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Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)   
 

DECRET

ASSUMPTE: Subsanació del Decret nº 2016/0059 sobre la neteja de pintades per vandalisme al 
municipi de Banyeres del Penedès
EXPEDIENT: 475/2016

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les facultats 
que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present: 

Atès el Decret nº 59 de data 30 de desembre de 2016 de l’expedient sobre la neteja de pintades  
per vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès, en el qual s’observen diferents errades 
materials  i  de  fet,  i  també  ubicació  de  les  observacions  del  Secretari  fora  del  seu  informe. 
S’emet, per la present, nou decret rectificat amb el següent contingut literal:

“ Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 29 de desembre  de  2016, que es transcriu seguidament:

“ Assumpte: NETEJA DE PINTADES CAUSADES PER VANDALISME.

INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

A causa d’uns actes vandàlics soferts a façanes d’equipaments municipals i edificis particulars 
consistents en pintades i grafitis varis.

I un cop verificat per part dels Serveis Tècnics la quantitat i magnitud important d’aquestes, fet 
que ha causat un dany material i moral als ciutadans i usuaris dels equipaments municipals, a 
demes dels danys causats a particulars.

Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 4688 de l’empresa FERROVIAL SRVICIOS - 
CESPA on ens pressuposten la neteja de les pintades amb aigua a pressió i líquids antigrafitis 
per la seva dissolució , els Serveis Tècnics consideren necessari i urgent l’acceptació d’aquesta 
oferta per tal de suprimir les deficiències i danys detectats , deixant-los ens les millors condicions 
òptimes possibles.

El cost total de les feines de neteja de pintades ascendeix a un total de 1.641,00 euros, IVA no 
inclòs.”

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de  2016, que es transcriu seguidament:

“  Núm. Expt. 475/2016

Assumpte     : aprovació del contracte de servei de neteja de pintades per vandalisme al municipi 
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de Banyeres del Penedès.

José  Félix  Velasco  Martínez,  secretari-interventor-tresorer  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès,  en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, i  de  
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el  
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto el 
següent:

INFORME

1. ANTECEDENTS

1.1 Aquesta observació que fa el Secretari-interventor-tresorer s’ha seguit de conformitat a 
l’article 213 i següents del TRLRHL.
Vist  l’import  de  1.614  euros  corresponent  amb  el  destí  de  neteja  de  pintades  per 
vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès, no correspon allò que pressupostaria i  
conceptualment sigui una obligació pròpia del  municipi,  corresponent per tant la seva 
financiació al conjunt dels veïns afectats, llevat edificis municipals.
Per  altre banda l’Alcaldia justifica la despesa corresponent  entenent que es despesa 
pròpia  a l’interès  general  del  municipi,  donada la  generalitat  dels  casos produïts  i  la 
alarma social produïda, i la deficiència de l’ornat i d’imatge lamentable arrel les pintades 
en ocasions ofensives, indiscriminades tant en dependències com en propietats privades. 
Fetes les consultes en empreses per poder  reparar  les corresponents façanes hagés 
estat antieconòmic la contractació exclusiva dels edificis públics.

1.2 Aquest  Ajuntament  vol  contractar  el  servei  de  neteja  de  pintades  per  vandalisme al 
municipi de Banyeres del Penedès.  

1.3 Per  Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 es va incoar  l’expedient 
administratiu per al servei de neteja de pintades per vandalisme al municipi de Banyeres 
del Penedès, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la despesa 
que comporta la formalització del contracte respectivament; i així mateix, s’informi sobre 
el  percentatge  que  suposa  la  contractació  en  relació  amb  els  recursos  ordinari  del 
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.4 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.356,20 euros i 284,8 euros d’IVA.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual 
s’aprova el  Text  refós  de  la  llei  de  contractes  del  sector  públic  (endavant  TRLCSP), 
« aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament 
d’una  activitat  dirigida  a  l’obtenció  d’un  resultat  deferent  d’una  obra  o  un 
subministrament.  A efectes  de  l’aplicació  d’aquesta  llei,  els  contractes  de  serveis  se 
divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
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2.2 La legislació aplicable és la següent :

a) Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del TRLCSP.
b) L’article  72  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.

d) El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments obert, 
restringit,  negociat  amb publicitat  o  negociat  sense publicitat  previstos al  TRLCSP i  a  la 
Directiva  2014/24/UE,  llevat  els  contractes  menors  que es  podran  adjudicar  a  qualsevol 
empresari  amb capacitat  d’obrar  i  aptitud professional  suficient  per  a  la  realització  de la 
prestació. 

