Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: 1226/2017
Assumpte: Requeriments de l’Administració General de l’Estat sobre aprovació de factures

En compliment de l’article 196.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es va donar trasllat
al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de les actes de la junta de govern local de
sessions de dates 8 de juny de 2017, 6 de juliol de 2017, 13 de juliol de 2017, 31 de juliol de 2017 i
24 d’agost de 2017.

Atès l’informe del secretari interventor, amb el següent contingut literal:
“José Fèlix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, en resposta als requeriments efectuats per l’Administració General de l’Estat en relació
als acords d’aprovació de factures adoptats en sessions de la Junta de Govern Local de dates 8
de juny, 6 de juliol, 13 de juliol, 31 de juliol i 24 d’agost de 2017, emeto el següent
INFORME D’INTERVENCIÓ
PRIMER.- La fiscalització dels serveis públics que reclamen contractació es realitza a priori, llevat
d’aquells que no es sotmeten a fiscalització en fase prèvia a l’adjudicació, cas en que la
intervenció només té l’opció de realitzar aquesta fiscalització a posteriori, en fase de
reconeixement de l’obligació (acord d’aprovació de la factura per la Junta de Govern Local).
SEGON.- En pro de regularitzar aquesta situació de serveis i subministraments que es venien
prestant sense l’habilitació contractual prèvia i preceptiva, aquesta intervenció redacta, juntament
amb els serveis econòmics i l’aquiescència de l’equip de govern, la base 30ena de les d’execució
del pressupost de l’exercici 2017, amb el següent contingut literal:
“Base 30.- Contractes menors
1. Segons l’article 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP, tenen la consideració de
contractes menors aquells quina quantia no excedeixi dels límits següents:
a) Contractes d’obres – 49.999,99 €, IVA exclòs
b) La resta de contractes – 17.999,99 €, IVA exclòs
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors en general només exigirà:
a) Autorització de la despesa, amb caràcter previ a la seva execució.
b) Incorporació de la factura, acreditativa de l’efectiva realització de l’objecte del contracte.
Malgrat això, sempre i quan sigui possible, es demanarà pressupost a més d’una empresa.
3. Els contractes menors no poden tenir durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de
revisió de preus.
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Atès el requeriment realitzat per l’Administració General de l’Estat, en seu electrònica, sol·licitant la
remissió dels informes d’intervenció dels diferents acords d’aprovació de factures adoptats en les
sessions esmentades de la junta de govern local.
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
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4. Es preveu la possibilitat de subscriure contractes menors de tracte successiu respecte, entre
d’altres, els següents serveis i/o subministraments:
- Aliments (banc d’aliments)
- Material ordinari de serveis (ferreteria)
- Material d’oficina
- Benzina
- Reparació de vehicles municipals
- Manteniment instal·lacions semafòriques
- Servei de podòleg
- Esdeveniments festius

TERCER.- Amb anterioritat a la presa de possessió en el càrrec de secretari interventor tresorer
d’aquest ens, en aquells casos en que la fiscalització de la factura era de disconformitat, es feia
constar aquesta circumstància mitjançant una “enganxina” o “etiqueta” a la mateixa factura. Aquest
sistema de constància de l’observació de la intervenció es continua realitzant, donada la manca de
recursos humans i en ares del principi d’economia processal, per tal d’evitar informes
individualitzats, atesa la periodicitat repetitiva de les infraccions contractuals.
QUART.- Cal esmentar que les observacions de la intervenció efectuades durant l’exercici 2016 a
l’hora de fiscalitzar les factures en fase de reconeixement de l’obligació, es van traslladar a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en data 19 de maig de 2017, en compliment de l’obligació
del responsable de l’òrgan d’intervenció d’enviar la informació a la que es refereix l’article 218.3
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 i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del
2 de novembre de 2015.
CINQUÈ.- Aquesta secretaria intervenció fa constar l’observació de manera expressa en els
acords d’aprovació de factures adoptats per la Junta de Govern Local, fent coneixedors als
membres d’aquest òrgan de l’existència d’aquests advertiments de legalitat, sistema aquest que
substitueix l’informe d’intervenció, entenent que així es dóna compliment a la fiscalització
preceptiva amb l’advertència de no compliment del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, TRLCSP, i del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
SISÈ.- S’ha constituït una comissió específica interdepartamental, presidida pel regidor Sr. Lluís
Inglada, a l’efecte de realitzar els tràmits necessaris perquè tot servei i subministrament tinguin la
contractació habilitant prèvia.
Això és tot el que cal informar.
José Fèlix Velasco Martínez
Secretari interventor tresorer”
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6. Davant la impossibilitat de renovar el contracte menor de tracte successiu, es redactaran plecs de
condicions una vegada esgotat l’import esmentat, per tal que la Secretaria Intervenció pugui tramitar
el corresponent procediment obert.”
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1er. Consulta a 2-3 empreses per valorar preu, qualitat, temps d’entrega, garantia i proximitat
geogràfica.
2on. Import màxim de 17.999,99 euros, IVA exclòs.
3er. Les persones encarregades de fer comandes amb el límit establert, seran les mateixes
indicades com a perceptors dels pagaments a justificar i habilitats de les bestretes de caixa fixa.
Aquestes persones seran les encarregades de controlar l’execució del contracte i preavisaran,
mitjançant la comunicació d’albarans, a la Intervenció Tresoreria Municipals quan restin 2.000 euros
per esgotar l’import màxim de la contractació.
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5. Aquests serveis i/o subministraments tindran la consideració inicial de contractes menors de tracte
successiu i es regiran pel següent circuit administratiu:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tal d’atendre els requeriments realitzats per l’Administració General de l’Estat.
RESOLC:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció emès pel secretari interventor en
resposta als requeriments de l’Administració General de l’Estat sobre el contingut dels acords de
les juntes de govern de dates 8 8 de juny de 2017, 6 de juliol de 2017, 13 de juliol de 2017, 31 de
juliol de 2017 i 24 d’agost de 2017 relatius a l’aprovació de factures presentades per proveïdors
diversos.
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local i al Ple en la propera
sessió que es celebri.

En dono fe
El secretari interventor tresorer
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Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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L’alcalde,
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TERCER.- Encarregar a la Intervenció Municipal la remissió del seu informe a l’Administració
General de l’Estat, en seu electrònica, per donar compliment als requeriments realitzats.

