
 
 
Atès que aprovada la liquidació del pressupost 2017 de l’Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, per decret d’Alcaldia 2372/2018 de data 28 de febrer, i d’acord amb 
els informes d’Intervenció 16/2018, de 27 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2017, informe d’Intervenció 18/2018, de 27 de febrer, relatiu a 
l’avaluació provisional dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques, i 
informe d’Intervenció 31/2018, de 27 de març, sobre avaluació definitiva dels objectius de la 
LOEPSF del sector administracions públiques, es dedueix un Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals de 30.000.915,86 €, i una capacitat de finançament de 26.538.380,07 €. 
 
Atès que d’acord amb la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, l’import del superàvit pressupostari disponible es determina per la 
menor de les dues magnituds: el superàvit en comptabilitat nacional o el romanent de 
tresoreria per a despeses generals. En el nostre cas, el superàvit es quantifica en 
26.538.380,07 €. 
 
Atès que d’acord amb el que estableix la LOEPSF (article 32 i disposició addicional sisena), 
la Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 
16 d’abril de 2018, i el RDL 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga per al 2018 el destí 
del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es 
modifica l’àmbit objectiu d’aquestes, el destí de l’import del superàvit pot ser, entre altres: 
 

• sanejar les obligacions pendents d’aplicar al pressupost (OPA) 
• finançar inversions financerament sostenibles. 

 
Atès que, segons l’ informe d’intervenció 16/2018, de data 27 de febrer,  relatiu a la 
liquidació del pressupost 2017 de l’Ajuntament de Sabadell de conformitat amb l’article 191.3 
del TRLRHL  i l’informe IGAS 15bis/2018, de 26 de febrer, relatiu a les operacions pendents 
d’aplicar a pressupost a 31/12/2017 s’ha procedit a registrar el compte 413 “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost” per un import de 2.042.521,44 euros. De 
l’import total d’OPAS la xifra corresponent a 1.636.318,45 euros es finançarà amb Romanent 
General de Tresoreria mitjançant suplement de crèdit. L’import restant es regularitzarà amb 
la incorporació de romanents procedents de l’exercici 2017 al pressupost d’enguany. 
 
Atès que un cop analitzades les necessitats d’inversió plantejades pels diferents 
departaments municipals, i d’acord amb els criteris establerts al RDL 1/2018, de 23 de març, 
pel que es prorroga per al 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per a 
inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes, l’import 
destinat a inversions financerament sostenibles serà de 15.536.433,70 euros, que 
s’incorporaran al pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell mitjançant modificació 
pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
 
Atès que des de diversos departaments municipals han proposat transferències de crèdit 
internes entre aplicacions de despeses amb diferent àrea de despesa per import de 
200.129,00 euros, entre elles el fons de contingència. 
 
 
 
 
 
Atès que és necessari modificar l’annex 2: ”Subvencions nominatives” de les bases 
d’execució del pressupost general de l’exercici 2018, per incrementar la subvenció 
nominativa de l’entitat “Associació Rialles espectacles infantils i juvenils” en un import de 
30.000 euros,  crèdit que es va augmentar en l’aplicació  pressupostària 202/3340A/48200 
mitjançant modificació pressupostària que es va aprovar al Ple en sessió el dia 22 de febrer. 
 
 



 
Atès que hi ha previst centralitzar la despesa relacionada amb l’Assessoria Lingüística , i és 
per això es necessari crear un subprograma específic que serà el 9261A “Assessoria 
Lingüística”, dins de la classificació de programes del pressupost 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 176 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Vist el que disposen els articles 20, i del 34 al 51 del RD 500/90, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
Vist  els informes d’intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Econòmics. 
  
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència i Serveis Centrals 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
A C O R D S 

 
 
Primer.- Aprovar inicialment el novè expedient de modificació de pressupost per Ple al 
Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell de l’exercici 2018 conforme l’annex número 
1 adjunt, que inclou: 
 
 

• suplementació de crèdits i crèdits extraordinaris per import de 17.172.752,15 
euros per finançar les operacions pendents d’aplicar (OPA) i les inversions 
financerament sostenibles  

• transferències internes entre aplicacions amb diferent  àrea de despesa per un 
import total de  200.129 euros 

 
 
Segon.- Aprovar el nou annex d’inversions del Pressupost Municipal 2018 com a conseqüència 
de nous projectes o modificacions als existents. 
 
