
Moció  presentada pel Bloc de Bonrepòs i Mirambell al plenari celebrat 
el  25 de juliol de 2012 en què es demana el compromís per part de 

l’ajuntament de pagar als proveïdors en com a màxim un termini de 50 
dies. Aquesta moció fou rebutjada amb els vots en contra dels regidors 

i regidores del PP (6 vots)

Maria José Amigó Laguarda, portaveu del grup municipal Bloc 
Nacionalista  Valencià-Compromís, presenta  davant  el  ple  la 
següent:

MOCIÓ-EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al  moment  de  crisi  actual  que  estem  patint  la  quasi  totalitat  de 
ciutadans del nostre poble, està afectant de manera molt especial i 
negativa a les empreses, comerços i autònoms, que són els principals 
generadors de treball i riquesa i, per tant, els únics que poden fer que 
la nostra societat supere esta situació tan penosa.

Si  bé  els  ajuntaments  tenen  uns  recursos  limitats  per  ajudar  a  la 
creació de treball  mitjançant ajudes i  altres propostes a este sector 
productiu, no per això careixen de cap possibilitat de fer-ho.

En este sentit, des del Bloc Nacionalista Valencià- Compromís, volem 
prioritzar  les  idees  i  projectes  que  poden  ajudar  perquè  el  teixit 
productiu esmentat cresca o, com a mínim, evitar que desapareguen. 

La  llei  fixa  molt  clarament  que  als  proveïdors  de  les  diferents 
administracions se’ls ha de pagar en no més de 50 dies, per tant, igual 
que exigim als nostres administrats que paguen en temps i forma, i 
sinó  se’ls  apliquen  mesures  correctores  com  multes  o  cobrament 
d’interessos demanem que les empreses , comerços i autònoms que 
treballen per a l’ajuntament cobren quan toca, ja que aquest col·lectiu 
ha d’atendre els seus compromisos tant amb altres empreses com a 
pagar  nòmines  i  altres  obligacions,  redundant  en  un  benefici 
apreciable,  en  no  haver  de  tancar,  poder  fer  inversions  o  ampliar 
plantilla en cas de necessitat,  per deutes acumulats.

És per tot això que es proposa que el Ple de l’ Ajuntament de Bonrepòs 
i Mirambell adopte la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER- La  prioritat  de  pagament  de  tots  els  proveïdors  de 



l’ajuntament  dins  del  temps  que  marca  la  llei,  destinant  tots  els 
recursos  econòmics  necessaris  una  vegada  satisfets  els  propis  de 
funcionament de l’ajuntament.

SEGON- Si  hi  hagueren proveïdors  que se’ls  superara el  temps de 
pagament marcat per la llei o el que amb ells s’haja negociat, se’ls 
pagaran interessos corresponents al  moment de pagament,  prenent 
com a base els que es fixen per als nostres administrats.

TERCER- Si el proveïdor a la seua vegada deu a l’ajuntament, que se’l 
compense  d’ofici,  pagant-li  la  resta  de  factura  o  factures  dins  del 
termini que fixa la llei.

QUART- En  el  cas  de  comerços  o  serveis  directes  per  part  de 
l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, que és prioritzen les que estan 
ubicades  al  poble  o  paguen  els  seus  tributs  i  taxes  al  nostre 
ajuntament.

Bonrepòs i Mirambell a 25 de juliol de 2012

Signat: Maria José Amigó Laguarda


