DECRET D'ALCALDIA
SOBRE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ
INTERVENTORA
Vist l'informe de la Intervenció sobre l'omissió de la funció interventora observada en les
següents despeses:
Concepte

UTE Valls
UTE Valls

3

UTE Valls

4

UTE Valls

5

UTE Valls

6

UTE Valls

7

Ferrovial
Servicios,
SA
Cespa, SA

Tasques de manteniment al Museu Josep Cañas
Servei de desbroç amb tractor i braç al polígon B2 del
municipi de Banyeres del Penedès 22/6/2018
Servei de desbroç amb tractor a la zona d’oliveres darrera de
la Cooperativa
Servei de desbroç amb tractor al C/ Baladres del Priorat de
Banyeres
Desbroç de dos parcel·les a l’entrada esquerra del nucli de
Saifores amb motiu de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa
Major
Servei de desbroç amb tractor al pàrquing del camp de futbol
municipal
Servei de cafès per la sardinada Festa Major 2018 i dos
menús pel personal de l’activitat aquàtica a la piscina
municipal per la Festa Major 2018
Tala vegetal al C/ Alcalà de Henares octubre 2018

8

Import
169,36 €
877,25 €
641,24 €
228,47 €
677,96 €
139,15 €
217,80 €
211,75 €

Atès que l’òrgan gestor ha justificat la urgència de dur a terme les actuacions esmentades,
urgència que ha suposat no poder tramitar la corresponent contractació en el seu moment.
Atès que s’ha comprovat l’efectiva i conforme realització dels treballs detallats, que
aquests s’ajusten als preus de mercat i que existeix consignació pressupostària adequada i
suficient en les aplicacions pressupostàries detallades del vigent pressupost.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert en
l'article 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local.
RESOLC
PRIMER.- Reconèixer i liquidar (prèvia factura, en els supòsits de treballs pendents de
facturar) les obligacions detallades a continuació, en els termes exposats a la part
antecedent, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es detallen seguidament:
Proveïdor
UTE Valls

Tasques de manteniment al Museu Josep Cañas

169,36 €

UTE Valls

Servei de desbroç amb tractor i braç al polígon B2 del
municipi de Banyeres del Penedès 22/6/2018
Servei de desbroç amb tractor a la zona d’oliveres
darrera de la Cooperativa

877,25 €

Concepte
pressupostari
3330 212.00
(pressupost OA)
1630 227.00

641,24 €

1710 227.06

UTE Valls

Concepte

Import
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Proveïdor
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Decret d’alcaldia
Expedient núm.: 141/2019
Procediment: Omissió de la Funció Interventora

UTE Valls
UTE Valls
UTE Valls
Ferrovial
Servicios, SA
Cespa, SA

Servei de desbroç amb tractor al C/ Baladres del
Priorat de Banyeres
Desbroç de dos parcel·les a l’entrada esquerra del
nucli de Saifores amb motiu de la Revetlla de Sant
Joan i de la Festa Major
Servei de desbroç amb tractor al pàrquing del camp
de futbol municipal
Servei de cafès per la sardinada Festa Major 2018 i
dos menús pel personal de l’activitat aquàtica a la
piscina municipal per la Festa Major 2018
Tala vegetal al C/ Alcalà de Henares octubre 2018

228,47 €

1710 227.06

677,96 €

1710 227.06

139,15 €

1710 227.06

217,80 €

3380 226.99

211,75 €

1710 227.06

SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple i a la Junta de Govern Local a la
propera sessió.
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Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge

Número : 2019-0015 Data : 13/02/2019

En dono fe
El Secretari Interventor Tresorer

DECRET

L’Alcalde,

