ILLES BALEARS

PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA:

APROVACIÓ DE FACTURES: EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 3/2018

Donada compte i vistes les factures relacionades a:


L’annex I referent a factures del 2017 i 2018 relatives a despeses efectuades dins l’exercici
pressupostari 2017, que ascendeix a 34.792,62 €.

Relatives a la prestació de serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent
impossible la seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de
conformar la factura en aquest exercici per manca de crèdit pressupostari a l’exercici 2017, en
qualsevol cas, al tractar-se de serveis i subministraments efectivament prestats a l’Ajuntament,
cal reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major brevetat
possible.
El pagament de les mateixes ses realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis o subministraments prestats en exercicis anteriors
a l’any en curs.
Vist l’Informe emès per la Interventora i el Secretari, de data 13 de setembre de 2018.
Atès que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost al pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de
Santa Margalida.
Per tot això i de conformitat amb l’establert a l’article 173 del Reial Decret 2/2004 pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 26 i 60 del RD 500/90, de 20
d’abril i la Base 22 de les Bases d’Execució del Pressupost, propòs a l’Ajuntament ple, l’adopció
del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits i la relació de factures corresponents a despeses de
l’exercici 2017 realitzades sense consignació pressupostària o bé sense seguir el procediment
legalment establert, per un import 34.792,62 € es relacionen i detalla a l’annex I, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del vigent pressupost.
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Segon- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció, pel seu coneixement i efectes.
Santa Margalida, 24 de setembre 2018
El Regidor d’Hisenda

Martí Àngel Torres Valls
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