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INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA  
 
AMBIT: contractació TIPOLOGIA: Obres  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE:  
 
� RDLEG 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals 
� Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat 

per a l’Administració Local. 
� RDLEG 3/2011, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
� Bases  d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Reus. (Bases  18, 24, 49 i 50) 
 
EXPEDIENT SOTMÈS A FISCALITZACIÓ PREVIA LIMITADA D’ ACORD AMB  L’ESTABLERT A 
L’ARTICLE 219 TRLHL I ELS ARTICLES 49 I 50 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST 
 
ASPECTE IDENTIFICATIUS DE L’EXPEDIENT:  
 
Exp: OM-0161/2015 Treballs d’arranjament ordinari dels c amins del terme municipal i 
execucions subsidiàries de neteges de solars i adeq uacions d’altres espais que requereixen 
la mateixa tipologia d’empresa i maquinària  

IMPORT: VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  (IVA EXCLÒS) ( 2+2) 
 
DESGLOSSAT: 
PRESSUPOST  ANUAL (IVA exclòs) .................... ............ 82.644,63€ 
 

330.578,52€ 

 

1.- DENOMINACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBJECTE  DE L’INFORME . 
 

Tramitació Ordinària X Urgència  Emergència  
 
2.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
 Obert X Diàleg competitiu  
2.1-Procediment Adjudicació Restringit  Subhasta electrònica  

 

 Negociat  Amb publicitat  Sense publicitat  

 
EXTREMS COMPROVATS D’ACORD AMB LES BASES 49 I 50 D’ EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST QUE REGULEN LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMI TADA. 
 
En la base 50 d’execució del pressupost, que regula el contingut de la fiscalització prèvia limitada, 
estableix que en tots els expedients la fiscalització es limitarà als següents aspectes: 
A) Que existeix crèdit pressupostari suficient i que el proposat és l’adient a la naturalesa de la despesa o 

obligació que es proposa contreure, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que figuren en les 
bases d’execució del Pressupost. 

B) Que l’òrgan al qual s’eleva la proposta és el competent legalment. 
C) Que en els casos de compromisos de despesa de caràcter plurianual, s’ha donat compliment al què 

estableix l’article 174 del RDL 2/2004. 
D) Que en els casos d’expedients tramitats mitjançant documents “O” i “ADO”, s’acrediti l’existència formal 

de documents justificatius de les obligacions que es proposen reconèixer (i /o factura conformada pel 
servei gestor). 

E) Que el tipus de document de gestió sigui l’idoni i estigui enllaçat amb els corresponents de les fases 
anteriors i que aquestes hagin estat fiscalitzades prèviament en els termes d’aquestes normes. 

 
Alhora, en l’apartat F) s’assenyalen diferents tipus d’expedients i quins extrems addicionals als 
anteriors han de ser objecte de fiscalització en aquests expedients concrets. En el supòsit 
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d’expedients o aspectes no assenyalats en l’apartat F), la fiscalització es limita als extrems 
corresponents als apartats A) a E). 
 
Atès que l’expedient que es sotmet a fiscalització es tracta d’un contracte d’obres, caldrà 
comprovar l’existència de Plec de clàusules administratives i tècniques degudament informat per la 
Intervenció i la Secretaria, i  si s’escau, que consta projecte d’obres degudament tramitat d’acord a 
quan disposen els articles 12 i següents del RD 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (A ó D) i en cas de tractar-se de modificacions, si s’ha tramitat d’acord a quant 
preveu la normativa de contractació. 
 
Per tant, s’ha comprovat els següents extrems: 
 
1.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI   (A, D i O)  
 
1.1.- Consta document acreditant que existeix crèdit adequat i suficient? Sí 
1.2.- Es tracta d’una despesa plurianual? Sí 

1.3.- En cas afirmatiu, s’ha donat compliment al què estableix l’article 174 del RDL 2/2004? Sí 

1.4.- En cas de tramitació anticipada, consta clàusula suspensiva a la proposta d’acord?  
(Cas de no tractar-se tramitació anticipada, deixar en blanc) 

 

 
2.- COMPETÈNCIA DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ (A, D i O) 
 
2.1- Òrgan al que s’eleva l’aprovació de l’expedient Regidor delegat de l’Àrea 

d’Hisenda i Recursos Generals 
2.2- Atribució de competències per l’aprovació de l’expedient Decret d’Alcaldia 3 de  març de 

2016 
2.3- És competent l’òrgan d’aprovació de l’expedient? Sí 
 
3.- PLEC DE CLÀUSULES I PROJECTE D’OBRES (A)  
 
3.1- Consta Plec de clàusules administratives  Sí 
3.2- Consta projecte d’obres  Sí 
3.3- Consta Informe de Secretaria al Plec de clàusules administratives  Sí 
3.4- Consta Informe d’Intervenció al Plec de clàusules administratives Sí 
 
4.- EN CAS DE D’OBRES COMPLEMENTÀRIES (En cas de no  tractar-se d’obres 
complementàries deixar en blanc)  
 
4.1- Quan correspongui, consta l’existència de Projecte d’obres  
4.2- La modificació s’ha tramitat d’acord amb els tràmits que preveu la normativa   
 
5.- OBSERVACIONS:   
  
6.- RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ PREVIA  DE L’EXPED IENT 
 
Favorable en relació a la fiscalització prèvia limitada. 
 
Reus, a  31 de març de 2016 
 
L’Interventor general 
 

 

AJUNTAMENT DE REUS 

HISENDA - Intervenció 
 
Baldomero Rovira López 
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Nota: D’acord amb la Base 55ena de les BEP, aquest expedient es pot sotmetre a fiscalització 
plena posterior, tot aplicant tècniques de mostreig o auditoria, d’acord amb la normativa d’auditoria 
del sector públic.  


