
 
 

 
 

 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 03/2016, DENEGANT LA 
RECLAMACIÓ DE PAGAMENT. 

 

 

Vistos els escrits de la Fundació Privada Família i Benestar Social, informant que segons els seus 
registres es manté un saldo amb el compte de l’Ajuntament de 51.619,10 euros a favor de la 
Fundació i demanant la confirmació d’aquesta dada, presentats el dia 16 d’abril de 2009 (registre 
d’entrada 1057, de 27/07/2009) amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 
2008;  el dia 10 de febrer de 2010 (registre d’entrada 438, de 22/02/2010), amb motiu de 
l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2009; el dia 10 de març de 2010 (registre d’entrada 
592, de 14/03/2011), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2010; el dia 20 
de febrer de 2012 (registre d’entrada 385, de 24/02/2012), amb motiu de l’Auditoria dels 
Comptes Anuals de l’exercici 2011; el dia 20 de maig de 2013 (registre d’entrada 1007, de 
24/05/2013), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2012; el dia 15 de març 
de 2014 (registre d’entrada 505, de 15/03/2014), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals 
de l’exercici 2013; el dia 15 de març de 2015 (registre d’entrada 582, de 30/03/2015), amb motiu 
de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2014; i el dia 7 d’abril de 2016 (registre d’entrada 
807, de 18/04/2016), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2015.  

Atès que, fins avui, cap d’aquests escrits ha tingut resposta per part de l’Ajuntament, ni 
confirmant ni desmentint el saldo pendent de pagament a la Fundació. A aquest efecte i, per tal 
de poder resoldre sobre la conformitat o disconformitat de l’esmentat saldo, cal considerar 
aquests els escrits com una reclamació de pagament, malgrat que de forma literal no es formuli 
cap requeriment en aquest sentit. 

Atès que el saldo pendent podria tenir el seu origen en l’escrit de data 14 d’agost de 2008, 
(registre de sortida 2180, de 18/08/2008) adreçat des de l’Alcaldia de l’Ajuntament a la Fundació  
en els termes següents: “En contestació al vostre escrit de data 29 de juliol passat tinc que 
manifestar-vos que en relació a la col·locació d’ascensors als blocs d’Habitatges de Protecció 
Oficial que han portat a cap al nostre municipi i que per motiu de pressupost no s’han pogut 
instal·lar, que es procedeixi a encarregar la seva col·locació i el nostre Ajuntament es compromet 
a fer-se càrrec del seu cost”. Malgrat això, no es té constància que s’hagi rebut a l’Ajuntament 
cap document o factura de la Fundació o d’alguna empresa instal·ladora d’ascensors que per si 
mateixa o sumada amb altres, donin cobertura al saldo de 51.619,10 euros al que fan referència 
els escrits i acreditin el reconeixement de l’obligació per part de l’Ajuntament. Tampoc es 
desprèn del conveni de col·laboració signat el dia 3 de novembre de 2004, entre l’Ajuntament 
de Palau-saverdera i la Fundació Privada Família i Benestar Social, destinat a la construcció d’un 
grup de 25 habitatges de caràcter social, que es derivés cap obligació de l’Ajuntament de fer-se 
càrrec del pagament de l’ascensor o de qualsevol altra despesa relacionada amb la construcció 
de l’edifici que anava exclusivament a càrrec de la Fundació. 
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Atès que no es pot considerar que es tracti d’un supòsit susceptible de provocar l’enriquiment 
injust de l’administració, doncs els beneficiaris de la instal·lació de l’ascensor són els propietaris 
de l’edifici i no l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció Municipal el dia 23 de maig de 2016.. 

Atès que es tracta de despeses per a les quals no existeix dotació pressupostària suficient al 
pressupost de l’exercici 2016 (com tampoc n’existia en els pressupostos dels exercicis 2008 a 
2015) i, en conseqüència, la competència per a l'aprovació del present expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits és del Ple de la Corporació, tal i com disposa l'article 60 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de la Fundació Privada Família i Benestar Social, de data 7 
d’abril de 2016 (registre d’entrada 807, de 15/04/2016) i, en conseqüència, DENEGAR la 
reconeixement d’un deute al seu favor de 51.619,10 euros i pels motius que s’indiquen en la 
part expositiva d’aquest acord. 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Privada Família i Benestar Social, amb indicació 
del recursos que contra el mateix es poden interposar, per tal que, si és cas, pugui realitzar els 
assentaments comptables necessaris per a cancel·lar els saldo del compte que, segons 
manifesta, manté amb l’Ajuntament. 

 

 

Palau-saverdera, 25 de maig de 2016. 

 

 

L'Alcaldessa, 

 

 

 

 

 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 


