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Turisme
EXP: X2022008285
INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DE DE L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC DE
CICLOTURISME PER MILLORAR EL POSICIONAMENT DE LA COMARCA EN AQUEST ÀMBIT


Autoritzar una despesa d’onze mil dos-cents cinquanta euros (11.250€) IVA per
l’any 2022 i de vint-i-cinc mil euros (25.000€) IVA inclòs per a l’exercici 2023 a
càrrec de l’aplicació pressupostària 43 43000 22706

ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 15/07/2022 ha tingut entrada a intervenció expedient de contractació que conté:
 Memòria informe de l’Àrea de Desenvolupament local - Turisme que té per objecte motivar
la necessitat de dur a terme la contractació per l’elaboració d’un Pla estratègic de
cicloturisme per posicionar la comarca com una destinació que satisfaci les necessitats del
públic cicloturista, alhora que es dona visibilitat als diversos recursos del Vallès Oriental.
Aquest servei també inclou fer acompanyament en totes les accions que derivin d’aquesta
estratègia.
 Plec de prescripcions tècniques per a la contractació per l’elaboració d’un Pla estratègic de
cicloturisme.
 Estudi de costos
 Document comptable amb referència 22022001351 i import 11.250,00 euros a càrrec

de la partida 43 43000 22706 del pressupost 2022.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

 Graella amb les despeses plurianuals no comptabilitzades, 2023: 25.000 euros
EXPEDIENT SOTMÈS A FISCALITZACIÓ PREVIA D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS DELS
ARTICLES 213 A 222 DE LA LLRHL.
I en virtut del disposat a l’art. 4.1.b).3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,
INFORMO:
I.

De conformitat amb l'article 56 del capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, l'autorització és l'acte mitjançant el qual s'acorda la
realització d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la
totalitat o la part d'un crèdit pressupostari.

II.

La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels
seus organismes autònoms que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o
despeses de contingut econòmic, els ingressos i els pagaments que d'aquells es derivin, i la
recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat de
que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.

III.

En la tramitació d'expedients de contractació pública, excepte els contractes menors, aquesta
fiscalització recaurà també, tal com disposa la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, sobre la valoració de les repercussions del nou
contracte, en el compliment de l'administració dels principis d'estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera que exigeix l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
IV.

S’han realitzat les oportunes comprovacions i aquesta Intervenció en virtut de les atribucions
de control i fiscalització citades i establertes en els articles 213 i 214 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
posa de manifest les següents consideracions d’acord amb les comprovacions efectuades en
l’expedient.
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)

A

ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase RC/A)
REF. LEGAL

A.1 Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP

A.2 Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL
A.3 Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL
A.4 Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP

A.5 Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP

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.
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a
l’article 174 del TRLRHL
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.
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.

A.6 Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP

Que la despesa es genera per un òrgan competent.

B
B.1
B.2
B.3

REQUISITS BÀSCS ADDICIONALS
Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
Que existeix informe de la Secretaria general
Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte
Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de
l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista
En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa
anàloga al que ha informat la Secretaria general.
En tractar-se de PCAP o document descriptiu que estableix varis criteris de
valora ció, que aquests estan directament vinculats amb l'objecte del contracte en
base a la millor relació qualitat-preu.
En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic 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 calculat d'acord l'article 148 de la LCSP.
En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor,
que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests
criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició
Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al
que preveu la normativa contractual vigent.
En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment
d'adjudica ció, que es compleixen els supòsits previstos a la normativa contractual
vigent per aquest tipus de procediment.
En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment
d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la
LCSP
En preveure's modificacions en el PCAP, que aquestes no superen el 20% del preu
inicial del contracte i que la clàusula de modificació es formula de forma clara,
pre cisa i inequívoca i amb el detall suficient, en els termes de l'article 204 de
En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris
d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en
modifica cions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser
expresats en xifres o percentatges.

REF. LEGAL
Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) DA3a.8 LCSP
Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 124 LCSP

B.4 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 99 LCSP

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

REQUISITS BÀSCS GENERALS
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 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.)

