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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

3757

Modificació del Pressupost general de 2015

Antoni Servera Servera, batle president de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data de 3 de febrer de 2015, va aprovar inicialment la modificació de l'article 24 de les
bases d'execució del Pressupost General de 2015. Dit acord es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 19, de 7 de febrer
de 2015, i durant el termini d'exposició pública, el qual finí en data de 25 de febrer de 2015, no s'ha presentat cap tipus d'al·legació o
reclamació.
Per això, s'eleva a definitiu l'acord aprovat inicialment, en la forma següent:
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l'article 24 de les bases d'execució del Pressupost general de 2015, que queda redactat
de la forma següent:
"Article 24. Reconeixement de l'obligació

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/32/910009

És l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa,
mitjançant la presentació del pertinent document que ha de contenir els següents requisits:
a) Identificació de l'ens.
b) Identificació del contractista amb el NIF corresponent.
c) Número de factura i, siescau, sèrie.
d) Descripció suficient del subministrament realitzat o del servei prestat.
e) Import facturat amb desglossament d'IVA, llevat que s'indiqui que va inclòs.
f) Signatur adel contractista.
g) Lloc i data de l'emissió.
En el supòsit que en la prestació del servei o subministrament, la despesa autoritzada i disposat el crèdit hagi estat pel document "Proposta de
despesa", en havers-e fet en el mateix acte, es podrà requerir còpia degudament emplenada. Si ha estat contractat el servei o subministrament
per acord d'un òrgan col·legiat, es podrà requerir còpia d'aquest acord.
Cadancun dels requisits aquí expressats seran necessaris perquè es produeixi el reconeixement de l'obligació, fora de perill dels supòsits
excepcionals de despeses, en cas d'urgència o catàstrofe. Els documents que generen l'obligació seran traslladats als diferents encarregats de
donar el vistiplau de la realització del servei o subministrament i, posteriorment, a intervenció per oncstatar que es compleixen els requisits
continguts en aquestes bases.
En l'expedient de despesa correponent haurà de constar juntament amb el justificant del mateix document comptable emès per la intervenció
en què consti la fiscalització realitzada, l'acord de l'òrgan competent per al reconeixement d'obligacions i l'informe de la intervenció quan
sigui procedent.
Tramitació de la Facturació Electrònica
Estaran obligas a facturar electrònicament tots els proveïdors que hagin lliurat béns o rpestat serveis a aquest Ajuntament des del 15 de gener
de 2015 i en concret, tal com disposa l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic:
-Societats anònimes.
-Socitats de responsabilitat limitada.
-Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacinalitat espanyola.
-Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en teritori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
-Unions temporals d'empreses.
-Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions,
Fons d'utilització d'actius; Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia
d'inversions.
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En virtut de la potestat reclamentària conferida d'acord amb l'apartat segon de l'esmentat article, estaran excloses de l'obligació de facturar
electrònicament a aquesta Ajuntament les factures de fins a un import de 5.000,00 €, impostos inclosos. Es determina per aquest Ajuntament
establir aquest import, incloent impostos de conformitat amb el criteri de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en els seus
informes 43/2008, de 28 de juliol de 2008 i 26/2008, de 2 de desembre de 2008, disposa que el preu del contracte s'ha d'entendre com
l'import íntegre que per l'execució del contracte percep el contractista, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
Igualment queden excloses de les factures emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior, fins que aquestes factures puguin satisfer els
requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l'exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests
serveis."

Son Servera, 26 de febrer de 2015
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El batle
Antoni Servera Servera
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