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, 25 de juny de 2019
Ref. DFCG2019-268
Atesa la tramitació de l’expedient número 196/19, referent a les obres de desamiantat del
mercat de l’Abaceria, tramitat pels Serveis Jurídics-Secretaria Delegada de l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona.
Atesa la petició rebuda per aquest Departament -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 2018- en 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 de la Gerència de
l’Institut Municipal de Mercats, de l’autorització per comptabilitzar a l’aplicació pressupostària
D/0100-62283-43121 unes despeses plurianuals pel període 2019-2020 pels següents imports:
Any
2019
2020
TOTAL

Aplicació pressupostària
D/orgànic/econòmic/programa
D/0100-62283-43121
D/0100-62283-43121

Total (€)
196.546,35
458.608,15
655.154,50

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 Mercats pel mateix període, incloses les despeses
objecte del present contracte, és el següent:
Any

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Totals

2020

1.896.496,34

7.086.375,91

8.982.872,25

2021

400.572,37

2.125.378,60

2.525.950,97

2022

41.625,39

304.609,03

346.234,42

2023

7.053,09

Suma

2.345.747,19

7.053,09
9.516.363,54

11.862.110,73
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Pel que fa a l’anualitat de l’exercici corrent, la pròrroga del pressupost general de l’exercici
2018 per a l’exercici 2019 en vigor preveu el crèdit suficient per atendre el compromís derivat
d’aquest contracte. I, si es compleixen els supòsits d’execució previstos en l’expedient de la
pròrroga, de la tramitació del present expedient no es preveu cap afectació en el compliment
del principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Pel que fa al període 2020, 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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