B.5 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 122.7 LCSP
B.6 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 145 i 146 LCSP

B.7 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP

B.8 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 157.2 LCSP
B.9 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 29 LCSP
B.10 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 168 LCSP

B.11 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP

B.12 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 204 LCSP

B.13 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 11.1.1.A) Art. 143.3 LCSP
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1. Existència i adequació del Crèdit
El cost total del contracte per al 2022 és d’onze mil dos-cents cinquanta euros
(11.250€) IVA inclòs, que es finança a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 43000
22706 del projecte 2022 3 TURIS 1 del pressupost general d’ingressos i despeses del
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2022 i de vint-i-cinc mil euros
(25.000€) IVA inclòs per a l’exercici 2023
Existeix consignació pressupostària suficient per a la despesa a comprometre durant l’exercici,
provinent del contracte programa 2022 amb la Diputació de Barcelona i de fons propis, si bé
caldrà que els futurs pressupostos contemplin els compromisos de despesa futurs, que
comportin la signatura del contracte.
Contingut
De l'examen de la documentació obrant en l'expedient, es verifica que el contingut i la tramitació
d'aquest s'ajusten a les disposicions aplicables al cas; i es fa constar que es troba en l'expedient la
següent documentació necessària.
El Plec estableix el sistema de determinació del preu (art. 309 LCSP)
Queda justificada la necessitat del contracte
Justificació de l'elecció del procediment
[Si escau] Informe justificant la no divisió lots del contracte
Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i procediment a seguir
(Disp.ad. 8 LCSP) i el de serveis jurídics (art. 122 LCSP)
Acord de l'òrgan de contractació iniciant l'expedient
Es compleix els límits de durada del contracte previstos en la Llei
Existeixen pròrrogues i són conformes a les determinacions previstes a la
normativa
Es correcte el procediment d’adjudicació assignat (art. 156 a 177)
Pel cas de tramitació urgent o emergent es justifiques degudament les
motivacions previstes a la normativa (art. 119 i 120)
Es regula la possibilitat de modificació del contracte administratiu en el termes
previstos a la normativa (art. 203 LSCP)
Es respecten els principis de prestació de garantia definitiva previstos en la
Llei (art. 106 a 109 LCSP)

SI
X
X
X
-X

NO

--

X
X
--

--

X
--

--

X
X

Compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Ja que l'aprovació de la despesa indicada té incidència sobre les despeses i els ingressos d'aquest
Consell Comarcal, ha de valorar-se les seves repercussions i els efectes sobre el compliment dels
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en
termes pressupostaris SEC-10, s'obté de la diferència entre els capítols 1 a 7 del pressupost
d'Ingressos i els capítols 1 a 7 del pressupost de despeses.
Referent a aquest assumpte ha d'assenyalar-se que la despesa ja està prevista en les
consignacions inicials del pressupost de la corporació i conseqüentment d’acord amb l’informe
elaborat per aquesta Intervenció amb motiu a l’aprovació de l’esmentat pressupost es dóna
compliment al principi d’estabilitat pressupostària .
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El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de
despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial,
engloba tant el deute financer, com el deute comercial, si bé, no conta incorporat a l’expedient la
memòria que indiqui la valoració de les repercussions del contracte i els efectes sobre la
sostenibilitat financera, cal considerar que el finançament de la despesa es resol mitjançant
recursos ordinaris del pressupost, i es verifica el principi de sostenibilitat financera de la
contractació proposada.
Sent el resultat de la fiscalització-intervenció prèvia de l’expedient:
(0) EXPEDIENT NO SOTMÈS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA
(1) SENSE FISCALITZAR
(2) FAVORABLE
(3) FAVORABLE CONDICIONAT
(4) FISCALITZAT AMB REPARAMENTS
Motivació dels reparaments: ___________________________________________
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Observacions a l’expedient :
-

L’adjudicació d’aquest contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per a garantir les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.

-

Caldrà que els futurs pressupostos contemplin consignació per als compromisos de despesa
futura, que comportin la signatura del contracte

-

Cal incorporar el Plec de clàusules administratives particulars

Amb l’efecte següent:
(1) Es retorna l’expedient per a l’esmena d’errors, o en el seu cas, aportació de documents
perceptius.
(2) Procedeix la tramitació de l’expedient, en el seu cas, amb les observacions no suspensives
indicades.
(3) Procedeix la tramitació de l’expedient, amb les condicions indicades, que s’hauran
d’esmenar amb anterioritat a la resolució del mateix.
(4) Sense efectes suspensius, l’Òrgan Gestor haurà d’esmenar els reparaments abans de
sotmetre l’expedient a la seva aprovació.
(4) Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin arreglats o bé es
resolgui, en el seu cas, la discrepància plantejada.
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