
 

DECRET D’ALCALDIA
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE FACTURES
EXPEDIENT: 1575/2017

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les 
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

En data 29 de desembre de 2017, aquesta Alcaldia va dictar el Decret 0154/2017, d’aprovació 
de factures, a ratificar per la propera Junta de Govern Local.

Atès que hi figuren al registre factures corresponents a treballs i/o subministraments realitzats 
durant l’any 2017, que es detallen seguidament, però que no es van poder incloure en aquella 
resolució de data 29 de desembre de 2017 per falta de temps material per tramitar l’aprovació  
de la factura.

Nº Factura Raó Social Import Descripció

FACT/17/1716 Pedro Perea Expósito 620,00
Construcció tarima de fusta 
contenidors

FACT/17/1728 Serralleria de la Parte, S.L 3781,25
Col·locació 12 ancoratges per les 
xarxes del Camp Futbol

FACT/17/1729 Associació Essència de Gospel 500,00 Concert Sant Esteve

FACT/17/1730 Endesa Energia, S.A 615,30
Electricitat 22/11/17-22/12/17 agua 
dipòsit nou

FACT/17/1731 SyG, S.A 581,60 Material manteniment brigada

FACT/17/1732 Productos Pinturas Tarragona 2000, S.L 81,37 Pintura brigada

FACT/17/1733 Butlleti Oficial de la Província de Tarragona 72,00

Societat Esteve Química promou 
Projecte Urbanització del sector 
PPU-7 crta del Vendrell

FACT/17/1734 Josepa Jane Figueres 96,92 Banc d'aliments

FACT/17/1735 Excavacions Xavi, S.C.P 672,37
Treballs de reparació Camp Futbol 
i reparació fuita aigua

FACT/17/1736 Incatur, S.L 91,84 Material reparacions brigada

FACT/17/1737 Eva Gonzalez Asensio 259,09
Conta contes "Contes que fan 
bullir el calder de la iaia Maria"

FACT/17/1738 Cespa, S.A 876,50 Tala d'un pi a la torre guaita

FACT/17/1739 Cia Passabarret, S.L 1815,00
Espectacle "Tandarica Circus" al 
carrer el 27 de desembre de 2017

FACT/17/1740 Neosalus Solutions, S.L 1832,06 Manteniment desfibril·lador

FACT/17/1741 Pedro Perea Expósito 895,40

Construcció de tarima de fusta 
pels contenidors de brossa en la 
carretera del Camí de l'Arboç

FACT/17/1742 CESPA SA 251,68
Retirar restes vegetals planta 
compostatge

FACT/17/1743 CESPA SA 594,00
Servei recollida contenidors 
mercat diumenge mes desembre

FACT/17/1745 Endesa Energia, S.A 613,99
Electricitat 13-11-2017 a 
19-12-2017 Urb Pinatellada

FACT/17/1746 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49
Instal·lació ledplus escola publica 
mes desembre

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la conformitat pels 
regidors de les àrees corresponents. 

Atès que consten a l’expedient les factures que tot seguit s’esmenten, amb els corresponents 
advertiments sobre el procediment previ preceptiu establert al Reial Decret Legislatiu 3-2011, 

 



 

de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, i a 
l’article 213 i següents 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, amb la ferma intenció de regularització 
aquesta situació:

FACT-2017-1731,  FACT-2017-1732,  FACT-2017-1735,  FACT-2017-1736,  FACT-2017-1738, 
FACT-2017-1742, FACT-2017-1743
Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, continguda 
en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les bases d’execució del 
pressupost vigents per l’exercici 2017.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art  84 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del 
Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret número 
66-2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i atenent a les 
competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar les factures detallades a la part antecedent, per un import total de 14.998,86 
€, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de l’any 2017. 

SEGON.- Procedir a la seva comptabilització en la fase comptable corresponent, i amb efecte 
retroactiu a data 29 de desembre de 2017, i procedir posteriorment al pagament efectiu.

TERCER.- Ratificar el present  decret per la propera Junta de Govern Local.

QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió. 

Ho mana i  signa el  Sr. Amadeu Benach i Miquel,  a Banyeres del  Penedès, davant meu el 
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2018-01-19T12:22:59+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 C José Félix Velasco Martínez
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2018-01-19T12:35:56+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 Amadeu Benach i Miquel
	Ho accepto




