Informe Tècnic de l’Oficina Pressupostària.
Modificació imputació comptable de la contractació de les obres corresponents
al POMO de Remodelació Barri Ciutat Cooperativa Fase-D.

Atès que el 24 de març de 2018 s’aprova el Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es
prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes inversions.
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març que
queden redactats en els següents termes:
- que la inversió es realitzi per Entitats Locals que es trobin al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
- la inversió haurà de tenir reflex pressupostari en els grups de programes recollits en el
reial decret, (s’adjunta un annex amb la relació dels grups de programes)
Queden excloses tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a cinc anys com les que es
refereixin a mobiliari i estris. També queden excloses les inversions en vehicles, tret que es
destinin a la prestació dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus,
seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis, i de transport de viatgers.
Atès que el 30 de març de 2019 s’aprova el Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual
es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats
locals per a inversions financerament sostenibles.
Atès que amb la liquidació de l'exercici 2018 del Pressupost Municipal, el càlcul de compliment
de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria per la liquidació de 2018 es de 5.938.797,83 euros.

CÀLCUL COMPLIMENT OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA:
PRESSUPOST 2019
Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública

Entitat

Ingrés no financer

Despesa no financera

Ajustos

Capacitat / Necessitat
de finançament

Ajuntament de Sant Boi

88.551.535,61

80.883.440,01

CORESSA

10.061.106,00

10.286.621,98

-225.515,98

556.964,00

557.300,70

-336,70

IGUALSSOM

-1.503.445,09

6.164.650,51

5.938.797,83

Atès que complint els requisits establerts en la Disposició addicional sisena “Regles especials
per a la destinació del superàvit pressupostari” de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el superàvit es podrà destinar a finançar
inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament
sostenible.
Atès que en data 6 de març de 2019, la junta de Govern aprova l'expedient de contractació del
plec de clàusules administratives particulars, així com la convocatòria de la licitació per a la
contractació de les obres corresponents al Projecte d'obra municipal ordinària de Remodelació

Barri Ciutat Cooperativa Fase-D, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, cofinançat
el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020

Atès que el punt tercer autoritza una despesa per import d'un milió dos-cents cinquanta-un mil
quatre-cents trenta-sis euros amb setze cèntims (1.251.436,16 euros),
amb les següents anualitats:
- Exercici 2019: un import de 595.000,00 € (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació
pressupostària 056.15322.6118 "Millora i reposició Infraestructures i Espai Públic"
corresponent al projecte 2017.2.U220.4 “Promover Inclusión social”.
- Exercici 2020: un import de 656.436,16 € (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació
pressupostària corresponent del pressupost 2020 corresponent al projecte
2017.2.U220.4 “Promover Inclusión social”.
Atès que aquesta inversió compleix el requisits establerts en el reial decret llei 1/2018, de 23 de
març per ser una inversió financerament sostenible i tenim crèdit disponible suficient amb
finançament superàvit 2018
Per tot l’exposat, es proposa el canvi d’anualitat de les obres Remodelació Barri Ciutat
Cooperativa Fase-D:
- Exercici 2019: l'import de 923.718,08 euros
(Referència: 22019002069. amb la quantitat de 595.000,00 euros)
(Referència: 22019006396 amb la quantitat de 328.718,08 euros)
- Exercici 2020: un import de 327.718,08 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària
corresponent del pressupost 2020 corresponent al projecte 2017.2.U220.4 “Promover
Inclusión social.”
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