Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Finançament

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
Barcelona, 12 de juliol de 2019
Ref. DFCG2019-305
Atesa la tramitació de l’expedient número 20190270 (Codi de contracte 19000192), l’objecte
del contracte és el servei de suport tècnic al desenvolupament i implementació del model de
gestió del canvi dels serveis socials i de suport metodològic a la planificació, la gestió de
recursos, la provisió de serveis i a la qualitat de recursos i serveis de l'IMSS, tramitat pel
“Departament de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal Serveis Socials”.
Atesa la petició rebuda per aquesta Direcció 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” aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 15 de març de 2018en relació a la valoració de la repercussió del contracte en el compliment dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tot d’acord amb la previsió de l’apartat 3
de la disposició addicional tercera LCSP.
Atesa la informació continguda en l’expedient quant a la valoració econòmica del contracte.
Qui subscriu el present informe exposa:
L’expedient de contractació suposa la proposta d’aprovació, per part del Gerent de l’Institut
Municipal Serveis Socials (IMSSB), de l’autorització per comptabilitzar a l’aplicació
pressupostària D/0100-22799-23151 i unes despeses plurianuals pel període 2020-2021 pels
següents imports:

Any

Aplicació pressupostària
D/orgànic/econòmic/programa

2020

D/0100-22799-23151

494.674,11

2021

D/0100-22799-23151

494.674,11

Total

Import Total (€)

989.348,22

En cas que es produeixin pròrrogues o modificacions del contracte, aquestes hauran de tenir el
seu corresponent crèdit pressupostari.
El volum de despeses plurianuals autoritzades a la data del present informe i enregistrades a la
comptabilitat de l’Institut Municipal de Serveis Socials pel mateix període, incloses les
despeses objecte del present contracte, és el següent:
Any

2020

Capítol 2
36.576.360,76

Capítol 4

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Totals
36.576.360,76
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2021

10.459.708,46

10.459.708,46

2022

3.243.337,16

3.243.337,16

2023
Total

835.289,87

835.289,87

51.114.696,25

51.114.696,25

Pel que fa a l’exercici 2020-2021, el pressupost general de l’exercici 2018 aprovat (darrer
pressupost aprovat) i publicat al BOP de data 6/3/2018 inclou, en l’apartat 4 de la memòria, el
Marc Financer 2018-2021 (Marc pressupostari a mig termini). Si es compleixen per cada
exercici els objectius financers establerts en la seva elaboració i en el benentès que les
despeses plurianuals seran incorporades en els respectius pressupostos per les anualitats
corresponents; i atenent al volum de despeses plurianuals aprovades a la data del present
informe (veure taula anterior), de la tramitació del present expedient no es preveu cap
afectació en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
No obstant, l’Ajuntament estaria obligat a adoptar les mesures establertes en el capítol IV de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en cas
que es donessin els supòsits que provoquen l’aplicació d’aquestes mesures.
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