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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE L’AJUN TAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    4/2010 
 
Caràcter:  Extraordinària. 
Data:    11 de febrer de  2010 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Essent les 20, hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord d’aprovació expedient extrajudicial de crèdit 1/2010. 
 
DECLARACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
  
Abans d’iniciar la sessió la Sra. Alcaldessa justifica la urgència de la sessió,  
atesa la necessitat de procedir a diferents pagaments, de factures retingudes des 
del mes d’agost de 2009, que venen condicionats per la prèvia aprovació d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit pel ple de l’Ajuntament i, per tal de no 
esperar un mes més, crec justificada la urgència, a fi i efecte de poder celebrar 
sessió extraordinària el proper dia 11 de gener de 2010.  
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1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESS IÓ 
ANTERIORS. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de les actes de les dues ultimes sessions 
extraordinàries 28 de gener i 2 de febrer ambdues de 2010 , per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
El Sr. Domínguez  esmena textualment el següent: 
 
ESMENA DEL GRUP MUNCIPAL D’ ADMC A L’ACTA DE LA SESSIO 
PLENARIA Nº 03/2010 DEL DIA 2 DE FEBRER DEL 2010 
 
A l’ inici de l’acta diu el Sr. Secretari que s’excusa l’assistència del regidor Sr. 
Carles Vidaller Espinosa, quan hauria de dir que l’ esmentat regidor no va 
assistir com a Absència no justificada entre d’altres motius per,  
 

1. Varem començar la sessió Plenària 5 minuts més tard, segons va dir la 
Sra. Alcaldessa tot esperant al regidor en qüestió. 

2. Al finalitzar la sessió Plenària el Sr. Secretari pregunta a l’alcaldessa si 
s’ha de justificar l’absència del regidor Vidaller, amb resposta de 
l’alcaldessa indicant que no tenia coneixement dels motius de l’absència. 

3. Tanmateix al rebre al convocatòria el Sr. Secretari indica que en cas de 
no poder assistir a la sessió comuniquem a l’alcaldia els motius que ho 
justifiquin, entenent que degut als punts 1 i 2 el regidor esmentat no  ho 
va fer. 

 
Al punt nº 2 en l’explicació de vot del regidor d’ ADMC al primer paràgraf on diu,  
 
“Com vostès saben nosaltres defensem el canvi d’enllumenat i aleshores des 
d’aquest punt de vista vostès o algú podria entendre, que mantenim el mateix 
criteri”. 
 
I hauria de dir, 
 
“com vostès saben nosaltres defensem el canvi d’enllumenat i aleshores des 
d’aquest punt de vista vostès o algú podria entendre, que no  mantenim el 
mateix criteri” 
 
En el mateix sentit el Sr. Oller esmena, que a l’acta s’excusa l’assistència del 
regidor Sr. Carles Vidaller, en quan que no va quedar justificada  i no es pot 
excusar. 
 
Considerant que les esmenes no modifiquen el fons de cap acord, per 
unanimitat i assentiment de tots els assistents, s’accepta i es fa constar la 
rectificació. 
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S’aproven ambdues actes 28 de gener i 2 de febrer de 2010,  per unanimitat 
dels onze membres assistents. 
 
2 ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A APROVAR I 
COMPTABILITZAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CR ÈDITS. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2010,  es va iniciar l’expedient 
per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 26 
de gener de 2010. 
 
El secretari-interventor  ha emès el següent ’informe preceptiu:  
 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan  que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: presidenta de la Corporació 
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol: reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
1.4. Número:  1/2010 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2010, s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda formula la proposta corresponent en data 26 de gener de 
2010.   
 
REFERENT A SECRETARIA  
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 
3.1. El Text refós de la Llei d’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 que s’hi han  d’imputar les obligacions reconegudes durant aquest termini.   
 
De conformitat amb els articles 173.5 del Text refós de la Llei d’hisendes locals 
i  25.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, no poden adquirir-se 
compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, i són  nuls de ple dret les resolucions i 
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els actes administratius que vulnerin aquesta norma, sens perjudici de les 
responsabilitats que pertoquin.  
 
