
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
SERVEIS ECONÒMICS  
 
Gestió Pressupostària  (MM/md) 
 
 
 
 
 
DECRET 1662/2018 
 
ATÈS que és necessari incorporar com a romanents de crèdits procedents de l’exercici 2016 
l’import d’ 1.664.465,98 euros que es financen  amb compromisos d’ingressos finalistes per un 
import d’1.664.465,98. 
 
ATÈS que l’art. 47 del RD 500/1990, del 20 d’abril, determina que es poden incorporar 
romanents de crèdit finançats amb operacions de capital a l’exercici següent, seguint la 
tramitació que expliciten les bases d’execució pressupostària. 
 
ATÈS que l’art. 48 de RD 500/1990 indica que la incorporació de romanents queda 
subordinada a l’existència de suficients recursos financers, entre els quals es troba el 
finançament afectat. 
 
ATÈS que l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, prescriu que els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos 
afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, llevat que es desisteixi total o parcialment 
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
 
Vist  el que disposen els articles del 177 al 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i els seus corresponents del  
RD500/1990, de 20 d’abril refent a modificacions de crèdits. 
 
Vist  el que disposen els articles del 8 al 15 de les bases d’execució del pressupost general 
de l’Ajuntament de Sabadell  els quals  fan  l’adaptació del text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals en matèria  de pressupost. 
 
Vist  els informes d’intervenció  amb el número 6/2018 i amb el número 7/2018 ambdós amb 
data 6 de febrer d’enguany.  
 
 
Aquesta Alcaldia, en funció de les atribucions  que legalment  té conferides,  
 
 
DISPOSA: 
 
Aprovar l’expedient  número 1 de modificació del pressupost de l’exercici 2018 de 
l’Ajuntament de Sabadell, d’acord amb l’annex adjunt,  que consisteix en:    
 

 



 
 
 
 
 
• Incorporació de romanents de crèdits per un import de 1.664.465,98 euros finançats 

amb compromisos d’ingressos finalistes per un import de 1.664.465,98 euros. 
 

 
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el 
Secretari General, que en dóna fe i el certifica. 
 
 
Sabadell,  8 de febrer  de 2018 
 
 
 
 
L’Alcalde      El Secretari General 
 
 
 
 



 
 
 
Annex 1 

Modificació 5-1/2018(rof) Incorporació romanents finançament afectat primer   
 expedient. 

Partida  Descripció     Projecte     Nom del projecte  Modificació  

Alta ingrés  
112/91300 Préstecs d'empreses  2015 2 AJSBD 51 Remodelació de la Bassa i reparació  998.212,96 
 financeres a llarg termini estructural col·lector Sant Oleguer 

403/76100 Transferències de capital de  2015 2 AJSBD 51 Remodelació de la Bassa i reparació  666.253,02 
 la Diputació estructural col·lector Sant Oleguer 

 Total  Alta ingrés  1.664.465,98 
Alta despesa  
403/3420A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2015 2 AJSBD 51 Remodelació de la Bassa i reparació  621.174,03 
 béns destin. d’ús general estructural col·lector Sant Oleguer 

403/3420A/62203 Inv.nova edificis i altres  2015 2 AJSBD 51 Remodelació de la Bassa i reparació  536.408,31 
 construccions Urbanisme estructural col·lector Sant Oleguer 

403/3420A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2015 2 AJSBD 51 Remodelació de la Bassa i reparació  506.883,64 
 construccions Urbanisme estructural col·lector Sant Oleguer 

 Total  Alta despesa  1.664.465,98 
 


