
per  unanimitat  dels  presents  [14  vots  favorables dels  membres  del  grup
municipal d’ERC (9); de CIU (1); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
resta assabentat de l'acord:
            

          
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la presentació al Ple de l’Ajuntament en funcions de Junta
general  d’accionistes  de l’empresa Caldes Habitatge,  S.L.  dels  informes de
Tresoreria  sobre  el  compliment  de  la  legislació  en  matèria  de  morositat  en
termes comptables.

DICTAMEN

Antecedents
  
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita
contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  va  incorporar  el  que  es
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.
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Anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, ha esdevingut necessari
adaptar la legislació als canvis que s’han produït  en l’entorn econòmic.  En
aquest  sentit,  diverses  normatives  tant  estatals  com  d’abast  europeu,  han
modificat l’anterior reglamentació, tant en l’àmbit de morositat per a operacions
comercials entre empreses com en el sector públic.  

Concretament, per a les administracions públiques s’han fixat els terminis de
pagament en un màxim de trenta dies, a partir de l’1 de gener de 2013.

Així  mateix,  les  administracions  públiques  estan  obligades  a  presentar  un
informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació
per al  pagament de les obligacions de cada Entitat  Local  que ha d’incloure
necessàriament el  número i  quantitat  global  de les obligacions de les quals
s’estigui incomplint el termini.

L’empresa Caldes Habitatge S.L. està sotmesa a les obligacions que imposen
aquestes normes legals atenent al que es disposa al Reial Decret Legislatiu
3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic.

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic ha modificat la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  imposant  a  les  Administracions
Públiques  l’obligació  de  publicar  el  seu  període  mitjà  de  pagament  a
proveïdors.

L’informe que es presenta correspon al quart trimestre de l’any 2014 i inclou la
informació preceptiva separada en tres apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

c)  Factures  o  documents  justificatius  pendents  de  pagament  al  final  del
trimestre

Anualment,  aquesta  societat  ha  de  presentar  els  mateixos  informes  però
referits a tot l’any avaluat.  En l’expedient hi consten els mateixos apartats però
tenint en compte les dades en termes anuals.

Per tal de donar compliment a la legislació vigent, el Consell d’Administració de
la societat Caldes Habitatge S.L. ha de presentar al Ple en funcions de Junta
General de Caldes Habitatge, SL els informes de tresoreria trimestrals i anuals
sobre  el  compliment  de  la  legislació  en  matèria  de  morositat  així  com
transmetre’ls  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  i  a  la
Generalitat de Catalunya i donar-ne publicitat.
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Fonaments de dret

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de
2000,  per  la  qual  s’estableixen mesures de lluita  contra la  morositat  en les
operacions comercials.

Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’establiment de mesures contra la morositat que
modifica la Llei 3/2004.

Directiva 2011/7/UE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de febrer de
2011, de modificació de l’anterior Directiva 2000/35/CE.

Ordre ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

Reial  Decret  Llei  4/2013,  de  22  de  febrer,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació que modifica la
Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic.

En  conseqüència,  formulo  al  Ple  en  funcions  de  Junta  General  de  Caldes
Habitatge SL previ el dictamen de la Comissió Informativa de les matèries de
competència del Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge SL, la
següent:

Resolució,

Primer.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament en funcions de Junta General de
Caldes  Habitatge  S.L.  dels  informes  de  tresoreria  corresponents  al  quart
trimestre de l’any 2014 i dels que corresponen a tot l’any 2014, que consten en
l’expedient, relatius al compliment dels terminis previstos en la legislació vigent
per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals.
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Segon. Publicar el present acord juntament amb els informes de tresoreria als
quals fa referència, en el web municipal. 

Tercer. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i  al  Departament  d’Economia i  Coneixement de la  Generalitat  de
Catalunya.  

Per unanimitat dels presents s’aprova la present acta de data 29 de gener de
2015, segons l’article 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010 pel qual s’aprova
el Text Refós de la Ley de Sociedades de Capital.

L’alcalde aixeca la sessió a les 19 hores i 55 minuts, de la qual cosa, com  a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària actal.          Vist i plau
L’alcalde

Montserrat Soley Artigas    Jordi Solé i Ferrando
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