
DICTAMEN DE LA  COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Assumpte:  Aprovació  extrajudicial  d’unes factures de  l’exercici  de  2015 i  anteriors  de
l’Ajuntament d’Inca.

Atès l’arribada de factures dins l’any 2016 corresponents a l’any 2015 i anteriors de tasques
realitzades per l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu corresponent pressupost, les
quals  s’adjunten  a  la  següent  proposta,  en  forma  d’annex  una  relació  de  les  esmentades
factures.

Examinat l’expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents bàsicament a
l’exercici de 2015 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article 60.2, en relació al 26.2.
c), ambdòs del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i atès l’informe de la Interventora actal. de la
Corporació, es proposa, previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de
data 21 de juliol de 2016, al Ple de la Corporació l’adopció del següent Acord:

PRIMER.- Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures, relacionades a
l’expedient, corresponents a l’exercici de 2015 i anteriors, per un import de 292.305,14 euros
amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’exercici de 2016.  

SEGON.- Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent pressupost de
l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2016, d’acord amb l’aplicació pressupostària sugerida en la
relació de factures.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als interessos municipals.

21 de juliol de 2016

EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA,

Àngel Garcia Bonafè.
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Catalina Pons Bestard, Interventora actal.  de l’Ajuntament d’Inca, en relació a l’expedient de
reconeixement d’obligacions corresponents a diversos fets o actes produïts bàsicament durant
l’exercici passat i anteriors, i en concret pel que fa a l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits de factures de l’any 2015 i anteriors, per un import global de 292.305,14 euros, emet el
següent INFORME:

Primer.- L’article 176.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, diu que amb càrrec als crèdits de l’estat de
despeses de cada pressupost sols es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin durant l’any natural del
propi exercici pressupostari.

No obstant, en la normativa vigent s’estableix algunes excepcions en aquest mandat, de manera
que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, a les
obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del RD 500/90 en
relació amb l’article 26.2.c) del mateix Reial Decret.

Segon.- L’esmentat  article  60.2  diu  que  correspondrà  a  l’Ajuntament  en  Ple  de  l’entitat  el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Tercer.- De tot el que he exposat cal deduir que l’Ajuntament en Ple té postestat per a reconèixer
les obligacions que es relacionen a l’expedient.

Quart.- Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import total de
292.305,14 euros, hi ha que dir que en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca, en les partides
pressupostàries que es relacionen a l’annex de la proposta de batlia que es presenta, hi ha crèdit
pressupostari de despeses de l’Ajuntament d’Inca, per l’exercici de 2016.

Inca a 18 de juliol de 2016 

La Interventora actal.

Catalina Pons Bestard 
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