ASSABENTAMENT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2018DECR000401 DE 22 DE
NOVEMBRE, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A FAVOR DEL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDA
Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret de l’Alcaldia núm.
2018DECR000401, de 22 de novembre, d’aprovació del reconeixement extrajudicial de
crèdits, expedient 1629-0000001-2018 (X2018001121), per un import total de 1.166,23
euros, a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà corresponents a la liquidació
complementària del servei de recollida de residus especials de la deixalleria de Palausaverdera del 1er trimestre de 2017.

Isabel Maria Cortada i Soler
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament
de Palau-saverdera

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica

DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Vista la liquidació complementària del servei de recollida de residus especials de la
deixalleria de Palau-saverdera corresponent al 1er trimestre de 2017 i d’import 1.166,23
euros, presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà el dia 30 d’octubre, amb
Registre d’entrades numero E2018002737.
Vistos els informe emesos per la Secretaria i la Intervenció Municipal.
Considerant que es tracta de despeses amb dotació pressupostària suficient i, en
conseqüència, que la competència per a l'aprovació del present expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits és d’aquesta Alcaldia, 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.
RESOLC
Primer.- RESOLDRE la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient.
Segon.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient 1629-0000012018 (X2018001121) per un import total de 1.166,23 euros, d’acord amb el següent
detall:
Proveïdor

Data
Factura

Consell Comarcal de l’Alt
Empordà

30.10.2018

Import

1.166,23

Descripció

Liquidació
complementària
deixalleria 1er trimestre 2017

Tercer.- APLICAR al pressupost de l'exercici vigent la despesa aprovada, amb càrrec a
la partida pressupostària 1622-227.22.04 anomenada “Servei gestió deixalleria”.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pel seu
coneixement i als efectes oportuns i DONAR-NE compte al Ple de l’Ajuntament en la
propera sessió que aquest òrgan celebri.
Isabel Maria Cortada i Soler
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