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 30 de desembre de 2016, aquesta Alcaldia va dictar el Decret 54/2016,
d’aprovació de factures, a ratificar per la propera Junta de Govern Local.

Raó Social

FACT-2016-769

Espai Lleure Divertalia, S.L

Import

FACT-2016-785

Joguines Ramon

FACT-2016-792

Serralleria de la Parte, S.L

FACT-2016-798

Decathlon

FACT-2016-801

Gestio de Residus
Biodiversitat, S.L

FACT-2016-804

Happyludic

FACT-2016-805

Cespa, S.A

FACT-2016-808

Cespa, S.A

FACT-2016-811

Canet, fustes i derivats

FACT-2016-812

Espai Lleure Divertalia, S.L

FACT-2016-813

Carlos Paz Garrido

FACT-2016-814

Media Markt

Descripció

260,26 € Servei menús servits Escola Bressol mes desembre
70,00 € Voladors per sortida dels reis
484,00 € Lloguer elevador drac per festa major
63,23 € Material joc ping pong per local joves

i

2.344,00 €

Actuació de control i prevenció de la població de cotorra
argentina al municipi

12.364,99 € Material per obra amagacontenidors
1.162,35 € Servei desbroç poda i transport a Cunit
762,30 € Servei retro excavadora al camí del camp de futbol
44,83 € Barra pi per reis
1.114,30 € Curs patchwork, costura i puntes coixí mes desembre
170,00 € Servei podòleg mes desembre
57,90 € Joc Fifa per local dels joves

Atès que, en benefici del principi d’anualitat pressupostària, resulta convenient la
inclusió d’aquestes factures com a complement al decret 54/2016, atorgant efectes
comptables i pressupostaris de data 30 de desembre de 2016.
Atès que totes les factures detallades a la part antecedent han estat fiscalitzades per la
Intervenció municipal, fent constar respecte les següents factures advertiments sobre
el procediment previ preceptiu del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb la ferma
intenció de posterior regularització:
FACT-2016-769, FACT-2016-812, FACT-2016-813
Atès que se’ls hi ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.
Per tot això,
RESOLC:
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Atès que hi figuren al registre factures corresponents a treballs i/o subministraments
realitzats durant l’any 2016, que es detallen seguidament, però que no es van poder
incloure en aquella resolució de data 30 de desembre per falta de temps material per
tramitar l’aprovació de la factura.

DECRETO

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/01/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132
José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 12/01/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

DECRET
ASSUMPTE: APROVACIÓ FACTURES
EXPEDIENT: 461/2016

PRIMER.- Aprovar les factures detallades a la part antecedent, per un import total de
18.898,16 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost
de l’any 2016.
SEGON.- Procedir a la seva comptabilització en la fase comptable corresponent, i amb
efecte retroactiu a data 30 de desembre de 2016, 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.
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Vist i plau
SecretarI Interventor Tresorer

DECRETO

L’alcalde

Número : 2017-0002 Data : 12/01/2017

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, el dia 11 de
gener de 2017, davant meu el secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco
Martínez, que certifico.

