
Ajuntament de Reus  

 

INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA  

 
 
Àmbit: Contractació administrativa  
Tipologia de contractes: Serveis / obres / subminis traments  
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE:  
 
� RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
� Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic 
� Bases  d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Reus. (Disposició Addicional quarta) 
 
Aquest expedient està sotmès a fiscalització prèvia limitada d’acord amb l’establert a l’article 219 TRLRHL, 8 del RD 
424/2017 i la Disposició Addicional tercera de les bases d’execució del pressupost 
 
En la base addiciona quarta de les Bases 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. 
 
 
Identificació de l’expedient: 
 
1.- DENOMINACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBJECTE  DE L’INFORME . 

  
 IMPORT:  Pressupost licitació anual (IVA exclòs) € 

  Valor estimat del  contracte (IVA exclòs) 
                      

€ 

Tramitació Ordinària  Urgència  Emergència   
 
2.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
 Obert    
 Simplificat  Super Simplificat  
2.1-Procediment Adjudicació 

 
Restringit  Diàleg competitiu  

                                                                                                 

 Negociat  Amb publicitat  Sense publicitat  
 
Per tant, s’ha comprovat els següents extrems: 
 
1. EXTREMS DE GENERAL COMPROVACIÓ  
 
1.1- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI    
 
1.1.1. - Existeix crèdit adequat i suficient?  
1.1.2. – En cas de tractar-se de despeses de caràcter pluriennal, es respecten els 

limits fixats a al’art. 174 del TRLRHL (En cas de no ser despesa pluriennal, 
deixar en blanc) 

 

1.1.3. – En cas que es financi amb recursos afectats, comprovar l’executivitat dels 
mateixos (en cas de finançar-se amb recursos generals, deixar en blanc) 
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1.2.- COMPETÈNCIA DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ (A, D i O) 
 
1.2.1 - Òrgan al que s’eleva l’aprovació de l’expedient  
1.2.2 - Atribució de competències per l’aprovació de l’expedient  
1.2.3 - És competent l’òrgan d’aprovació de l’expedient?  
 
 
2.- Altres aspectes bàsics a comprovar en funció de  la tipologia de la despesa  
 
2.1 Autorització de la despesa (A – licitació del c ontracte - si s’omple aquest apartat, els apartats 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 
2.6 s’han de deixar en blanc)  
 
2.1.1 - Existeix plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, 
informat pel Servei Jurídic? 

 

2.1.2 - Existeix plec de prescripcions tècniques del contracte a l’expedient? (omplir només en 
contractes de serveis i subministraments) 

 

2.1.3- L'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la 
comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista? (omplir 
només en els contractes de serveis) 

 

2.1.4 - Quan s'utilitzi model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a 
celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic (deixar en blanc en cas no 
utilitzar model de Plec) 

 

2.1.5 - Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, 
per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, criteris directament 
vinculats a l’objecte del contracte. 

 

2.1.6 – Si s’utilitza un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos d’acors amb l’art. 
146.1 de la LCSP (en cas de pluralitat de criteris, deixar en blanc) 

 

2.1.7 – Si l’únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest sigui el més baix (en 
cas de pluralitat de criteris, deixar en blanc) 

 

2.1.8 – En cas que s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació fonamentats en la millor 
relació qualitat-preu, que s’estableixin d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. 

 

2.1.9 – En el cas que el procediment d’adjudicació proposat sigui el diàleg competitiu es 
verificarà que la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d’un criteri 
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu 

 

2.1.10 – Quan es prevegui la utilització de varis criteris d’adjudicació o de un únic criteri 
diferent del preu, que el Plec de clàusules administratives particulars o el document 
descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes. 

 

2.1.11 – Que el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu 
estableix almenys una de les condicions especials d’execució que s’enumeren a l’art. 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 

 

2.1.12 – Quan es proposa com a procediment d’adjudicació el procediment obert simplificat, 
comprovar que es compleixen les condicions previstes a l’art. 159.1 de la LCSP 

 

2.1.13 – En cas de tractar-se d’un procediment obert super simplificat previst a l’art. 159.6 de 
la LCSP es verificarà que no es supera el valor estimat fixat en dit apartat.  

 

2.1.14 – En cas de tractar-se d’un procediment obert super simplificat previst a l’art. 159.6 de 
la LCSP es verificarà que d’entre els criteris d’adjudicació no n’hi ha cap avaluable mitjançant 
judicis de valor 

 

2.1.15 - 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, es presenten en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la 
proposició? 

 

2.1.16 - Que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives 
particulars o el document descriptiu s'ajusta al previst a la Llei de Contractes del Sector 
Públic (omplir només en els contractes de serveis i subministraments) 
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2.1.17 - Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que 
concorren els supòsits previstos en la normativa contractual per utilitzar el procediment 
negociat 

 

2.1.18 - Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que 
es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

 

2.1.19 - Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que 
si es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es 
fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent reserva de crèdit 

 

2.1.20 - 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 Llei de Contractes del Sector Públic, 
verificar que  el percentatge previst no superi el 20% del preu inicial 

 

2.1.21 - 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 Llei de Contractes del Sector Públic, 
verificar que  la modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte 

 

2.1.22 - Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la utilització de la 
subhasta electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació al fet que es refereix la mateixa 
es basin en modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser 
expressats en xifres o percentatges 

 

2.1.23 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 que les obres del projecte no 
afecten a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra? (omplir només en els contractes 
d’obres) 

 

2.1.24 – Que es justifica a l’expedient la carència de mitjans suficients per la prestació del 
servei per la pròpia Administració amb els seus propis mitjans (només en els contractes de 
serveis) 

 

2.1.25 - Que existeix acta de replanteig previ (només en els contractes d’obres)  
 
2.2 Compromís de la despesa (D – Adjudicació - si s ’omple aquest apartat, els apartats 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 s’han 
de deixar en blanc)  
 
 
2.2.1 - Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que 
existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació (en cas que s’adjudiqui d’acord amb la 
proposta de la mesa, deixar en blanc). 

