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2022 - Licitació: Difusió institucional Campanya de nadal 2022 - 2023

INFORME TÈCNIC REFERENT AL COMPLIMENT DELS PRINCIPIS D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
D’“ASSESSORAMENT
ESTRATÈGIC,
PLANIFICACIÓ, MEDIACIÓ EN LES NEGOCIACIONS, COMPRA, GESTIÓ I INSERCIÓ
DE LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
CONVENCIONALS I NO CONVENCIONALS PER A LA DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
DE NADAL 2022 DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL”

Aquesta contractació de serveis, de conformitat amb la Llei 9/2017 (en endavant LCSP),
de 8 de novembre, contractes del sector públic, i conforme el cartipàs municipal vigent, es
tramitarà per procediment obert simplificat, per raó del valor estimat del contracte segons
el pressupost previst, vigència i percentatge de modificació contractual previst.
De conformitat amb el previst a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant LEPSF), així com a la Disposició
Addicional tercera de la LCSP, en tractar-se de licitació que pot tenir repercussió sobre el
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’emet el
present informe:
L’article 3.2 LEPSF estableix que s’entén per estabilitat pressupostària de les
administracions públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.
L’article 4.2 LEPSF estableix que s’entén que existeix sostenibilitat financera, la capacitat
de finançar compromisos de despesa presents i futurs, dins els límits de dèficit, deute
públic i morositat.
L’article 7.3 estableix que Les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase
d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de
col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels subjectes inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei que afectin les despeses o ingressos públics presents o futurs,
han de valorar les seves repercussions i efectes, i supeditar-se de forma estricta al
compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
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Les obligacions econòmiques màximes d’aquest contracte són les següents:
Import

Tipus d’IVA 21%

Pressupost de licitació
(IVA inclòs)

Import IVA
45.500,00 €

9.555,00 €

55.055,00 €

Són obligacions que afecten dos exercicis econòmics pressupostaris, l’actual de 2022 i el
proper de 2023, quedant aquesta repercussió pressupostària repartida conforme el
següent quadre:
Any 2022 (IVA inclòs)

Any 2023 (IVA inclòs)

16.516,50 €

38.538,50€

Total (IVA inclòs)
55.055,00 €

Conclusions
1.

Quant a l’anualitat de l’exercici corrent, el pressupost general de l’exercici 2022
aprovat preveu el crèdit suficient per atendre el compromís derivat d’aquest
contracte.

2.

Quant a l’anualitat de l’exercici 2023, amb el benentès que les despeses
plurianuals seran incorporades en els respectius pressupostos per les anualitats
corresponents, a la data del present informe s’ha tingut en compte el punt 5 relatiu
al Marc pressupostari 2022-2024 de l’Expedient Aprovació Inicial del Pressupost
General 2022 de l’Ajuntament de Sabadell, del qual se’n desprèn que no es preveu
cap afectació en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera en la tramitació del present expedient.

De les dades anteriors i a la vista del pressupost definitiu d’aquest servei es conclou que
és possible executar l’esmentada despesa sense comprometre el compliment a l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
TRULLAS BERASATEGUI, BERTA
Cap de servei de comunicació
04/07/2022 13:26

Berta Trullàs
Cap del Servei de Comunicació

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

2/2

