Gerència de Pressupostos i Hisenda

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, 8 de juliol de 2021
Ref. DFCG2021-472
Atesa la tramitació de l’expedient 20214300 (codi de contracte 21002398), quin objecte és el
subministrament mitjançant la modalitat d’arrendament, de 10 furgonetes operatives
elèctriques amb distintius destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, 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 Gerència als efectes d’informar sobre les repercussions del
contracte en el compliment per part de l’Ajuntament dels principis d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera que exigeix l’article 7.3 de la LOEPSF.
Atesa la informació continguda en l’expedient quant a la valoració econòmica del contracte.
Qui subscriu el present informe exposa:
L’expedient suposa la proposta d’aprovació, per part de la Comissió del Consell Municipal, de
l’autorització i disposició d’unes despeses plurianuals pel període 2022-2027 a la/les
aplicació/ons pressupostària/es i pels imports següents:
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA
2022
20400
13211
0400
30.000,00
21
2023
20400
13211
0400 180.000,00 21
2024
20400
13211
0400 180.000,00 21
2025
20400
13211
0400 180.000,00 21
2026
20400
13211
0400 180.000,00 21
2027
20400
13211
0400 150.000,00 21
TOTAL 20400
13211
0400 900.000,00 21

Import IVA Import total
6.300,00
36.300,00
37.800,00 217.800,00
37.800,00 217.800,00
37.800,00 217.800,00
37.800,00 217.800,00
31.500,00 181.500,00
189.000,00 1.089.000,00

Assentament
6000142927
6000142928
6000142929
6000142930
6000142931
6000142932

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

513.985,28

631.483.603,37

35.645.728,29

4.634.276,66

7.638.236,09

14.709.089,95

694.624.919,64

2023

0,00

437.821.492,53

27.523.619,36

2.427.567,42

7.638.236,09

23.181.816,58

498.592.731,98

2024

0,00

364.813.373,87

21.176.742,94

2.000.000,00

7.638.236,09

23.181.816,58

418.810.169,48

2025

0,00

333.994.846,30

490.031,10

7.638.236,09

0,00

0,00

342.123.113,49

2026

0,00

322.658.544,92

321.421,51

0,00

0,00

0,00

322.979.966,43

2027

0,00

320.545.210,86

0,00

0,00

0,00

0,00

320.545.210,86
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(*) L’import comptabilitzat a la data del capítol 2 dels anys 2022 i 2023 incorpora una duplicitat per import d’almenys 135M€ i
27M€ respectivament que es corregirà quan sigui pertinent procedir a la re-periodificació de les anualitats adjudicades del
contracte 18000780

D’altra banda, 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), que preveu pel mateix període el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesos els antecedents i si es compleixen els objectius financers establerts en la elaboració del
Marc pressupostari a mig termini vigent i aquests es mantenen per la resta d’anualitats que
comprenen l’expedient objecte d’aquest informe; i en el benentès que les despeses plurianuals
seran incorporades en els respectius pressupostos per les anualitats corresponents, 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.

Jordi Ayala
Gerent de Pressupostos i Hisenda

