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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents 

El passat 9 de febrer de 2016, el Tresorer de l’Ajuntament de conformitat amb el que 
disposa l’article 4 de 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, va emetre informe de tresoreria del qual s’extrau l’augment en el 
període mitjà de pagament en l’últim trimestre de 2015, aquest període correspon a 52,41 
dies. 

Aquest augment del període mitjà de pagament posa de manifest la tendència alcista durant 
l’any 2015 en l’incompliment del termini de pagament establert en l’article 4 de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, redactat segons la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures 
de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de treball. 

L’Ajuntament duran el 2015 ha tingut els següents períodes mitjans de pagament: 

Tal i com podem comprovar la disminució en el període mitjà de pagament del 2n trimestre 
va ser un miratge, ja que a final d’any ens trobem amb un augment del període mitjà de 
pagament respecte al primer trimestre del mateix any. 

Vist això, formulem les següents 

Any 2015 Període mitjà de 
pagament / dies Percentatge

1r trimestre 50,58 100,00%

2n trimestre 20,39 -59,69%

3r trimestre 38,62 -23,65%

4t trimestre 52,41 3,62%
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Preguntes 

•Donada la tendència alcista en el període mitjà de pagament, hi ha hagut un augment en 
el volum de factures en aquests períodes? 

•Quin ha estat o quin és el motiu pel qual aquest període mitjà de pagament en comptes de 
disminuir segueix una tendència alcista? 

•Quines mesures es realitzaran per tal de disminuir aquest període mitja de pagament i 
poder donar compliment al termini de pagament legalment establert? 

•Per què en el segon trimestre de 2015 es van assolir tan bons resultats en comparació 
amb la resta de trimestres? 

Gavà, 16 de març de 2016 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
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