AJUNTAMENT DE CAMBRILS
JOVENTUT

Expedient:
Ref:
Àrea:
Departament:
Interessat/da:

F0012020000017
X2020006623
JOVENTUT
JOVENTUT
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS DE
CONFORMITAT
ASSUMPTE: Aprovar expedient, plecs de clàusules i convocatòria licitació per la contractació del
servei de formació especialitzada per a joves de 12 a 20 anys
Vista la proposta de resolució que presenta el Departament de JOVENTUT, que textualment diu:
Vist l’informe emès per la cap del departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils, Sra.
Alegria Rodríguez Bello, amb data 17-04-2020 el qual diu:
“Justificació necessitat de contractació
Atès el Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2017-2020, concretament els programes de Cultura i oci, treballem i
estudiem, i salut jove en què es preveuen diferents accions formatives, d’acompanyament als estudis i
d’acompanyament i formació emocional.
Aquestes accions formatives que repetiran en el temps a través del programa d’activitats d’estiu per a joves
“l’Estenedor” i l’acompanyament als estudis durant el curs escolar a l’Ateneu, així com la programació durant el curs
escolar publicada a la guia formativa es veu la necessitat de fer una contractació simplificada oberta abreujada,
atenent que el programa de l’Estenedor es presenta el primer cap de setmana de juny a la Fira Multisectorial de
Cambrils.

Per altra banda, el departament de Joventut no disposa ni té per objecte tenir professionals en
formacions tant especialitzades i específiques d’interès per a joves tal i com es preveu en el
PMJC 2017-2020.
Es preveu fer la contractació distribuïda pels següents lots:

LOT 1
CLASSES DE REPÀS

Ateneu
escolar
Programa
estiu

juvenil-curs

NIVELL Programa
estiu
NIVELL Programa
estiu

estenedor

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
LOT 2
FORMACIÓ
FIRST 1
FORMACIÓ
FIRST 2

LLENGÜA

ANGLESA

LLENGÜA

ANGLESA

LOT 3
1 SETMANA TECNOLÒGICA (tastet tecnològic)

Programa
estiu
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA Programa
ESPECÍFICA (App inventor, disseny, impressió estiu
3D...)
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA
ESPECÍFICA (App inventor, disseny, impressió
3D...)
LOT 4
FORMACIÓ

estenedor

estenedor

estenedor
estenedor

TEMPORALITAT
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Endolla’t: Formació d’educació emocional per a
joves de 15 a 17
Formació d’educació emocional intensiva per a
joves de 12 a 17 anys

Programació curs
escolar publicada a la
guia formativa
Programació curs
escolar publicada a la
guia formativa
Programa estenedor
estiu

1.2

Justificació d’insuficiència de mitjans propis
A l’Ajuntament de Cambrils i en concret al departament de Joventut no es disposa de personal especialitzat
amb recursos formatius i experiència per abordar aquestes formacions, així com tampoc esdevenen un
objectiu d’especialització pròpia del Departament sinó un mitjà per cobrir necessitats detectades, a les quals es
vol donar resposta estructurada mitjançant les polítiques de joventut locals aprovades al Pla.

1.3

Codi CPV:

LOT 1
80000000-4 Servei d’ensenyament i formació
80310000-0 Servei d’ensenyament per al jovent
LOT 2
80000000-4 Servei d’ensenyament i formació
80310000-0 Servei d’ensenyament per al jovent
LOT 3
80000000-4 Servei d’ensenyament i formació
80310000-0 Servei d’ensenyament per al jovent
80580000-3 Provisió cursos idiomes
Lot 4
80510000-2 Servei de formació especialitzada
1.4

Responsable del contracte: Cap departament de Joventut, Alegria Rodriguez Bello

1.5

Durada dels contractes:

LOT 1
CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI

LOT 2
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1

Octubre de 2020 a maig
2022
Juliol 2020 a agost 2020
Juliol 2021 a agost 2021
Juliol 2022 a agost 2022
Juliol 2020 a agost 2020
Juliol 2021 a agost 2021
Juliol 2022 a agost 2022
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FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2
LOT 3
1 SETMANA TECNOLÒGICA (tastet tecnològic)
2 SETMANES DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA
DIFERENT ACTUAL
(App inventor, disseny, impressió 3D...)
1 SETMANA TECNOLÒGICA (tastet tecnològic)
2 SETMANES DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA
DIFERENT ACTUAL (App inventor, disseny, impressió
3D...)
1 SETMANA TECNOLÒGICA (tastet tecnològic)
2 SETMANES DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA
DIFERENT ACTUAL (App inventor, disseny, impressió
3D...)
LOT 4
ENDOLLA’T: Formació d’educació emocional per a
joves
de 12 a 14
ENDOLLA’T: Formació d’educació emocional per a
joves
de 15 a 17
Formació d’educació emocional intensiva per a joves
de 12 a 17
1.6

