PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 6 DE
JULIOL DEL 2017 SOBRE LES FACTURES PER DESPESES DE MANTENIMENT DEL
LOCAL DE L’AJUNTAMENT AL CENTRE COMERCIAL LA FIRA
Al Ple ordinari de data 23 de gener del 2017 el Grup Municipal de Ciutadans va formular
una pregunta consistent en conèixer el tractament comptable que s’havia donat a les 12
factures que Merlín Properties SA (abans Metrovacesa) havia emès durant el 2016 a
l’Ajuntament en concepte de les despeses de manteniment del local situat a l’edifici del
Centre Comercial La Fira i l’ús del qual s’havia cedit a aquest Ajuntament.
Al Ple, el regidor d’Urbanisme i Promoció Econòmica, Marc Arza, va respondre que les 12
factures mensuals del 2016, cadascuna d’elles d’un import de 8.982,79 euros, així com 2
factures corresponents al 2015, sí que havien estat registrades i que s’estava en
negociacions amb Merlín Properties SA (l’emissora de les mateixes) als efectes de
determinar l’import al qual havia de fer front l’Ajuntament.
Contràriament a això, no ha estat fins al 27 de febrer del 2017 (un dia abans de la data
límit per aprovar la liquidació de l’exercici 2016), que en virtut del Decret del Regidor
d’Hisenda número 2017002571 s’ha procedit a l’aprovació de la despesa que suposen les
esmentades factures, per un import idèntic al que ja al seu dia va denunciar aquest Grup
Municipal, és a dir, 121.084,44 euros.
Por tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents
PREGUNTES:


En què ha consistit i quin ha estat el resultat de la negociació amb l’empresa Merlín
Properties SA (abans Metrovacesa) als efectes de determinar i/o rebaixar l’import
de les factures mensuals girades per l’esmentada empresa?



Per què s’inclouen a la relació de despeses a imputar al 2016 els imports
corresponents als mesos de novembre i desembre del 2015, incomplint d’aquesta
manera el principi comptable de la meritació, així com allò previst a l’article 176 de
la Llei d’Hisendes Locals i la Base d’execució número 40 del Pressupost d’aquesta
corporació?
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