Això no obstant, per a  regularitzar aquestes despeses que no han estat 
aplicades en cap partida del pressupost de l’any corresponent del 2009, s’ha de 
procedir al reconeixement extrajudicial de  les obligacions d’exercicis anteriors 
que per qualsevol causa no han estat reconegudes en l’exercici que els 
corresponia.  
 
L’òrgan competent per al reconeixement és el  ple de la corporació, sempre que 
no existeixi dotació pressupostària. 
 
3.2. La legislació aplicable és la següent: 
 
3.2.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
3.2.2. Article 4.1.a) del Reial decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el  règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.  
 
3.2.3. 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. 
 
3.2.4. Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
3.3. L’expedient per portar a terme el reconeixement extrajudicial de crèdits ha 
de contenir la documentació següent: 
 
3.3.1. L’informe de la Intervenció que posi de manifest la viabilitat de l’aprovació 
del reconeixement extrajudicial de crèdits.   
 
3.3.2. La proposta de l’Alcaldia, que s’ha  de sotmetre al Ple perquè l’aprovi, 
sent suficient la majoria simple per a adoptar l’acord.   
 
3.4. Si no hi ha consignació pressupostària suficient per al reconeixement 
extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, s’ha de tramitar  un expedient de 
modificació del pressupost abans de l’aprovació del reconeixement. Aquesta 
modificació pot realitzar-se mitjançant crèdits extraordinaris, ampliacions de 
crèdit, suplements de crèdit, transferències de crèdits, o qualsevol dels 
procediments  regulats  pel Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
4. CONCLUSIONS 
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Un cop comprovat que s’han complert les disposicions legals aplicables  en la 
tramitació d’aquest expedient, emeto un informe favorable sobre l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
REFERENT A INTERVENCIÓ 
 
5. ANTECEDENTS 
 
5.1. En l’exercici 2009, s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments 
per diversos proveïdors, sense fiscalitzar prèviament, actes que donen lloc al 
reconeixement de les obligacions derivades d’aquestes prestacions prescindint 
del procediment legalment establert.  
 
5.2. S’han presentat en aquesta secretaria-Intervenció diverses factures, 
emeses en forma legal, que detallen les prestacions portades a terme per 
diversos proveïdors i que originen l’obligació de pagar-les.   
 
No obstant això, s’han d’exigir les responsabilitats derivades de la no existència 
de crèdit suficient i adequat en el pressupost de l’any 2009  en què es van 
realitzar les prestacions que han de ser objecte de reconeixement i posterior 
pagament.  
 
5.3. En el pressupost vigent de 2010, no s’ha consignat crèdit suficient i 
adequat per atendre el reconeixement de les obligacions que donen lloc a la 
tramitació d’aquest expedient, això si, al estar a principis d’any hi ha crèdit 
suficient i adequat amb la majoria d’aplicacións pressupostaries, que n’hi ha 
algunes que amb l’aplicació ja restaran totalment esgotades, d’altres amb bona 
part, cal tenir en compte la defalcació de les consignacions pressupostaries 
corresponents a l’exercici de 2010, que de per si ja be defalcat i, el mes 
problemàtic es que l’any 2010 tornarà a passar el mateix que el 2009.    
 
5.4. En cadascuna de les factures consta la conformitat de l’alcalde o regidor 
encarregat del servei respectiu, que acredita la prestació efectiva del 
subministrament o servei.  
 
6. FONAMENTS DE DRET 
 
6.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
6.2. Articles 163, 169.6, 173.5 i 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. 
 
6.3. Articles 25.1, 26.1 i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
7. CONCLUSIONS 
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7.1 Atès l’expedient que s’instrueix en relació al reconeixement de crèdit per 
l’abonament de factures corresponents a l’any 2009 que no varen poder ser 
comptabilitzades per manca de crèdit pressupostari i a vinculació jurídica, les 
quals amb la seva totalitat 510 varen ser comptabilitzades al compte 4130 
pendents d’aplicació per import de 586.125,92 €, de les quals 103 varem ser 
pagades per import de 217.254,02 € i que algunes superen individualment les 
xifres establertes per contractes menors en les Bases d’execució del 
pressupost. 
 