Juliol i/o agost 2020

Juliol i/o agost 2021

Juliol i/o agost 2022

Gener a abril
2021, 2022, 2023
Gener a abril
2021, 2022, 2023
1 setmana juliol
2020, 2021, 2022, 2023

Dades econòmiques:
El pressupost màxim del contracte es de 30.930€ (sense IVA). Aquest preu es refereix a la totalitat del
contracte. Cada anualitat tindrà els següents costos.
LOT

ANY
2020

LOT 1
2021
2022

LOT

ANY
2020

LOT 2

2021
2022

CONCEPTE
CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI

HORES
33h
9h
93h
9h
60h
9h
Subtotal 180h

DESPESA PREU H
990€
270€
30€
2.790€
270€
1.800€
270€
6.390€
30€

HORES
48h

DESPESA PREU H
1.680€

48h

1.680€

48h

1.680€

CONCEPTE
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2

Subtotal 144h
LOT

ANY
2020

LOT 3

2021

CONCEPTE
1 SETMANA TECNOLÒGICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA TECNOLÒGICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA

HORES
20h
20h
20h
20h
20h

5.040€

35€

40€

DESPESA PREU H
1.800€
30€

1.800€

30€
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2022

LOT

Expedient:
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Àrea:
Departament:
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1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA TECNOLÒGICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
Subtotal

ANY
2020

CONCEPTE
Formació estenedor estiu per joves
de 12 a 17 anys

2021

Endolla’t per joves de 12 a 14 anys
Endolla’t per joves de 15 a 17 anys
Formació estenedor estiu per joves
de 12 a 17 anys
Endolla’t per joves de 12 a 14 anys
Endolla’t per joves de 15 a 17 anys
Formació estenedor estiu per joves
de 12 a 17 anys
Endolla’t per joves de 12 a 14 anys
Endolla’t per joves de 15 a 17 anys
Formació estenedor estiu per joves
de 12 a 17 anys
10 Programes formatius

2022
LOT 4
2023

TOTAL
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20h
20h
20h
20h
180h

30€

5.400€

30€

HORES
15h d’intervenció amb joves
10h de seguiment individual
2h d’avaluació
79h d’intervenció amb joves
23h de seguiment individual
8h d’avaluació

DESPESA
900€

4.400€

40€

79h d’intervenció amb joves
23h de seguiment individual
8h d’avaluació

4.400€

40€

79h d’intervenció amb joves
23h de seguiment individual
8h d’avaluació

4.400€

40€

357h

14.100€

40€

TOTAL

1.7

1.800€

PREU H
40€

30.930€ MÉS
IVA

Partida pressupostària.
Les partides pressupostàries objecte del contracte són:
33 33700 22799 2 ADMO. GRAL. JOVENTUT ACTIVITATS JUVENILS ESTENEDOR. CPS

A l’exercici pressupostari del 2020 s’aplicaran 4.740€ més IVA
A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran 6.540€ més IVA
A l’exercici pressupostari del 2022 s’aplicaran 5.550€ més IVA
33 33702 227992 ACTIV. OCI. SALUT
A l’exercici pressupostari del 2020 s’aplicaran 900€ més IVA
A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran 4.400€ més IVA
A l’exercici pressupostari del 2022 s’aplicaran 4.400€ més IVA
A l’exercici pressupostari del 2023 s’aplicaran 4.400€ més IVA
1.8

Formes de pagament
LOT

ANY
2020

LOT 1

2021

LOT

ANY
2020

LOT 2

2021

CONCEPTE
CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI

CONCEPTE
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 1
FORMACIÓ LLENGÜA ANGLESA NIVELL FIRST 2

PAGAMENT
Una factura al desembre 2020
Una factura al setembre 2020
Dos factures: una factura al febrer i
una factura al maig de 2021
Una factura al setembre 2021
PAGAMENT
Una factura al setembre 2020
Una factura al setembre 2021

