Els proveïdors poden consultar on-line la
llista del Pla de Pagament de l’Estat
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L'Ajuntament de Sitges ofereix als proveïdors la consulta on-line a www.sitges.cat de factures pendents de pagament a data de 31
de desembre de 2011 acollides al pla de pagament de l'Estat.
de Pagament a
proveïdors del
Ministeri
d'Hisenda anunciat pel Govern
de l'Estat fa
unes setmanes.
Mitjançant un
senzill formulari, introduint el
CIF o NIF de
l'empresa i la
data de registre
de la factura, el
web informa si
la factura està
inclosa en la
relació remesa
al Ministeri, i
per tant compleix amb els
requisits establerts en el
Reial
Decret
Un senzill formulari permet fer la consulta del llistat inclòs en el Pla de Pagament L e g i s l a t i u
4/2012, com ara
L'Ajuntament de Sitges ofereix als seus proveï- que estiguin vençudes i registrades abans de l'1 de
dors la possibilitat de consultar a través del web gener de 2012 o que siguin factures per obres, sermunicipal www.sitges.cat si les seves factures veis i subministres d'aplicació de la Llei de
pendents de pagament han estat incloses en el Pla Contractes del Sector Públic, entre d'altres.

El regidor d'Hisenda, Jordi Mas, ha recordat que
"el projecte de pressupost municipal 2012, que es
presenta a aprovació aquest dilluns, contempla ja
una part de despesa extraordinària, d'uns 12
milions d'euros, per fer front al deute, i per poder
eixugar una part del dèficit heredat de l'anterior
govern".

Els proveïdors poden
consultar a través de
www.sitges.cat la inclusió
de factures pendents al Pla
de Pagament de l’Estat.
A la certificació de factures pendents, que en el
cas de Sitges ascendeix a poc més de 9 milions
d'euros, els ajuntaments acollits al pla de pagament estaran obligats a tirar endavant un pla d'ajustament econòmic i concertaran operacions de
crèdit, amb unes condicions financeres que dictarà la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, i que podria comportar un
període d'amortització de fins a deu anys.
El Govern de l'Estat va aprovar el passat 24
febrer el mecanisme de finançament a les entitats
locals per al pagament dels proveïdors, un pla que
pretén resoldre l'impagament de les corporacions
locals, i que afecta a uns 177.000 proveïdors i
4.622 ajuntaments de tot l'Estat.

L'operatiu de seguretat contra la venda ambulant
neutralitza els punts amb major concentració
Policia Local, Mossos d'Esquadra, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil intensifiquen la campanya que es va saldar, el cap de
setmana passat, amb la detenció de dues persones i pràcticament el desmantellament de tots els punts de venda il·legal al centre.

L’operatiu es reforça durant el cap de setmana quan es concentra una major activitat
La campanya contra la venda il·legal, posada
en marxa per l'Ajuntament de la vila, es va saldar el cap de setmana passat amb la neutralització de pràcticament tots els punts amb major
concentració de venda il·legal al carrer com són

Parellades, el Passeig de la Ribera i el carrer
Primer de Maig. L'operació va comportar també
la detenció de dues persones per qüestions d'estrangeria.
L'operatiu compta amb la intervenció de la

Policia Local i Mossos d'Esquadra, a més de la
Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia. Els
quatre cossos despleguen el dispositiu de seguretat especialment durant els caps de setmana,
quan més s'accentua la venda il·legal.
El regidor de Prevenció Ciutadana i Seguretat,
Francisco Castillo, ha mostrat la seva satisfacció
pel funcionament de l'operatiu que està transcorreguent amb eficiència, i "continuarem treballant en la mateixa línia per tal d'eradicar aquestes pràctiques que suposen un greuge important
per a l'activitat econòmica de Sitges i un perjudici per un poble que viu de la seva imatge".
Des de la Regidoria de Prevenció Ciutadana i
Seguretat es recorda la importància de la
col·laboració ciutadana per acabar amb la venda
il·legal. Segons el Regidor Francisco Castillo,
cal tenir present que "és fonamental que els ciutadans entenguin que no suposa cap benefici
comprar a aquest tipus de venedors, tant per la
qualitat del productes com pels perjudicis que
poden provocar a l'hora d'actuar sobre ells". En
aquest sentit, és important subratllar que els productes que es venen són sempre de baixa qualitat i sense cap tipus de garantia oficial.
Tant la venda com l'adquisició de productes
que es venen al carrer són conductes il·legals i,
per tant, poden ser objecte de sanció d'acord amb
les reglamentacions municipals.
La venda il·legal comporta competència deslleial i agreuja les dificultats de petites empreses
i comerços legalment establerts, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball.