A la vista dels antecedents: 
 
INFORMA: 
 
Primer.- Que consultada la base de dades que suporta el sistema comptable 
corresponent al pressupost de l’any 2010,  existeix crèdit adequat i suficient en 
moltes de les aplicacions pressupostàries, amb d’altres resta esgotat en la seva 
totalitat,  no obstant s’ha de tenir en compte la desproporció pressupostaria de 
crèdits efectius  que això representarà, caldria tenir en compte l’avanç del que 
seria la liquidació de l’exercici del 2010,  simulada pel secretari-interventor amb 
data 15 de gener 2010. 
 
Segon. Que els compromisos de despeses que es deriven de les actuacions 
anteriors podent entendres inclosos a l’art. 157.2 de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals. I article 26.2.b) del reial Decret 500/1990. 
 
Tercer. Que es deuria procedir, prèvia convalidació administrativa de les 
actuacions a l’aprovació del reconeixement per l’orgue competent, que es el Ple 
de la Corporació, sense previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
al no existir 
 
Quart. No obstant això, la resolució administrativa resta subjecte a l’exigència 
de responsabilitat a que es referies el Reial Decret 429/1993, de 26 de març pel 
que s’aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques 
en matèria de responsabilitat patrimonial, la referida exigència de 
responsabilitat pot ser prèvia, simultània o posterior a la resolució 
administrativa que s’adopti. 
 
Cinquè. El reconeixement extrajudicial de crèdits trenca amb el “principi 
d’anualitat pressupostària de la despesa”; no obstant això, les obligacions 
contretes amb l’Ajuntament es troben degudament acreditades i, sens perjudici 
de l’exigència de les responsabilitats que pertoquin, en tot cas la Corporació 
resta obligada a reconèixer-les per tal de no incorre ni tolerar l’enriquiment 
injust.  
 
Sisè.  No es pot procedir a l’increment de crèdit disponible a les aplicacions 
pressupostàries del Pressupost de la Corporació de l’any 2010,  a través de 
l’expedient de modificació de crèdit, per fer front a aquest expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit,  per un import total de 568.125,92 €, atès 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

que el romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de 2009, 
es negatiu en -467.038,86 €   
 
Setè. Les factures presentades pels proveïdors han estat degudament 
conformades, a excepció de nou de no autoritzades. 
 
En conseqüència, emeto un informe sobre el reconeixement extrajudicial de 
crèdits proposat, per import total de 568.125,92 €, a favor dels proveïdors que 
es relacionen a l’annex i amb el detall corresponent tenint en compte que 
l’Ajuntament no hauria de tolerar l’enriquiment injust. 
 
Per últim informar que tot això comporta incompliment del Pla de sanejament 
aprovat pel Ple de la corporació en sessió de data 3 de setembre de 2009. 
 
Els Pallaresos, 26 de gener de 2010. 
 
El secretari-interventor 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte els 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. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Per tot això,  es proposa all Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:  
 
1 Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de factures 
corresponents a l’any 2009 que no varen poder ser comptabilitzades per manca 
de crèdit pressupostari i  vinculació jurídica, son  510 comptabilitzades al 
compte 4130 pendents d’aplicació per import de 586.125,92 €, de les quals 103 
varem ser pagades per import de 217.254,02 € i figuren al compte 555. 
 
2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
El Sr. Oller pregunta.  En la reunió que varem tenir per aquest Ple, varem dir 
que hi havia la possibilitat de fer unes reunions conjuntes , d’això es va dir que 
es donaria contesta, es pot donar contesta? 
 
Sr. Alcaldessa, no es pot donar en el Ple. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cap (0) en contra,  i cinc 
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(5) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller.  El nostre vot és l’abstenció, no estem en contra de que es faci 
aquesta demanda de crèdit pressupostari, al no estar dins del que és la funció 
normal i ordinària, tampoc val la pena donar el vot afirmatiu quan no és 
necessari. Una cosa és ajudar i l’altra veure com es comporta l’equip de govern 
amb l’oposició, han de quedar reflectides les nostres ganes de participar i 
ajudar, no de governar, si no d’ajudar! Per tant, esperant aquesta resposta, 
esperem que les coses vagin per millor camí. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint hores i dotze minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


