Ajuntament de Santa Oliva
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Expedient núm.: 1501/2019
Procediment: Procediment de contractació del servei de redacció de diagnosi
del sistema de recollida de residus municipal i proposta de projecte de nou
sistema de recollida inclosa la redacció del plec de prescripcions tècniques.
Assumpte: Informe d’intervenció sobre fiscalització prèvia en contracte de
serveis.
Naturalesa de l'informe: Preceptiu
Document signat per: JOSEP GUILLÉN VIÑAS, Secretari-interventor
funcionari interí de l’Ajuntament de Santa Oliva
INFORME DE FISCALITZACIÓ

FISCALITZACIÓ
De conformitat amb allò establert en l'article 214 del TRLRHL, desenvolupat pel
RD 424/2017; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del RD
128/2018, aquesta Intervenció formula la fiscalització que es detalla a
continuació.
PROPOSTA DE DESPESA
Tipus de despesa

Import

Servei de redacció de diagnosi del sistema
de recollida de residus municipal i proposta
de projecte de nou sistema de recollida 10.769 euros (IVA al 21% inclòs)
inclosa la redacció del plec de
prescripcions tècniques.
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EXPEDIENT D'ORIGEN
Núm. Expedient
RC Núm.
1501/2019
Tipus
Òrgan/Centre
Alcaldia
Secretaria-intervenció
Nom
CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE DIAGNOSI
DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPAL I
PROPOSTA DE PROJECTE DE NOU SISTEMA DE
RECOLLIDA INCLOSA LA REDACCIÓ DELPLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Ajuntament de Santa Oliva

EXTREMS COMPROVATS

□ Competència

L'òrgan competent per a l'aprovació de la despesa és
la Junta de Govern Local, de conformitat amb la
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

□ Contingut i
tramitació

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.

□ Compliment dels
principis d'estabilitat
pressupostària i
sostenibilitat
financera

A la vista de les xifres indicades i d'acord amb els
resultats recollits en l'informe d'avaluació del
compliment
de
l'estabilitat
pressupostària
de
l'aprovació del pressupost, la despesa no genera dèficit
de finançament, verificant-se així el compliment del
principi d'estabilitat pressupostària en aquest exercici.
A la valoració de les repercussions del contracte en
qüestió sobre el compliment de la sostenibilitat
financera, continguda en la Memòria explicativa de la
necessitat de contractació inclosa en l'expedient, en el
qual consta la justificació fefaent de la necessitat del
contracte, i obrant en l'expedient, es verifica el
compliment de sostenibilitat financera de la
contractació proposada.

□ Documentació

De l'examen de la documentació presentada es verifica
que aquesta compleix allò exigit a les Bases
d'Execució del Pressupost d'aquest Ajuntament per a
l'autorització d'aquest tipus de despeses.

Fiscalitzat de
Procedeix la tramitació de l'Expedient.
conformitat □ Fase A
A Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
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□ Existència i
Es tracta d'una despesa que ascendeix a 10.769 euros
adequació del Crèdit (IVA
inclòs),
pel
qual
existeix
consignació
pressupostària adequada i suficient en l'estat de
Despeses del Pressupost d'aquest Ajuntament de
l'exercici
2020
en
l'aplicació
pressupostària
1.920.22706 (ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS).
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Josep Guillén Viñas,
Secretari Interventor Funcionari Interí.

