Gerència de Pressupostos i Hisenda
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 febrer de 2021
Ref. DFCG2021-107
Atesa la tramitació de l’expedient 20214143 (codi de contracte 21000528), referent al
Subministrament d’un vehicle especialitzat en rescat aquàtic per al Servei de Prevenció, Extinció
d’incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les previsions del Plec de
Prescripcions Tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible, tramitat pel
Departament d’Administració Econòmica i Contractació de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica i Control de Recursos de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
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 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 del Gerent de Seguretat i
Prevenció, de l’autorització i disposició d’unes despeses plurianuals pel període 2021-2022 a la/les
aplicació/ons pressupostària/es i pels imports següents:
Any
2021
2022

Econòmic
63305
63305

Programa
13612
13612

Orgànic
0400
0400

Import net
206.612,00
107.438,00

% IVA
21
21

Import IVA Import total Assentament
43.388,52 250.000,52 6000137708
22.561,98 129.999,98 6000137709
Import total 380.000,50

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’Ajuntament de Barcelona pel mateix període, incloses les despeses objecte del
present contracte, és el següent:
Any

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Totals

2022

504.460,89

468.933.121,40

15.090.244,95

2.625.027,58

7.638.236,09

14.709.089,95

509.500.180,86

2023

0,00

390.381.815,25

6.771.056,81

2.171.245,12

7.638.236,09

23.181.816,58

430.144.169,85

2024

0,00

355.862.918,56

945.173,51

2.000.000,00

7.638.236,09

23.181.816,58

389.628.144,74

2025

0,00

327.155.091,80

351.421,51

7.638.236,09

0,00

0,00

333.710.655,80

Pel que fa a l’anualitat de l’exercici corrent, el pressupost general de 2021 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 del mateix, de la tramitació del present expedient no es preveu
cap afectació en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Pel que fa al període 2022, el pressupost general de l’exercici 2021 aprovat pel Consell Plenari en
data 23/12/2020 i publicat al BOP de data 28/12/2020 inclou, en l’apartat 3 de la memòria, el Marc
Financer 2021-2024 (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.

Pau Batalla
Director de Finançament

