
 
 
 

CERTIFICAT 

 
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 
 
ELENA FÍGULS RIU, secretària accidental de l’Ajuntament de Berga, 
 
CERTIFICO que el ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de 
setembre de 2021, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
 

PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 

Núm. Exp.: X2021000115 

TITOL PROPOSTA   

 
Antecedents de fet 
 
Per diligència d’alcaldia de data 10/06/2021 es va iniciar l’expedient per a aprovar i 
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits 2021-04 
 
Legislació aplicable 
 
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 de abril, que desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
de les entitats del Sector Públic Local. 

 
Informe del Tribunal de Cuentas I1415, de 22 de desembre de 2020 
 
MOTIVACIÓ 
 
El servei gestor ha emès el seu informe  
Codi Segur de Validació  
Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp 

 
La interventora municipal ha emès informe. 
Codi Segur de Validació  
Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp 

 
D’acord amb l’apartat q de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local, i en virtut de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol I del títol IV de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Per tant, 
 



 
 
 
PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aixecar el reparament efectuat per la interventora i continuar la tramitació de 
l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2021-04 
per import de 3.160,53€. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent: 
 

N. d'entrada Data 
N. de 
document Data doc. Import total Tercer Nom Text Explicatiu 

F/2020/3218 14/12/2020 20572 30/11/2020 1.345,53 B59945840 
FUNERARIA FERRAN, 
SL 

CEMENTIRI_Treballs realitzats 
al cementiri de Berga el mes de 
novembre / Amortitzacio 
maquinaria 

F/2020/3295 22/12/2020 m.132/2020 25/11/2020 1.815,00 77731581E SENSADA TOR, JOSEP 

HONORARIS_Intervenció 
profesional recurs CA 119/19 
davant el Jutjat CA nº 8 de 
Barcelona 

 
 
Tercer.- Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la 
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament 
de les expressades obligacions. 
 
Cinquè.- Peu de recursos 
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’Alcaldia (o en el seu cas Ple)  d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en 
el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació. 
  
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia 
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest 
recurs o la desestimació presumpta del mateix,  no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. 
  
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la 
desestimació presumpta del recurs interposat.  No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que 
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”  
 
Votacions:  
 
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6 vots del grup municipal de la CUP-AMUNT, 4 vots del grup municipal 
de JUNTSxBERGA i 2 vots del grup municipal d’ERC-AM 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: 1 vot del grup municipal del PSC-CP 
 



 
 
 
I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el 
vistiplau de l’Alcalde, Ivan Sànchez Rodríguez, a reserva del text que resulti de 
l’aprovació de l’acta, al municipi de Berga, datat i segellat electrònicament. 
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