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
JOVENTUT

LOT

ANY
2020

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

2021
LOT 3

LOT
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CONCEPTE
1 SETMANA TECNOLÒGICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA TECNOLÒGICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA
1 SETMANA DE ROBÒTICA DE TEMÀTICA ESPECÍFICA

ANY
2020
2021

CONCEPTE
Formació intensiva ed. emocional de 12 a 17 anys
ENDOLLA’T: de 12 a 14 anys
ENDOLLA’T: de 15 a 17 anys
Formació intensiva ed. emocional de 12 a 17 anys

2022

ENDOLLA’T: de 12 a 14 anys
ENDOLLA’T: de 15 a 17 anys
Formació intensiva ed. emocional de 12 a 17 anys

2023

ENDOLLA’T: de 12 a 14 anys
ENDOLLA’T: de 15 a 17 anys
Formació intensiva ed. emocional de 12 a 17 anys

LOT 4

1.9

Expedient:
Ref:
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PAGAMENT

Una factura al setembre 2020

Una factura al setembre 2021

PAGAMENT
Una factura al juliol 2020
Una factura al gener 2021
Una factura al març 2021
Una factura al maig 2021
Una factura al juliol 2021
Una factura al gener 2022
Una factura al març 2022
Una factura al maig 2022
Una factura al juliol 2022
Una factura al gener 2023
Una factura al març 2023
Una factura al maig 2023
Una factura al juliol 2023

Criteris de valoració

Els criteris escollits per a l’adjudicació del contracte són:
Valorem el preu com a mesura d’eficiència, però donem un pes important també a la
qualitat tractant-se de serveis formatius específics i especialitzats per al jovent
cambrilenc.
Criteris de quantificació automàtica mitjançant l’aplicació de fórmula matemàtica:
fins a 20 punts
Es dona la puntuació màxima de 20 punts als criteris valorables de forma automàtica ja
que és un criteri de caire econòmic que a l’hora d’adjudicar el servei té per objectiu
incentivar la proposta més ambiciosa que indirectament repercutirà en una millor
qualitat/servei. Aquest criteri s’aplicarà per igual a tots les lots.
Millor oferta econòmica: fins a 20 punts
Import de la licitació - l’oferta que es valora *20
Import de la licitació – l’oferta més baixa
Criteris qualitatius: fins a 50 punts
Donem èmfasi al criteri de la qualitat que valorarem en relació a la qualificació i
experiència del personal adscrit al programa amb les matèries a impartir i amb el treball
amb joves, ja que afecta de manera significativa a la seva millor execució, perquè els
professionals disposaran d’e més eines que els permetran executar amb èxit el contracte
i assolir els objectius que han donat lloc a la contractació.
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Es lliuraran fins un màxim de 50 punts aquelles ofertes que justifiquin que tenen un llarg
recorregut d’experiència en la formació específica en l’àmbit del jovent de 12 a 17-20
anys segons lot, en els darrers 5 anys.
Per ser puntuats, els certificats hauran d’indicar “expressament” que els cursos impartits
corresponen a (en funció del lot):
Repàs i/o tècniques d’estudi
Llengua anglesa nivell B1 i B2
Robòtica
Educació emocional amb joves
Caldrà indicar el nom del/s professionals que s’adscriuran al contracte i únicament es
valorarà la seva experiència, no la de l’empresa.
En cas de ser impartit el curs per un altre professional, caldrà que acrediti disposar
d’igual o major experiència acreditada en l’oferta. Aquesta serà una condició essencial, i
d’altra manera serà motiu de resolució del contracte.
1. Experiència laboral dels professionals que impartiran els cursos: fins a 50 punts
LOT 1
50 punts si acrediten més de 497 hores hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
45 punts si acrediten entre de 446 i 496 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
40 punts si acrediten entre de 395 i 445 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
35 punts si acrediten entre de 344 i 394 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
30 punts si acrediten entre de 293 i 343 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
25punts si acrediten entre 244 i 292 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
20 punts si s’acrediten entre 193 i 243 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
15 punts si acrediten entre 142 i 192 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
10 punts si acrediten entre 91 i 141hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
5 punts si acrediten entre 40 i 90 hores en classes de repàs i/o tècniques d’estudi
LOT 2
50 punts si acrediten més de 497 hores hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i
B2
45 punts si acrediten entre de 446 i 496 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i
B2
40 punts si acrediten entre de 395 i 445 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i
B2
35 punts si acrediten entre de 344 i 394 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i
B2
30 punts si acrediten entre de 293 i 343 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i
B2
25punts si acrediten entre 244 i 292 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i B2
20 punts si s’acrediten entre 193 i 243 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i B2
15 punts si acrediten entre 142 i 192 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i B2
10 punts si acrediten entre 91 i 141hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i B2
5 punts si acrediten entre 40 i 90 hores en cursos de llengua anglesa nivell B1 i B2
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LOT 3
50 punts si acrediten més de 497 hores en cursos de robòtica
45 punts si acrediten entre de 446 i 496 hores en cursos de robòtica
40 punts si acrediten entre de 395 i 445 hores en cursos de robòtica
35 punts si acrediten entre de 344 i 394 hores en cursos de robòtica
30 punts si acrediten entre de 293 i 343 hores en cursos de robòtica
25punts si acrediten entre 244 i 292 hores en cursos de robòtica
20 punts si s’acrediten entre 193 i 243 hores en cursos de robòtica
15 punts si acrediten entre 142 i 192 hores en cursos de robòtica
10 punts si acrediten entre 91 i 141hores en cursos de robòtica
5 punts si acrediten entre 40 i 90 hores en cursos de robòtica
LOT 4
50 punts si acrediten més de 497 hores en cursos d’educació emocional amb joves de
12 a 17 anys
45 punts si acrediten entre de 446 i 496 hores en cursos d’educació emocional amb
joves de 12 a 17 anys
40 punts si acrediten entre de 395 i 445 hores en cursos d’educació emocional amb
joves de 12 a 17 anys
35 punts si acrediten entre de 344 i 394 hores en cursos d’educació emocional amb
joves de 12 a 17 anys
30 punts si acrediten entre de 293 i 343 hores en cursos d’educació emocional amb
joves de 12 a 17 anys
25punts si acrediten entre 244 i 292 hores en cursos d’educació emocional amb joves de
12 a 17 anys
20 punts si s’acrediten entre 193 i 243 hores en cursos d’educació emocional amb joves
de 12 a 17 anys
15 punts si acrediten entre 142 i 192 hores en cursos d’educació emocional amb joves
de 12 a 17 anys
10 punts si acrediten entre 91 i 141hores en cursos d’educació emocional amb joves de
12 a 17 anys
5 punts si acrediten entre 40 i 90 hores en cursos d’educació emocional amb joves de 12
a 17 anys
1.10 Protecció de dades:
L’Ajuntament cedirà al contractista les dades personals (nom i cognoms i telèfon de contacte dels joves inscrits)
amb la única finalitat de poder passar llista d’assistència.

