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INFORME EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 5.2 DE LA INSTRUCCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’APLICACIÓ DE LA LLEI 9/2017, DE
8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En relació a l’expedient de contractació número 20204055 (codi de contracte
20000074, que té per objecte manteniment preventiu i correctiu de les carrosseries
dels vehicles adscrits al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, d'acord
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació
pública sostenible), que tramita el Departament d’Administració Econòmica i
Contractació d’aquesta Gerència, amb un pressupost base de licitació de 42.348,79
euros, IVA inclòs (34.999,00 € de pressupost net i 7.349,79 €, d’IVA al tipus del 21 %), i
als efectes de donar compliment a l’article 5.2 de la Instrucció de l'Ajuntament de
Barcelona per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, aprovada per la Comissió de Govern de data 15 de març de 2018, tot
d’acord amb la previsió de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera de
l’esmentada Llei, s’informa el següent:
Com a tràmit previ a l’aprovació de l’autorització de despesa d’aquest contracte, per
import de 42.348,79 €, comptabilitzada amb número d’assentament 6000120908 a la
posició pressupostària D/0401- 21400-13612 de l’exercici 2020.
Pel Decret de l’Alcaldia S1/D/2018-2979, de 24 de desembre de 2018, es va aprovar la
pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, amb
els ajustaments i adequacions establerts al mateix decret. La posició pressupostària
esmentada anteriorment ha quedat aprovada per estar prevista al pressupost
prorrogat. En conseqüència, es deixa constància a l’expedient de la valoració favorable
sobre la repercussió d’aquest contracte en l’acompliment per part d’aquest
Ajuntament dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que
exigeix l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Maite Casado Cadarso
Gerent

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 24/01/2020 a les 15:01, que resol.

