ACTA DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA

Primer.- A la vista de l’expedient contingut al Gestiona amb número 1634/2019, referent a
l’aprovació de la convocatòria relativa a la contractació per l’execució de les obres del Projecte
de la Instal.lació Elèctrica de Baixa Tensió i del Projecte Executiu de Remodelació Parcial del
Pavelló Esportiu de Can Sorts ( 2 Lots ) de Sentmenat, on es proposa:
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’execució
de les obres d’acord amb la documentació tècnica per la Instal.lació Elèctrica de Baixa Tensió i
Remodelació Parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts ( 2 Lots ) de Sentmenat.
Quin pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la
quantitat de quantitat de quatre-cents vuitanta-vuit mil setanta-set euros amb disset cèntims ( 488.077,17,€ ), IVA inclòs, desglossat :
A) Per al Lot 1: Instal.lació eléctrica de baixa tensió.
Pressupost de 103.233,17,-€, IVA exclòs, més 21.678,96,-€, en concepte de 21% d’IVA, fent un
total de 124.912,14,-€ IVA inclòs.
B) Per al Lot 2: Remodelació parcial.
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INFORMES INTERVENCIO

Pressupost de 300.136,39,-€, IVA exclòs, més 63.028,64,-€, en concepte de 21% d’IVA, fent un
total de 363.165,03,-€, IVA inclòs.
Amb càrrec a l’aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’ajuntament :
240-342-63200 Instal·lació elèctrica pavelló Can Sorts
240-342-63201 Millores instal·lacions esportives
240-342-63203 Reposició fals sostre pavelló Can Sorts
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques que han
de regir el contracte.
Tercer. Convocar procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte administratiu per a
l’execució de les obres d’acord amb la documentació tècnica per la Instal.lació Elèctrica de Baixa Tensió i
Remodelació Parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts ( 2 Lots ) de Sentmenat i establir un període de 20
dies naturals per a la presentació de proposicions a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Sentmenat, publicació que es produirà el 27 de setembre
d’enguany.
Quart.- Designar responsable del contracte a l’enginyer municipal, a qui correspondrà supervisar-ne
l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament, en aplicació d’allò disposat a l’article 62 la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Interventor
Data Signatura: 27/09/2019
HASH: 39b124c5ad0f717779f8dc65e59c7732

Expedient núm.: 1634/2019
Fase d’execució de despesa: Anticipada
Procediment: Aprovació de la convocatòria relativa a la contractació per l’execució de les
obres del Projecte de la Instal.lació Elèctrica de Baixa Tensió i del Projecte
Executiu de Remodelació Parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts ( 2 Lots )
de Sentmenat
Àrea funcional gestora:
Secretaria

Segon.- D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la funció interventora té per
objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donen lloc al reconeixement i
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments
que en derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabdals públics
administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables a cada cas.
El exercici d’aquesta funció comprèn:

LEGISLACIÓ APLICABLE
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
- 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
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos
- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Sentmenat de 29 de novembre de 2018, pel qual
s’aproven els requisits bàsics i la substitució de la fiscalització prèvia d’ingressos per la
presa de raó en comptabilitat
- Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018,
pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General
Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis
- Resolució de 14 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, sobre el desenvolupament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació
material de la inversió
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
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CONTINGUT DE L’EXPEDIENT
 Expedient d’aprovació dels projectes expedients 1508/2019 i 1472/2019.
 Informe de territori
 Plecs de clàusules administratives
 Proposta d’acord
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Tercer.- De conformitat amb l’article 4.1 lletra a) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i d’acord amb
l’article 13 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del Sector Públic Local,

INFORMES INTERVENCIO

a) La intervenció crítica i prèvia de tots els actes, documents o expedients susceptibles de
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviments de fons de valors
b) La intervenció formal en l’ordenació del pagament
c) La intervenció material del pagament
d) La intervenció i la comprovació material de les inversions i de l’aplicació de
subvencions

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Extrems de general comprovació:
a) Existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa.
Consultades les aplicacions pressupostaries 240-342-63200 Instal·lació elèctrica pavelló Can
Sorts; 240-342-63201 Millores instal·lacions esportives i 240-342-63203 Reposició fals sostre
pavelló Can Sorts, les mateixes no disposen de crèdit suficient per fer front a la despesa.

b) Competència de l’òrgan de contractació i en general del que dicti l'acte administratiu,
quan l'òrgan no tingui atribuïda la facultat d'aprovació, compromís de la despesa o
reconeixement de l'obligació de què es tracti.
Que les despeses o obligacions es proposen per òrgan competent per a l’aprovació de
l’autorització, disposició o reconeixement de l’obligació (art. 185 RD 2/2004).
c) Fiscalització de les fases precedents
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En tractar-se de tramitació anticipada de la despesa, que s’inclou subordinació de
l’autorització de la despesa, a l’existència de crèdit en el pressupost per al qual s’autoritza. No
consta en la proposta la condició suspensiva del crèdit, cal esmenar-la d’acord amb la
Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