2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 1.356,20 euros i 284,8 euros 
d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de conformitat amb 
la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès que és un contracte menor 
de  serveis.  No obstant,  existeix  delegació  a  favor   de  la  Junta de  Govern  Local  de  
conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va 
donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera que el 
procediment més adequat  per a l’adjudicació es el  del  contracte menor,  d’acord amb 
l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de 
pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.

2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat aquesta, 
mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, el procediment legal 
a seguir és el següent.

a) L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a l’expedient de 
la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir  les dades i  requisits  establerts  en l’article 72 del  Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.

En la factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en el 
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per  Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
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b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 
secretaria–intervenció.

c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

b) La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària dins del  
termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat. La notificació ha 
de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via 
administrativa i l’expressió dels recursos que procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han 
presentar i el termini per a interposar-los.

2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de capacitat  
i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.

2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació que ha de 
complir la persona adjudicatària.

3 CONCLUSIONS

3.1 La contractació del servei de neteja de pintades per vandalisme al municipi de 
Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un 
import  de  1.356,20  euros  i  284,8  euros  d’IVA,  malgrat  la  consideració  d’advertència 
d’il·legalitat indicada anteriorment en els següents termes: “Aquesta observació que fa el 
Secretari-interventor-tresorer  s’ha  seguit  de  conformitat  a  l’article  213  i  següents  del  
TRLRHL.
Vist  l’import  de  1.641euros  corresponent  amb  el  destí  de  neteja  de  pintades  per 
vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès, no correspon allò que pressupostaria 
i  conceptualment sigui una obligació pròpia del municipi,  corresponent  per tant  la 
seva financiació al conjunt dels veïns afectats, llevat edificis municipals.
Per altre banda l’Alcaldia justifica la despesa corresponent entenent que es despesa 
pròpia a l’interès general  del  municipi,  donada la generalitat  dels  casos produïts  i  la 
alarma social produïda, i la deficiència de l’ornat i d’imatge lamentable arrel les pintades 
en  ocasions  ofensives,  indiscriminades  tant  en  dependències  com  en  propietats 
privades. Fetes les consultes en empreses per poder reparar les corresponents façanes 
hagés estat antieconòmic la contractació exclusiva dels edificis públics”, entenent que el 
crèdit  despesa  no  es  adequat,  representant  una  omissió  de  requisits  essencial 
( 216.217 del TRLRHL)).

3.2 En la partida pressupostària 1630 227.00 hi ha consignació suficient per a autoritzar  
la despesa per import de fins a 1.641 euros per a contractar el servei de neteja de  
pintades  per  vandalisme  al  municipi  de  Banyeres  del  Penedès,  i  és  necessari, 
d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes del 
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sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit

3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per la 
qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.356,20 euros i 284,8 euros d’IVA, 
d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al  10% 
d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de l’alcaldia, 
no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta competència a la 
Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de 
juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4 La  contractació  del  servei  de  neteja  de  pintades  per  vandalisme  al  municipi  de 
Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una 
vegada realitzada la prestació,  s’ha d’incorporar  la factura a l’expedient  i  s’ha de 
tramitar el pagament.

3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats 
en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el  
termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de Govern Local.

Per tot això,

RESOLC

PRIMER.- Dur a terme la contractació del  de servei de neteja de pintades per vandalisme al 
municipi de  Banyeres del Penedès,   a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un import de 
1.356,20 euros i  284,8 euros d’IVA, sense perjudici de les advertències d’il·legalitat indicada a la 
conclusió 3.1.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la partida nº  
1630 227.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar el present Decret  a l’interessat.

QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

En dono fe, 
L’Alcalde, El Secretari Interventor Tresorer 
Amadeu Benach i Miquel José Félix Velasco Martínez 

Banyeres del Penedès, document signat electrònicament al marge
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