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INFORME DE FISCALITZACIÓ A L'EXPEDIENT CB_103_19

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 3 de març de 1992 l'organització de la Intervenció de 
fons basada en el principi de descentralització en organismes autònoms i desconcentració en districtes i sectors 
orgànics. En aquest acord també es disposava aplicar el sistema de fiscalització prèvia limitada.
Posteriorment el Consell Plenari de 20 de desembre de 1996 va aprovar la Normativa sobre l'exercici de la funció 
interventora.
Cap dels dos acords plenaris va aprovar quins requisits o tràmits addicionals que també tenien la consideració 
d’essencials, per la qual cosa, d’acord al que preveue l’art. 13 Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics del 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, i el seu apartat 13-2c) segons el qual, independentment que el ple hagi dictat acord 
o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord del Consell de 
Ministres vigent en cada moment respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els 
supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn, aquesta fiscalització es limita exclusivament a aquells extrems fixats de l'acord del Consell de Ministres 
de 20 de juliol de 2018, pel que es dona aplicació a la previsió dels articles 152 y 147 de la Llei General 
Pressupostària, respecte  a l'exercici de la funció interventora en regim de requisits bàsics en l'àmbit dels 
contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
La base quaranta-setena del vigent pressupost de l’Ajuntament de Barcelona diu: Fiscalització de consorcis, 
fundacions i altres ens. Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de 
la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control,aquest es portarà a terme, d’acord 
al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La 
Comptabilitat d’aquests ens també es portarà a terme d’acord al que preveu la Llei1/2006 de la Carta Municipal de 
Barcelona per a l’Ajuntament. D’acord al que preveu la base s’apliquen els acords plenaris amunt esmentats.

L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o 
obligació que es proposi contraure.
Correcte

Que les despeses o obligacions es proposen a l’òrgan competent per a l’aprovació.
Correcte

Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, en el seu cas, document descriptiu, informat pel Servei 
Jurídic.
Consta en l'expedient.

Que hi ha plec de prescripcions tècniques del contracte o, en el seu cas, document descriptiu.
Consta en l'expedient.

Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la 
millor oferta,  criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, i que quan s’utilitzi un únic criteri aquest estigui 
relacionat amb els costos i en el cas que hi figuri una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat preu, 
que s'estableixen d'acord amb criteris económics i qualitatius. 
Correcte

Area : Consorci del Besos
Contracte : CB_103_19

Que en relació als compromisos de despeses de caràcter plurianual es compleix allò preceptuat en l’ article 174 
LRHL.
Correcte

D'acord a la normativa esmentada, en relació a aquesta s'han comprovat els extrems següents amb els resultats 
que s'assenyalen a continuació:

Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu prevegi, quan procedeixi, que la 
documentació relativa als criteris dels que la seva ponderació depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en 
sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
Consta en l'expedient.

Que quan es prevegi la utilització de varis criteris d’adjudicació o d’un únic diferent del preu el plec de clàusules 
administratives particulars o el document  descriptiu estableix els paràmetres per identificar les ofertes 
anormalment baixes.
Consta en el expedient.

Que el plec de clàusules administratives particulars o el document  descriptiu prevegi, al menys una de les 
condicions especials d’execució de l’article 202.2 de la LCSP i l’obligació de l’adjudicatari de complir amb les 
condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni col•lectiu sectorial d’aplicació.
Consta en l'expedient.
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Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l'exacte 
compliment de les obligacions per part del contractista.
Correcte

Barcelona, 18 de juliol de 2019

L'Interventor Delegat
Daniel Mas Fontcuberta

Aquest informe s'emet amb caire de fiscalització prèvia limitada i referit exclusivament als aspectes expresament 
contemplats a la normativa aplicable a l'Ajuntament de Barcelona.

Que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu 
s'ajusta al que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic.
Correcte.

Que figura a  l’expedient informe justificatiu de l’absència de mitjans suficients per a la prestació per la pròpia 
Administració pels seus propis mitjans.
Consta en l'expedient.
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