INTERVENCIÓ
P.A.
Exp. 2702/2020

INFORME D’INTERVENCIÓ
FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA – FASE A CONTRACTACIÓ OBRA

DADES DE L’EXPEDIENT
Expedient: 2702/2020
Procediment: Contractacions d'obres (1379) - Contracte d'obres d'execució del projecte d'adequació de les instal·lacions de
l'EMMA
Aplicació Pressupostària: 326-622 “OBRES RITE I ACÙSTICA PLANTA BAIXA EMMA”
Crèdits pressupostaris: 85.000,00 euros
Import despesa: 83.452,05 euros
ASPECTES COMPROVATS

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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SI

Compliment
ASPECTES BÀSICS

INFORMES INTERVENCIO

S’ha
comprovat

X

ALTRES ASPECTES COMPROVATS

SI

NO

EXTREMS ADDICIONALS

Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a
mitjans propis.

Compliment
SI

X

Que, en el seu cas, existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de
Projectes, si escau.
Quan no existeixi informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti
procedent per raó de la quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament
exprés de què les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat
de l'obra.
ACM 2018 Segon 1.1.A.a, LCSP Art. 235

X

X

Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, en el seu cas, document
descriptiu, informat per la Secretaria General.
ACM 2018 Segon 1.1.A.b, LCSP Disp. Adic. 3ª.8

X

X

Que utilitzant-se model de plec de clàusules administratives, el contracte a celebrar
és de naturalesa anàloga a l'informat pel servei jurídic.
ACM 2018 Segon 1.1.A.c, LCSP Disp. Adic. 3ª.8

X

X

Que existeix acta de replanteig previ i documentació acreditativa de la disponibilitat
dels terrenys.
ACM 2018 Segon 1.1.A.d, LCSP Art. 236

NO

No
aplicable

X
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S’ha
comprovat

X

X

Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu,
quan escaigui, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals
depengui d'un judici de valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic
independent de la resta de la proposició.
ACM 2018 Segon 1.1.A.g, LCSP Art. 157.2

X

X

Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu
estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren en
l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions
salarials dels treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
ACM 2018 Segon 1.1.A.h, LCSP Art. 122.2, LCSP Art. 202.2

X

X

Que proposant-se com a procediment d'adjudicació el procediment obert
simplificat, es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP. En cas
que aquest procediment es tramiti segons el previst en l'article 159.6 de dita Llei,
que no se supera el valor estimat fixat en dit apartat i que entre els criteris
d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
ACM 2018 Segon 1.1.A.i, LCSP Art. 159.1 y 159.6

X

X

Que proposant-se com a procediment d'adjudicació un procediment amb
negociació, es verifica que concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167
o 168 de la Llei de Contractes del Sector Públic per utilitzar dit procediment.
ACM 2018 Segon 1.1.A.j, LCSP Arts. 167-169

X

X

Que proposant-se com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, es
compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP; i, en el cas de què
es reconeguin primeres o compensacions als participants, que en el document
descriptiu es fixa la quantia d'aquestes i que consta la corresponent retenció de
crèdit.
ACM 2018 Segon 1.1.A.k, LCSP Art. 167, LCSP Art. 173

X

X

Que quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat
de modificar el contracte en els termes de l'article 204 de la LCSP, el percentatge
previst no és superior al 20% del preu inicial; i la modificació no podrà suposar
l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
ACM 2018 Segon 1.1.A.l, LCSP Art. 204

X

X

Que quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la utilització
de la subhasta electrònica, els criteris d'adjudicació a què es refereix aquesta es
basin en modificacions referides al preu i, en el seu cas, a requisits quantificables i
susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
ACM 2018 Segon 1.1.A.m, LCSP Art. 143.3

X

X

Que existeix informe de la Secretaria General.
LCSP Disp. Adic. 3ª.8

S’ha
comprovat

X
Compliment

EXTREMS ADDICIONALS

Instrucció Fiscalització Prèvia Limitada Ajuntament d’Alcanar

SI

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

SI

NO

NO

No
aplicable
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X

Que quan es prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri
diferent del preu, el plec de clàusules administratives particulars o el document
descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment
baixes.
ACM 2018 Segon 1.1.A.f, LCSP Art. 149.2
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X

INFORMES INTERVENCIO

X

Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu
estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a fi del
contracte; que quan s'utilitzi un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos,
d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP; si l'únic criteri a considerar és el preu, es
verificarà que aquest sigui el del preu més baix; i en els casos en què figurin una
pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que
s'estableixin conformement a criteris econòmics i qualitatius. En els casos en què el
procediment d'adjudicació proposat sigui el del diàleg competitiu es verificarà així
mateix que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
ACM 2018 Segon 1.1.A.e, LCSP Arts. 145-146

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.
Es proposa l'aprovació definitiva del projecte.

X

X

Projecte degudament aprovat, informat i, si resulta preceptiu, supervisat. O bé se
sotmet a aprovació simultània el projecte, informat i supervisat.

X

Acta de replanteig previ i acta de disponibilitat dels terrenys, signada pel tècnic
redactor del projecte i conformat pel tècnic municipal competent.

X
X

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.
Alcanar, signat electrònicament al marge.
L’interventor
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OBSERVACIONS/OBJECCIONS

Codi Validació: 5DXRM2KAPFNYES33J342JEGT4 | Verificació: https://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

☒ Fiscalitzat de conformitat.
☐ Fiscalitzat amb observacions.
☐ Fiscalitzat amb objeccions

INFORMES INTERVENCIO

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ PREVIA LIMITADA