 

2.2.2 - Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que 
existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos 
en elles i de l'informe del Servei Tècnic corresponent 

 

2.2.3 - Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en l'expedient de les 
invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig 
aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
 

 

2.2.4 - Quan s'utilitzi el procediment negociat, existeix constància de les avantatges 
obtingudes amb la negociació (Si no s’utilitza el procediment negociat, deixar en blanc) 

 

2.2.5 - Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat 
amb l'article 102.7 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que es detallen en la proposta 
d'adjudicació els extrems previstos en les lletres a), b) i c) del citat precepte (En cas de no 
tractar-se preus provisionals, deixar en blanc) 

 

2.2.6 - Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat del cas previst a l’art. 159.6 
de la LCSP 
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2.2.7 - Acreditació que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la 
documentació justificativa de les circumnstàncies què es refereixen les lletres a) a c) de l’art. 
140.1 de la LCSP que procedeixin, incloent, si s’escau, la d’aquelles altres empreses a 
quines capacitats es recorri, o bé, que s’acredita la verificació d’alguna o de totes aquestes 
circumstàncies  mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (o de la corresponent base de dades nacional d’un Estat 
membre de la UE), amb les excepcions del procediment obert simplificat tramitat conforme a 
l’art. 159.4 de la LCSP en què nomès s’examinarà el compromís al que es refereix l’art. 75.2 
de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l’art. 159.6 de la LCSP quan s’hagi 
constituït la Mesa, en la que no es procedirà a l’aplicació d’aquest extrem. 

 

 
2.3 Formalització del contracte (si s’omple aquest apartat, els apartats 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 i 2.6 s’ha n de deixar en 
blanc)  
 
 
2.3.1 - Si escau, que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació, o del propi òrgan de 
contractació que acrediti que no s'ha interposat recurs especial en matèria de contractació 
contra l'adjudicació o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat 
mesura cautelar que suspengui el procediment. En supòsit que s’hagués interposat recurs 
contra l’adjudicació, haurà de comprovar-se igualment que ha recaigut resolució expressa de 
l'òrgan que ha de resoldre el recurs, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats, o 
acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.  

 

 
2.4 Modificació de contractes (si s’omple aquest ap artat, els apartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 i 2.6 s’han de deixar en 
blanc)  
 
2.4.1 - En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs o en 
l'anunci de la licitació, i que no supera el percentatge del preu del contracte al que com a 
màxim poden afectar i que no s’inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.  

 

2.4.2 - En el cas de modificacions no previstes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu 
dels extrems previstos a l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que no es 
superen els percentatges màxims previstos en dit article 

 

2.4.3 - Que existeix informe del responsable del servei en els termes de l'art. 172.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, que  aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals i informe de Secretaria 

 

2.4.4 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 que les obres del projecte no 
afecten a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra? (omplir només en els contractes 
d’obres) 

 

2.4.5 - Existeix acta de replanteig previ. (omplir només en els contractes d’obres)  
 
2.5 Prorroga dels contractes (si s’omple aquest apa rtat, els apartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 s’han d e deixar en blanc)  
 
2.5.1 - Que està prevista en el plec de clàusules administratives particulars   
2.5.2 - Que no se superen els límits de durada prevists en el plec de clàusules 
administratives particulars o en el document descriptiu. 

 

2.5.3 – En el supòsit que resulti d’aplicació l’establert en el darrer paràgraf de l’art. 29.4 de la 
LCSP, consta justificació a l’expedient  i que s’ha publicat el corresponent anunci de licitació 
del nou contracte en el termini assenyalat en dit precepte 

 

2.5.4 - Que existeix informe del responsable del servei en els termes de l'art. 172.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, que  aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals i informe de Secretaria 
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2.6 Revisió de preus (si s’omple aquest apartat, el s apartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 s’han de deixar  en blanc)  
 
2.6.1 - Que es compleixen els requisits recollits en l'article 103.5 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic Públic i que el Plec de clàusules administratives particulars estableix la fórmula 
de revisió aplicable 

 

2.6.2 - En el cas que per al contracte que es tracti s'hagi aprovat una fórmula tipus, es 
verificarà que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en els plecs  

 

 
 
3.- Aspectes a verificar per normativa sectorial  
 
3.1 – És adequada la valoració que s’incorpora a l’expedient sobre les repercussions del nou 
contracte en relació als compliments dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera?  

 

 
4.- Observacions - Art. 219.2.c) RDL 2/2004  
 
 
 
5.- RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
 

 
Document signat electrònicament 
 
L’Interventor. 
Baldomero Rovira López 
 
 
Nota* D’acord amb la Base 50ena 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.  


