PROPOSTA
Expedient: 99/2021/ALTECO
Procedència: Àrea Econòmica

Vist que existeixen factures corresponents a l’exercici 2020 que no s’han abonat en
aquest període i cal reconèixer extrajudicialment els crèdits.
Vist l’informe d’Intervenció emès el 17 de juny de 2021 que transcriu el següent:
LEGISLACIÓ APLICABLE:




-

Article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals.
Base 16 de les Bases d’Execució del Pressupost

S'INFORMA:
PRIMER.- Durant el procediment de tancament de l’exercici econòmic 2020, s’ha constatat
que en els estats comptables de la Corporació, a través de l’exercici de la funció
fiscalitzadora, l’existència de despeses adquirides amb tercers amb inexistència de crèdit
pressupostari, d’acord amb la informació que s’adjunta com amb un total de 10.361,66€,
del present informe.
SEGON.- Que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any
natural i a aquest s’imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix (principi
pressupostari «d’Especialitat Temporal»).
A més, de conformitat amb allò que estableixen els articles 173.5 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i 47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, no es
poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels crèdits
autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple dret les Resolucions i actes
administratius que infringeixin la dita Norma, sense perjudici de les responsabilitats que
corresponguin.
Això no obstant el que preveu l’apartat anterior, per regularitzar les despeses que no s’han
aplicat a cap partida de l’any pressupostari en què s’havien de descomptar, s’ha de
procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits, tot reconeixent obligacions
corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho hagin estat en aquell a
què corresponien.
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D’aquesta manera, excepcionalment s’imputaran al Pressupost en vigor, obligacions
corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ d’aquestes, i l’adopció de
l’Acord corresponent d’habilitació pel Ple de la Corporació. Així doncs, està admès el
sistema del reconeixement d’obligacions durant l’exercici pressupostari, encara que
provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò que
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disposa l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà al
Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària. En el mateix sentit es regula a la Base 16 de les Bases
d’Execució del Pressupost.
TERCER.- Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses objecte d’aquest
informe per import de 10.361,66€, realitzades en exercicis anteriors de conformitat amb
allò que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. Aquestes s’aplicaran al
Pressupost vigent per a l’any 2021

Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
PRIMER.- APROVAR els corresponents documents comptables ADO inclosos a la llista
número 12021001245 per l’import de 10.361,66€ segons el detall següent:

NOM TERCER

Data Registre
NUM OPERACIO
Factura

IMPORT

SOLRED, SA

12021000017133

04/01/2021

3.997,94 €

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L

12021000017287

17/03/2021

5.697,64 €

INJECCIO AMAC, S.L

12021000019100

08/10/2020

666,08 €

TOTAL

10.361,66 €

El president de l'Àrea Econòmica, regidor
d'Hisenda i Intervenció, i Infància i Joventut
Gerard Garrido Gutiérrez
18/06/2021

