ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER DEMANAR AL SAM L’ASSISTENCIA
EN L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA (MFI) I DESIGNACIÓ DE
ROLS
EN / NA
ALCALDE / ESSA - PRESIDENT / A DE L’ENS LOCAL

Declara que:
1. L'ens local es compromet a disposar dels recursos tècnics mínims
necessaris per a la utilització del mòdul de funció interventora (MFI) de manera
que es garanteixi la seva correcta implementació. Aquests recursos hauran de
complir els requisits fixats per part de l'àrea de Coneixement i Qualitat.
2. L'ens local haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud, el
documents següents:
- Certificat de l’acord del Ple d’aprovació del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de despeses i obligacions de requisits bàsics,
d’acord amb el Decret 424/2017 i els Acords del Consell de Ministres,
vigents en cada moment.
- Si escau, certificat de l’acord del Ple d’aprovació de la inclusió d’altres
requisits complementaris i diferents als bàsics generals i als addicionals
del ACM.
- Declaració d’acceptació de condicions del servei i de designació de rols.
3. L’ens local ha d’assumir les actualitzacions i/o modificacions que,
derivades de canvis en la legislació vigent, introdueixi la Diputació de
Tarragona en el mòdul (MFI), incloses les dels Annexos 2 i 3 que recullen
detalladament els requisits a comprovar en l’exercici de la funció interventora.
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4. L’ens local autoritza els següents rols a les següents persones:
ROL USUARI ( Indicar nom i cognoms, DNI, ID altanet i correu electrònic)

Nom i Cognoms

DNI

ID altanet

Correu Electrònic

ROL GESTOR (Indicar nom i cognoms, DNI, ID altanet i correu electrònic,
recomenable dues persones)

Nom i Cognoms

DNI

ID altanet

Correu Electrònic

He llegit i accepto les condicions de la prestació del servei i estic interessat en
rebre l’assistència en l’exercici de la funció interventora.
Lloc i data
L’alcalde,

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR
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ID altanet: nom amb que accediu a ACTIO.

