“1. Es consideren contractes menors:
a) Els d’obres amb valor estimat inferior a 40.000,00 EUR (IVA exclòs)
b) Els de subministrament o de serveis amb valor estimat inferior a 15.000,00 EUR
(IVA exclòs)
Aquestes quanties experimentaran la corresponent adequació en cas de ser
modificades a la normativa general en matèria de contractes del sector públic.
2. Els contractes menors de valor estimat inferior a 5.000,00 EUR (IVA exclòs), amb
excepció dels contractes de serveis amb persones físiques, no estaran subjectes a
intervenció prèvia, de conformitat amb l’article 219.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. La tramitació de l’expedient de contractació es
realitzarà de conformitat amb el sistema de pagaments menors regulat en l’article 32
bis d’aquestes Bases d’execució.
3. En els contractes menors de valor estimat 5.000,00 EUR (IVA exclòs) o superior i
en els contractes menors de serveis amb persones físiques independentment de la
seva quantia, la tramitació de l’expedient exigirà la formació d’expedient
administratiu de contractació en el que s’inclouran: informes contemplats als apartats
1 i 3 de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, pressupost de la contractació, oferta del contractista, tramitació del
corresponent document comptable, fiscalització prèvia de la Intervenció i resolució
administrativa d’adjudicació.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient és l’Alcaldia, que per decret núm. 496,
de 19 d’abril de 2017, ha delegat aquesta competència en la persona titular de la
Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals.”

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2
CVE 2018016144

Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:

Data 19-4-2018

Article 26. Procediments de contractació dels contractes menors

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb el que disposa l’article 169.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es transcriu a continuació el text íntegre de les modificacions
aprovades:

B

D’acord amb allò que es preveu a l’article 177.2, en relació al 169, del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, es fa públic que el dia 16 d’abril de 2018 i no havent-se presentat
reclamacions en el període d’exposició pública de quinze dies comptats a partir de la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(edició del 22 de març de 2018) ha quedat definitivament aprovada la modificació de
les bases d’execució del pressupost general.

A

ANUNCI d’aprovació definitiva de la modificació de les bases d’execució del
pressupost general de 2018

Article 32 bis. Pagaments menors

3. El pagament de les factures expedides pels contractistes es realitzarà mitjançant
una relació comptable conformada per la persona titular de la Direcció de Serveis
Econòmics i autoritzada per l’ordenador de pagaments.
4. Les relacions comptables de pagaments menors seran aprovades trimestralment
per l’òrgan competent per a l’autorització de la despesa. La tramitació de l’expedient
s’ajustarà a allò que es preveu a la Llei de contractes del sector públic per a
l’expedient de contractació en contractes menors.
5. Els pagaments menors regulats en aquest article no estan subjectes a fiscalització
prèvia, de conformitat amb l’article 219.1 del TRLHL.”
Contra l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària podrà interposar-se
directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les
normes de l’esmentada jurisdicció.
Castellar del Vallès, 18 d’abril de 2018
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L’alcalde, p.d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015), el director de Serveis
Econòmics, José Manuel Fernández Villaverde

CVE 2018016144

2. En els contractes definits en l’apartat anterior, s’agruparan les fases d’autorització,
disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament.

Data 19-4-2018

a) El valor estimat del contracte sigui inferior a 5.000,00 EUR (IVA exclòs)
b) No es corresponguin amb prestacions de caràcter periòdic.
c) No es corresponguin amb despeses prèviament autoritzades.
d) No es corresponguin amb serveis contractats amb persones físiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“1. El sistema de pagament regulat en aquest article s’aplica als contractes menors
d’obres, subministrament i serveis en que concorrin simultàniament els requisits
següents:

A

Es crea aquest article, amb la redacció següent:
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