
Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818780001/ Ajuntament de Sabadell  
Aplicació informàtica: AYTOS  

.: Comentari:

- Annexes: P0818600I_2011_NOR_COMPTES_ANUALS.xml    
P0818600I_2011_NOR_MEMORIA.PDF    
P0818600I_2011_NOR_DC_TRESORERIA.pdf    
P0818600I_2011_NOR_DC_CONSOLIDACIO.pdf    
P0818600I_2011_NOR_DC_MEMORIES.pdf    
P0818600I_2011_NOR_APROVACIO.pdf    
P0818600I_2011_INF_ADDICIONAL_01.xml   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:54:15 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:28:48 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818785049/ Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU  
Aplicació informàtica: Contaplus  

.: Comentari:

- Annexes: B61323085_2011_DIPOSIT.xbrl    
B61323085_2011_ABR_MEMORIA.pdf    
B61323085_2011_AUD_FIS_01.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:54:37 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:29:42 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

Page 1 of 1Visualitzador de documents

01/10/2012https://tramits.eacat.net/VisualitzarDocument.aspx?IDDocument=bc76df4a-27f1-4c5...



Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818785052/ Sabadell Equipaments i Serveis, SL  
Aplicació informàtica: Contaplus  

.: Comentari:

- Annexes: B64288830_2011_DIPOSIT.xbrl    
B64288830_2011_ABR_MEMORIA.pdf    
B64288830_2011_AUD_FIS_01.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:55:03 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:30:04 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818785071/ Sabadell Innova-Gestió de Grans Projectes i Planificació Estratègica, SL  
Aplicació informàtica: Contaplus  

.: Comentari:

- Annexes: B64698665_2011_DIPOSIT.xbrl    
B64698665_2011_ABR_MEMORIA.pdf    
B64698665_2011_AUD_FIS_01.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:55:25 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:30:21 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818785065/ Centre de Fires i Congressos Sabadell, SL  
Aplicació informàtica: Contaplus  

.: Comentari:

- Annexes: B64264112_2011_DIPOSIT.xbrl    
B64264112_2011_ABR_MEMORIA.pdf    
B64264112_2011_AUD_FIS_01.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, interventor 
general amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:55:48 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:31:13 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818785034/ Promoció Econòmica de Sabadell, SL  
Aplicació informàtica: Contaplus  

.: Comentari:

- Annexes: B63394043_2011_DIPOSIT.xbrl    
B63394043_2011_NOR_MEMORIA.pdf    
B63394043_2011_AUD_FIS_01.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:56:06 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:32:17 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818785028/ Habitatges Municipals de Sabadell, SA 
Aplicació informàtica: Prinex Real Estate  

.: Comentari:

- Annexes: A08233991_2011_NOR_MEMORIA.pdf    
A08233991_2011_DIPOSIT.xbrl    
A08233991_2011_AUD_FIS_01.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:56:40 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:32:56 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818783036/ Organisme Autònom Local "Museus i Arxiu Històric de Sabadell"  
Aplicació informàtica: AYTOS  

.: Comentari:

- Annexes: Q0801293B_2011_NOR_COMPTES_ANUALS.xml    
Q0801293B_2011_NOR_MEMORIA.PDF    
Q0801293B_2011_NOR_DC_TRESORERIA.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:57:05 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:33:38 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818783015/ Agència Tributària de Sabadell  
Aplicació informàtica: AYTOS  

.: Comentari:

- Annexes: P5818608A_2011_NOR_COMPTES_ANUALS.xml    
P5818608A_2011_NOR_MEMORIA.PDF    
P5818608A_2011_NOR_DC_TRESORERIA.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:57:25 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:33:58 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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Compte general de corporacions locals 

 El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  04/09/2012, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de 
l'exercici 2011 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió 
Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.   

  

Ajuntament de Sabadell

.: Tramesa:

Exercici:  2011  
Ens: 818783020/ Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)  
Aplicació informàtica: AYTOS  

.: Comentari:

- Annexes: P5818611E_2011_NOR_COMPTES_ANUALS.xml    
P5818611E_2011_NOR_MEMORIA.PDF    
P5818611E_2011_NOR_DC_TRESORERIA.pdf   

Els sotasignats com a secretari/secretària o interventor/interventora (Nom i cognoms) Joan Romagosa i Rebulà, com a Interventor 
General amb NIF  38487606G
i com president/presidenta de l’entitat (Nom i cognoms) Manuel Bustos Garrido amb NIF  33866753N

fan constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general definitivament aprovat.  

Signants del document
Data i hora Nom Funció Ens Entitat de certificació

15:57:43 
27/09/2012

CPISR-1 Joan Romagosa 
Rebulà 

Signatura del 
Secretari/Interventor 

Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 

12:34:16 
01/10/2012

CPISR-1 Manuel Bustos 
Garrido 

Signatura del President/Alcalde 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ajuntament de 
Sabadell 
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