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INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE
REQUISITS BÀSICS DE CONFORMITAT
ASSUMPTE: PROPOSTA DICTAMEN ÒRGAN CONTRACTACIÓ ADJUDICACIÓ
CONTRACTE SERVEIS OBJECTE CONTRACTE D’ENSENYAMENT PREESCOLAR
– ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA.
Vista la proposta de resolució i atès el vist-i-plau del secretari de la corporació local, i
l’informe de l’àrea de necessitat de la licitació com a responsable de la gestió i control
de les partides proposades, tal com disposa el circuit de la despesa.
ANTECEDENTS
1. Número expedient: 1403-000082-2019
2. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: Àrea de contractació, contractes
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, Expedients de serveis (serveis en
general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació), Adjudicació (2.7.2)
3. Fase de la despesa: D
4. Import de la fase de la despesa: 947.432,72€ / Op. D. 22019/10935, A/ 22019/10937,
Operacions futures 220199/30
5. Aplicació pressupostària: 340- 323- 22799 Altres treballs realitzats per empreses i
professionals
6. Òrgan competent: Ple
FONAMENTS JURÍDICS
1. RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL).
2. Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local.
3. Acord de Ple de l’Ajuntament de Masquefa de data 20 desembre de 2018 pel qual s’aprova
el Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i aprovació de la
fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control financer.
INFORMO
Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a
l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de
l’expedient, en el benentès que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s’han revisat
exclusivament els requisits establerts a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Masquefa de data 20
desembre de 2018, amb el resultat següent:
Requisits fiscalitzats de conformitat:
- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa
que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència
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de crèdit o document equivalent. (S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin
els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
(Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP)
- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL
Art. 117.1 LCSP)
- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la
LCSP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP Art. 159.6.f)
LCSP)
- Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la
documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article
140.1 de la LCSP que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les
capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes
aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat
membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert
simplificat tramès conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha
aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat
tramès conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà
l'aplicació d'aquest extrem. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4,
75.2 i 159.6 LCSP)
Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del
procediment no procedeix la seva revisió:
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són
executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD
424/2017 Art. 173.6 TRLHL)
- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174
del TRLRHL. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL)
- En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el
pressupost. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP)
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el
pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL
Art. 117.2 LCSP)
- En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de
contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació. (Art.
13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 157.6 LCSP)
- En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en pressumpció d'anormalitat, que existeix
constància de la sol.licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de
l'informe del servei tècnic corresponent. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art.
149.4 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que
existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les
raons per a la seva acceptació o rebuig , així com dels avantatges obtinguts en la negociació.
(Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 169.6 LCSP)
- En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP,
que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de
l'esmentat article. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 102.7 LCSP)
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CONCLUSIÓ
Es fiscalitza de CONFORMITAT l’expedient de referència en aquesta fase del procediment en
els termes i condicions descrits anteriorment.

Masquefa,

Interventora
[Firma01-01]
[Firma01-01]
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