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Administració i Organització Interna
Tresoreria i Inspecció
DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2018-6426 . Iniciació de l’expedient de contractació de Contracte servei
per assessorament fiscal a l’àmbit de l'IVA .
Antecedents
La Tresorera , va emetre informe justificatiu per a la iniciació del procediment de
contractació del ASSESSORAMENT FISCAL EN L'AMBIT DE L'IVA., en data 29 de
novembre de 2018.
Fonaments jurídics

14/12/2018 Secretari

La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
La normativa fiscal relativa al Iva es d’una complexitat màxima i requereix d’una
especialització pròpia. Ates que cada cop adquireix un volum mes importat coma
impost a pagar per l’ajuntament així com els antecedents d’Inspeccions de AEAT
sobre els ajuntaments ,cal tractar la comptabilitat i pagament d’aquest impost amb
la màxima solvència.

Elisa Almirall Gayo

La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació Prestar
suport a l'ajuntament en càlcul de la prorrata anual ,confecció de resum anual
model 390 així com assessorament i revisió de declaracions trimestrals de l'IVA, de
conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’Alcalde President de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.
Resolució
Per tant, resolc
Únic. INICIAR l’expedient de contractació del ASSESSORAMENT FISCAL EN L'AMBIT
DE L'IVA.

Miquel Àngel Méndez Gil
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13/12/2018 Alcalde

Signatura 2 de 2

Es tracta d’un contracte de servei d’assessorament ,sobre un tema fiscal d’obligat
compliment per a tots els ajuntaments
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