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Informe sobre la valoració de les repercussions de l’actuació projectada
en compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
Expedient de contractació: Acord Marc de “Serveis de Procurador/a dels
Tribunals en els procediments judicials que s’interposin a la seu de
Barcelona”
Centre Gestor: Servei de Defensa Jurídica

D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de de
novembre, de Contractes del Sector Públic, a l’expedient de contractació s’ha
d’incorporar la valoració de les repercussions de cada nou contracte, excepte
els contractes menors, en el compliment per l’Entitat local dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que determina l’article 7.3
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
De conformitat amb l’esmentat article 7.3 s’ha de valorar les repercussions i
efectes sobre les despeses i ingressos públics presents o futurs, així com
supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, determina que per sostenibilitat financera
s’entén la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins
dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial de conformitat
amb el que estableixen aquesta Llei, la normativa sobre morositat i la normativa
europea.
Projecció de les repercussions pressupostàries del contracte durant la seva
vida útil1
2022

2023

2024

2025

2026

a) Increment de despeses anuals 0,00 €
respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

b) Reducció de despeses anuals 0,00 €
respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c) Increment ingressos anuals 0,00 €
derivats de la inversió respecte a
la liquidació de l'exercici anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Resultat de la repercussió 0,00 €
pressupostària (a-b-c)

0,00 €

0,00 €

0.00€

0,00 €
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Aquestes quantitats són màximes, sent la final la resultant de la licitació que es realitzi, que
necessàriament serà igual o menor a aquestes.

El present acord marc no repercuteix en un increment o disminució
pressupostària per als propers exercicis, degut a que la contractació de serveis
previstos no supera la previsió d’anys anteriors.
El pressupost base estimatiu de licitació de l’acord marc, que s’estableix en
64.135,62 €, s’ha calculat en base al cost dels serveis de procurador dels
tribunals dels dos darrers anys, obtingut dels contractes basats en l’acord marc
actualment vigent, estimant-se uns costos per al nou acord marc anàlegs als
actuals, sense que s’identifiqui un particular factor d’increment o reducció.
El pressupost municipal preveu el crèdit suficient i adequat per atendre el
compromís econòmic derivat de la contractació d’aquest tipus de servei.
No s’adquireixen compromisos de despesa atès que es tracta d’un acord marc.

CONCLUSIÓ

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 data de la signatura electrònica.

Marcel Galofré Esteve
Cap del Servei de Defensa Jurídica