2. CONCLUSIONS
Per tot l’expressat, es considera degudament justificada l’adequació a les necessitats que es
pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.”
Vist el plec de prescripcions tècniques elaborat per la cap del departament de Joventut de
l’Ajuntament de Cambrils Alegria Rodríguez Bello amb data 08-04-2020.
Vist el plec de clàusules administratives particulars elaborat pels serveis jurídics municipals amb
data 30-04-2020.
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Vist que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
estableix en el seu apartat primer que se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, reprenent el còmput dels terminis en
el moment en què perdi vigència el reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.
Vist que l’aplicació d’aquesta disposició comportaria la suspensió del termini de presentació
d’ofertes per la licitació indicada.
No obstant això, vist el pronunciament de la Junta consultiva de Contratación del Estado, de 24-032020, respecte a la suspensió de terminis administratius en els contractes que estableix el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, on considera que del text es poden desprendre tres excepcions a
l’obligatorietat de suspensió de terminis:
Primera.- Quan l’òrgan competent, acordi la no suspensió de manera motivada, per evitar
perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment i sempre que aquest
manifesti la seva conformitat.
Segona.- Quan, l’interessat manifesti la seva conformitat en la no suspensió, tot i que la suspensió
de terminis no afecti de manera greu els drets i interessos dels licitadors.
Tercera.- Es podrà acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius
referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que resultin
indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
Vist que la tercera excepció exposada per la Junta consultiva resulta aplicable a el contracte de
referència, per fonamentar-se en la necessitat de tenir els serveis adjudicats abans de l’inici de la
seva prestació per tal de fer possible el funcionament bàsic dels serveis, la qual cosa seria
impossible si es suspenen els terminis, ja que els cursos no es podrien impartir durant els períodes
requerits. Per això es considera oportú continuar la tramitació del procediment que permeti la
proposta d’un adjudicatari.

