Ajuntament de Baix Pallars

DECRET D’ALCALDIA 28/2017
Davant meu, la Secretària, l'Alcalde ha dictat, en el dia d'avui, el següent:
Identificació de l’expedient:
Aprovació de factures de despeses – relació de despeses núm. 02/2017.
Antecedents:
Vista la relació de factures de despeses núm. 02/2017 per import total de
41.336,73 euros, que d'adjunta a la present.

Josep Maria Semino Laguia
11/04/2017 SECRETARI-INTERVENTOR
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Vista la relació de factures de despeses de l’empresa Josep Morera Gasa per import
total de 5.853,98 euros, que s’adjunta a la present.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost
vigent de l'exercici 2017 per donar cobertura al reconeixement d'obligació que
l'aprovació de factures comporta.
Fonaments de Dret:
Atès el que preveu l’article 53.1.g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el que preveu l'article 185 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.
DECRETO:
Primer.- Aprovar i donar conformitat a la relació de factures de despeses, relació
de despeses núm. 02/2017, per import total de 41.336,73 euros.
Segon.- Aprovar i donar conformitat a la relació de factures de despeses de
l’empresa Josep Morera Gasa, per import total de 5.853,98 euros.
Tercer.- Ordenar el pagament de les factures abans esmentades.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.
Així ho mano i signo.
Gerri de la Sal, 5 d’abril de 2017.

Nuria Agulló Salvà
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