INTERVENCIÓ
P.A.
Exp. 471/2019

INFORME D’INTERVENCIÓ

A. DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: 471/2019
Procediment: Contractació serveis i orquestres 2019
Aplicació Pressupostària: 338-2260902 “activitats culturals i esportives – festes de maig”
338-2260903 “activitats culturals i esportives – festes d’agost”
338-2260905 “activitats culturals i esportives – festes quinquennals”
Import despesa: 175.050’70 euros
B. ASPECTES COMPROVATS
S’ha
comprovat
NO

SI

X

L’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa.

X

X

L’executivitat dels recursos que financen les despeses.

X

X

La competència de l’òrgan a qui es sotmet a aprovació l’acord i per a l’aprovació de la
despesa, en cas que una i altra competència no siguin atribuïdes a un mateix òrgan.

X

X

En els expedients de compromís de despesa, es comprovarà a més que aquests
responen a despeses aprovades i fiscalitzades prèviament amb resultat favorable o
bé un cop resolta la discrepància en favor del gestor, si la discrepància no està
resolta es comprovarà que s’ha convalidat l’omissió i en el cas que no sigui així
s’haurà d’incorporar informe jurídic o documentació equivalent explícitament
favorable.

X

Que les obligacions o les despeses es generin per òrgan competent.

X

En el reconeixement d’obligacions, es comprovarà a més que aquestes han estat
aprovades i compromeses prèviament, amb fiscalització favorable o bé un cop
resolta la discrepància en favor del gestor.

X

Que figura a l’expedient informe proposta del departament gestor en compliment
del que disposa l’art. 172 i 175 del ROF, en relació a l’acord o resolució que es
proposa adoptar.

X

En els expedients declarats urgents, excepte que així ho indiqui la norma, s’inclourà
la corresponent declaració a la proposta amb informe que ho justifiqui.

NO

No
aplicable

X

X
X

X
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X

ALTRES ASPECTES COMPROVATS
S’ha
comprovat
SI

Compliment
EXTREMS ADDICIONALS

NO

SI

NO

No
aplicable

X

Quan s'utilitzin plecs tipus de clàusules administratives, que existeixi constància que
el contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat jurídicament.

X

X

Plec de clàusules administratives particulars informat jurídicament o subscrit per
tècnic jurídic.

X

X

Plec de prescripcions tècniques.

X

X

Informe emès per la Secretaria general.

X

X

Informe en relació al procediment d'adjudicació a emprar i als criteris d'adjudicació.

X

X

Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que
concorren les circumstàncies per les quals legalment es permet aquest procediment.

X

X

Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives la utilització de la subhasta
electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació a què es refereix aquesta es basin
en modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser
expressats en xifres o percentatges.

X

X

S'ha tramitat simultàniament projecte amb la licitació.

X

X

S'ha procedit a la publicació de l'anunci de licitació i exposició pública del projecte.

X
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FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA – FASE A CONTRACTACIÓ SERVEIS

Es proposa l'aprovació definitiva del projecte.
RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ PREVIA LIMITADA
☒ Fiscalitzat de conformitat.
☐ Fiscalitzat amb observacions.
☐ Fiscalitzat amb objeccions
OBSERVACIONS/OBJECCIONS
CONCLUSIONS
☒ Procedeix tramitar l’expedient.
☐ Es retorna l’expedient per a l’esmena d’errors o, si escau, aportació dels documents preceptius.
☐ Sense efectes suspensius, però s’han d’esmenar les objeccions abans de l’aprovació de l’expedient.
☐ Les objeccions han de ser resoltes.
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Alcanar, signat electrònicament al marge.
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