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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/4102
Assumpte: Contractació del servei de suport a l'òrgan interventor en l'exercici de les funcions de
comprovació material de la inversió.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR EN L’EXERCICI DE
LES FUNCIONS DE COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ
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1. Objecte i necessitat del contracte
En els articles 198, 210 i 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (en endavant, “LCSP”), es regula
l’assistència de l’òrgan de control a la recepció dels contractes, en exercici de les funcions de
comprovació de la inversió, preveient el següent:
 L’article 198 de la LCSP preveu que en el pagament del preu mitjançant abonaments a compte
amb import acumulat igual o superior al 90% del preu del contracte, incloses les modificacions
aprovades, l’expedient del pagament ha d’acompanyar-se, quan resulti preceptiu, de la
comunicació a la intervenció per l’eventual assistència a la recepció.
 L’article 210.2 de la LCSP assenyala que el compliment del contracte exigirà per part de
l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent a
l’entrega o realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es determini en el plec de
clàusules administratives particulars, havent-se de comunicar a la intervenció de l’Administració
corresponent, quan sigui preceptiu, la data i lloc de l’acte per a l’eventual assistència.
 En els modificats de contracte, l’article 242.3 de la LCSP diu que quan la modificació contempli
unitats d’obra que hagin de quedar ocultes, abans d’efectuar l’amidament parcial, s’haurà de
comunicar a la intervenció, amb una antelació mínima de 5 dies, per tal que, si ho considera
oportú, pugui assistir a aquest acte en funció de comprovació material de la inversió, sens
perjudici de, que acabades els obres, efectuï la recepció, de conformitat amb l’art. 243.1 en
relació amb l’art. 210.2 de la LCSP.
Addicionalment, l’article 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector púbic local (en endavant, “Reial Decret
424/2017”) regula els termes en els que la intervenció ha d’exercir les funcions de comprovació de
la inversió quan l’import d’aquesta sigui igual o superior a 50.000,- euros, amb exclusió de l’IVA,
sense perjudici que les Bases d’execució del pressupost puguin fixar un import menor.
Cal indicar, però, que segons allò disposat per la Disposició Addicional 3ª de la LCSP, en aplicació
de l’article 214.2 d) del TRLHL, l’interventor ha d’assistir a la recepció material de tots els
contractes, excepte els contractes menors (40.000,- euros en obres i 15.000,- euros en serveis i
subministraments -IVA exclòs-, respectivament).
Per tant, serà preceptiva l’aplicació de la DA 3ª de la LCSP respecte dels imports per a
l’assistència de la intervenció a les actes de recepció d’obres, subministraments i serveis essent
preceptiva front els límits fixats pel Reial Decret 424/2017 en tractar-se d’una norma de
desenvolupament reglamentari de la norma pressupostaria i de control d’aplicable als ens locals
com el TRLHL.
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La intervenció de la comprovació material de la inversió s’ha de realitzar abans de liquidar la
despesa o reconèixer la obligació i comporta verificar materialment l’efectiva realització de les
obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació contingut del
corresponent contracte i comptarà en tot cas, quan sigui preceptiu, amb l’assistència de
l’interventor, o en qui delegui, a l’acte de recepció de l’obra, servei o adquisició de què es tracti.
De conformitat amb allò previst a la referida Disposició Addicional 3ª de la LCSP, per aquesta
verificació l’òrgan interventor, pot estar assessorat quan sigui necessari la possessió de
coneixements tècnics, motiu pel qual pot anar assistit a la recepció per un tècnic especialitzat en
l’objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director de l’obra i del responsable del
contracte.
En atenció a l’exposat, l’objecte de la present licitació es refereix a la contractació d’un servei de
suport a l’òrgan intervenció en les funcions de comprovació material de la inversió vinculades a
l’execució dels contractes d’obres, el qual haurà d’ésser prestat per part d’un equip professional
integrat per tècnics competents en la matèria (en funció de la tipologia d’obra de què es tracti).
L’adjudicatari actuarà en qualitat de coadjuvant de l’òrgan interventor en les funcions de
comprovació material de la inversió relatives a l’execució de contractes d’obres segons allò previst
en el Reial Decret 424/2017 i la Disposició Addicional 3ª de la LCSP.
2. Tipologia contractual
Contracte de serveis.
3. Responsable del contracte
Josep Teixidor i Massanas, Interventor.
4. Prescripcions tècniques particulars
4.1. Serveis objecte del contracte
Prestació del servei de suport a l’òrgan intervenció en les funcions de comprovació material de la
inversió vinculades a l’execució dels contractes d’obres finançat amb fons públics en compliment
d’allò previst al Reial Decret 424/2017 i la Disposició Addicional 3ª de la LCSP.
L’execució de la prestació del servei inclourà la dedicació d’un màxim de 500 hores/any, a petició
de l’òrgan interventor, per a la realització de les següents tasques:
a) Suport a l’òrgan interventor durant la inspecció, supervisió i recepció de les obres executades i
finançades amb fons públics.
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b) Elaboració d’un pla de treball per cada contracte, el qual haurà d’ésser aprovat per l’òrgan
interventor, en el que l’equip professional adjudicatari haurà de proposar:
 Les actuacions a executar.
 La dedicació horària a cada actuació.
 Termini de lliurament de la documentació que es derivi de les actuacions executades.
c) Comprendrà com a mínim 1 visita a cada obra i la realització del corresponent informe per a
cada contracte, que s’emetrà un cop finalitzin les obres assignades. Amb el contingut d’aquest
informe, l’Interventor podrà exercir les seves funcions de comprovació de la inversió.
d) Addicionalment, en atenció a la formació i capacitació tècnica de l’equip, es podrà requerir a
l’adjudicatari per a la revisió d’altres contractes distints als contractes d’obres, la revisió dels
quals, en atenció al seu objecte, estiguin habilitats a revisar.
4.2. Equip professional
L’equip professional estarà integrat, com a mínim, per un arquitecte o arquitecte tècnic.
5. Lots
No s’hi preveuen atès que l’objecte de la prestació del servei es refereix únicament i
exclusivament al suport a l’òrgan interventor en relació a la comprovació de l’execució de les obres
finançades amb fons públics, i no així a d’altres tipologies contractuals (subministraments o
serveis).
Per aquest motiu, no es considera oportú ni procedent la divisió en lots en tant que l’objecte
d’aquesta licitació es refereix de forma global a la totalitat de les obres finançades amb fons
públics.
6. Preu
Es determina un preu màxim de 25.000,- euros/any (IVA exclòs), equivalent a un preu unitari de
50,- euros/hora.
7. Durada i pròrrogues
 2 anys, a comptar des de la data d’adjudicació del contracte.
 1 pròrroga: 1 any.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

59df62523f784122bc652e54a98f1d5b001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

28022f365e004d0e82bd4c8ca345c55b001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

8. Modificacions
Es preveu la possibilitat de tramitar i aprovar modificacions consistents en l’encàrrec de nous
treballs de supervisió per part de l’òrgan interventor, vinculats a l’objecte contractual, amb un
màxim del 20% del preu inicial del contracte.
Es podran reajustar les anualitats en funció de les necessitats, a la vista de l’execució real de les
obres a supervisar. En aquest supòsit serà d’acceptació obligatòria per part del contractista.
9.

Lloc de prestació del servei i documentació dels treballs

L'entrega de les actes d’inspecció i/o informes es realitzarà tres dies després de la realització de la
visita a l’obra.
Aquesta data podrà ser millorada segons l'oferta de l’adjudicatari.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura
El Cap de l’Àrea d’Intervenció i Serveis Econòmics
Josep Teixidor i Massanas
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