INFORMES INTERVENCIO

Procedeix no obstant la tramitació anticipada de l’expedient d’acord amb la Disposició
Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

No procedeix.

a) Que existeix projecte informat per l’oficina de supervisió, quan el pressupost base de
licitació sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs), o d’obres que afecten a l’estabilitat,
la seguretat i estanqueïtat. Quan no procedeixi el projecte, per raó de la quantia o per no
afectar a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, s’incorporarà a l’expedient pronunciament
exprés.
Consta informe de l’Àrea de Territori, on s’informen favorablement els projectes en els
expedients 1508/2019 i 1472/2019.
b) Que existeix Plec de Clàusules Administratives Particulars signat en data 30 d’agost
de 2019.
c) En tractar-se d’un model de Plec de Clàusules Administratives Particulars, que el
contracte a subscriure es de naturalesa anàloga al informat per la Secretaria.
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Segon.- Extrems addicionals comprovats:

No procedeix.
d) Que existeix informe de la Secretaria.
Consta informe de Secretaria signat en data 30 d’agost de 2019.
e) Que existeix acta de replanteig previ.
Consten les actes de replanteig previ dels projectes.
f) Que el Plec de Clàusules Administratives Particulars o document descriptiu estableix,
per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats al objecte del contracte en base a la
millor relació qualitat-preu.

h) Que tractant-se d’un expedient on es preveu la utilització de diversos criteris
d’adjudicació o d’un únic diferent del preu, que el Plec de Clàusules Administratives Particulars
o document descriptiu estableix paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment
baixes.
S’estableix com a paràmetre per determinar les ofertes anormalment baixes aquelles
incloses en els supòsits de l’article 85 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.
i) Que el Plec de Clàusules Administratives Particulars o document descriptiu preveu,
que la documentació relativa a criteris, la valoració dels quals depèn d’un judici de valor, ha de
presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de proposicions.
No procedeix.
j) Que el Plec de Clàusules Administratives Particulars o document descriptiu estableix
almenys una de les condicions especial d’execució que s’enumeren en l’article 202.2 de la
LCSP i l’obligació del adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme
al Conveni col·lectiu sectorial aplicable.
Consten les condicions especials d’execució i l’obligació de l’adjudicatari de de complir
les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial aplicable en la
Clàusula 2.2) dels Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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Els criteris establerts com a criteris de valoració son el preu, l’aplicació del termini de
garantia i l’execució de determinades millores.

Codi Validació: 7SY9SREEM3XPH5S539K969L4Z | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

g) Que tractant-se d’un expedient on sols s’utilitza un criteri de valoració, que aquest
està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el
cost del cicle de vida, d’acord amb l’art. 148 LCSP; si el únic criteri a considerar es el preu, es
verificarà que sigui el mes baix; si figuren una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en la
millor relació qualitat-preu, que s’estableixin d’acord amb criteris econòmics i qualitatius; i en el
cas que el procediment d’adjudicació sigui el diàleg competitiu, es verificarà que en la selecció
de la millor oferta es pren en consideració més d’un criteri d’adjudicació en base a la millor
relació qualitat-preu (art. 145.3)

INFORMES INTERVENCIO

Consten establerts a la clàusula 1.11) dels Plecs de Clàusules Administratives.

k) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el procediment obert simplificat,
comprovar que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP. En cas
que aquest procediment es tramiti segons el previst en l'article 159.6 d'aquesta Llei, es
verificarà que no se supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris
d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
Es tramita l’expedient d’acord amb el procediment obert simplificat previst a l’article
159.1 de la Llei 9/2017. El valor estimat del contracte és de 403.369,56 euros i no es preveuen
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.

No procedeix.
n) Quan es prevegi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars la possibilitat de
modificar el contracte en els termes de l'article 204 de la LCSP, verificar que el percentatge
previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial; i que la modificació no podrà suposar
l'establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte
No es permet la modificació del contracte en els termes de l’article 204 de la Llei
9/2017.
o) Quan es prevegi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars la utilització de
la subhasta electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació a què fa referència el
procediment de subhasta, es basen en modificacions referides al preu o a requisits
quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
No procedeix.
Tercer.- Observacions:
Cal modificar la proposta per tramitar l’expedient de forma anticipada en els termes de
la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

CONCLUSIONS
Aquesta Intervenció, dintre dels extrems comprovats, INFORMA FAVORABLEMENT, AMB
LES OBSERVACIONS FORMULADES l’expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria
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m) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que
es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP; i, en el cas que es
reconeguin primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la
quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.
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No procedeix.

INFORMES INTERVENCIO

l) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació un procediment amb negociació,
comprovar que concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per
utilitzar aquest procediment

relativa a la contractació per l’execució de les obres del Projecte de la Instal·lació Elèctrica de
Baixa Tensió i del Projecte Executiu de Remodelació Parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts
( 2 Lots ) de Sentmenat

Cristian Mas Font
Interventor municipal
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