ES#PROPOSA :

1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de serveis per la
contractació del servei de formació especialitzada per a joves de 12 a 20, amb un valor estimat
de 30.930 EUR amb càrrec a les partides pressupostàries:
33 33700 22799 2 ADMO. GRAL. JOVENTUT ACTIVITATS JUVENILS ESTENEDOR.
CPS
A l’exercici pressupostari del 2020 s’aplicaran 4.740 EUR més IVA
A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran 6.540 EUR més IVA
A l’exercici pressupostari del 2022 s’aplicaran 5.550 EUR més IVA
33 33702 227992 ACTIV. OCI. SALUT
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A l’exercici pressupostari del 2020 s’aplicaran 900 EUR més IVA
A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran 4.400 EUR més IVA
A l’exercici pressupostari del 2022 s’aplicaran 4.400 EUR més IVA
A l’exercici pressupostari del 2023 s’aplicaran 4.400 EUR més IVA
2. Aprovar el “Plec de condicions tècniques per a la contractació del servei de formació
especialitzada per a joves de 12 a 20 anys” elaborat per la cap del departament de Joventut de
l’Ajuntament de Cambrils, Sra. Alegria Rodríguez Bello, amb data 08-04-2020.
3. Aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
formació especialitzada per a joves de 12 a 20 anys”, elaborat pels serveis jurídics municipals
amb data 30-04-2020.
4. Convocar la corresponent licitació pública mitjançant procediment obert simplificat segons art.
159.6 de la LCSP, tramitació ordinària, amb diversos criteris de valoració. L’anunci de licitació es
publicarà al Perfil de contractant de la seu electrònica municipal.
5. Ordenar als serveis econòmics municipals que efectuïn la corresponent retenció de crèdit.

ANTECEDENTS
1. Número expedient: F0012020000017 / X2020006623
2. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES
PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 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), Aprovació de la despesa (2.7.1)
3. Fase de la despesa: A
4. Import de la fase de la despesa: 37.425,30 euros (IVA inclòs)
5. Aplicació pressupostària: 33-33702-227992 i 33-33700-22799
6. Òrgan competent: Regidor delegat d’Educació, Polítiques actives d’ocupació, Recursos
Humans, Govern Obert i Contractació
FONAMENTS JURÍDICS
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local.
3. Acord de Ple de 2 de juliol de 2018, pel qual s’aprova el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció
interventora.
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INFORMO
Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l’expedient,
es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de l’expedient, en el benentès que
l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat, el qual és merament formal i no material, i que s’han revisat
exclusivament els requisits establerts a l’acord de Ple de 2 de juliol de 2018, amb el resultat següent:

Requisits fiscalitzats de conformitat:
- 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. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP)
- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174 del
TRLRHL. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL Art. 79 i seg. RD 500/1990)
- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1
LCSP)
- Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A)
Art. 67 RGLCAP)
- Que existeix informe de la Secretaria general. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) DA3a.8 LCSP)
- Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A)
Art. 124 LCSP)
- Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per a la prestació del servei per la
pròpia Administració. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.30.3 LCSP)
- Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte
compliment de les obligacions per part del contractista. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.
99 LCSP)
- Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris
vinculats a l'objecte del contracte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 145.5.a) i 145.6 LCSP)
- En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitatpreu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018
4.1.1.A) Art. 145 i 146 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic
criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per
identificar les ofertes anormalment baixes. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 149.2 LCSP)
- Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució
que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions
salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article
201 de la LCSP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 201 i 202 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment
d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP. (Art. 13.2.c) RD
424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.1 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en
l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els
criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor. (Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.6 LCSP)
- Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la
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Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del procediment no
procedeix la seva revisió:
- 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. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6
TRLHL)
- En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la
subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza i/o
disposa en el pressupost. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP)
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la
subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza i/o
disposa en el pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1
TRLHL Art. 117.2 LCSP)
- En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha
informat la Secretaria general. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 122.7 LCSP)
- En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos,
podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle
de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.
145, 146 i 148 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, 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. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 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 o arxiu
electrònic independent de la resta de la proposició. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.
157.2 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es
compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de
procediment. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP)
- 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. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018
4.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP)
- En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es
reconeixen 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. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018
4.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP)
- En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen
el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos
en el contracte. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 204 LCSP)
- En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen
en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i
susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.
143.3 LCSP)
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Es fiscalitza de CONFORMITAT l’expedient de referència en aquesta fase del procediment en els termes i
condicions descrits anteriorment.

[Firma02-01]

[firma]
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