 
Tercer.- Aprovar l’increment per un import de 30.000 euros de la subvenció nominativa de 
l’entitat Associació Rialles Espectacles infantils juvenils establerta inicialment a l’annex 2 del 
pressupost general de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent: 
 
 
  Aprovació inicial annex 2: 

Aplicació 
pressupostària  

Pressupost 

Entitat 

Import de 
la 

subvenció Concepte 

202/3340A/48200 48.000,00 Associació rialles 
espectacles infantils i 
juvenils 

48.000,00 Coorganització en les activitats del 
centre de creació, producció i 
exhibició  

 
 
  Proposta modificació annex 2 : 

Aplicació 
pressupostària  

Pressupost 

Entitat 

Import de 
la 

subvenció Concepte 

202/3340A/48200 78.000,00 Associació rialles 
espectacles infantils i 
juvenils 

78.000,00 Coorganització en les activitats del 
centre de creació, producció i 
exhibició  



 
 
 
 
 
Quart.- Crear el subprograma 9261A “Assessoria lingüística” 
 
Cinquè.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 
169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde President o regidor en què delegui o tingui delegat per a la 
signatura de tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords 
precedents. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Annex 1 

Modificació 3-9/2018 Modificació pressupost número 9 aprovada pel Ple de  
 31/05/2018 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
112/9290A/50000 Fons de Contigència d'exec.  200.000,00 
 pressup. Art.31 Llei Org.  
 2/2012 
203/3110A/22799 Altres treballs realitzats per  129,00 
 altres empreses i prof. 
 Total  Baixa despesa 200.129,00 

Alta ingrés 
112/87000 Aplicació romanent de  17.172.752,15 
 tresoreria per despeses  
 generals 
 Total  Alta ingrés 17.172.752,15 

Alta despesa 
103/9251A/22699 Altres despeses diverses 677,60 
106/1621A/22199 Altres subministraments 16.013,49 
107/1320A/62200 Inv. nova en edificis i altres  2018 2 IFS 1 Remodelació central de comandament 200.000,00 
 construccions 
107/1320A/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 2 Compra etilòmetre 8.000,00 
 instal·l. i utillatge  
 Departaments 
108/1722A/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 6 Contenedors residus agenda 21 6.000,00 
 instal·l. i utillatge  
 Departaments 
108/1723A/60902 Altre inv. nova infrast. i béns  2018 2 IFS 3 Projecte sanejament i rehabilitació  154.202,00 
 d'ús general Departaments talús Ripoll 

108/1723A/61902 Altres inv. rep. en infrast.i  2018 2 IFS 4 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  30.000,00 
 béns d’ús general  de Jonqueres 
 Departaments 
108/1723A/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 5 Senyalització del Rodal i Ripoll 5.000,00 
 instal·l. i utillatge  
 Departaments 
108/1723A/62502 Mobiliari Departaments 2018 2 IFS 4 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  40.000,00 
 de Jonqueres 
108/1723A/63202 Inv.reposc. en edificis i altres 2018 2 IFS 4 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  74.500,00 
  construccions  de Jonqueres 
 Departaments 
114/9205C/48100 Premis, beques i pensions  120,00 
 d’estudi i investigació 
201/3200A/48300 Subvencions i aportacions  500,00 
 institucionals 
201/3230A/21200 Manteniment d’edificis i  18.204,61 
 altres construccions 
201/3230A/62502 Mobiliari Departaments 2018 2 IFS 8 Millora als patis de les escoles  320.000,00 
 d'educació primaria i infantil 
201/3230B/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 7 Actuació escoles bressol: mobiliari i  5.000,00 
 instal·l. i utillatge  aparells 
 Departaments 
201/3230B/62502 Mobiliari Departaments 2018 2 IFS 7 Actuació escoles bressol: mobiliari i  10.000,00 
 aparells 
201/3230B/62502 Mobiliari Departaments 2018 2 IFS 9 Millora als patis de les escoles bressol 33.000,00 
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Modificació 3-9/2018 Modificació pressupost número 9 aprovada pel Ple de  
 31/05/2018 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

201/3240D/21200 Manteniment d’edificis i  44,77 
 altres construccions 
202/3321A/21200 Manteniment d’edificis i  596,30 
 altres construccions 
202/3330A/21200 Manteniment d’edificis i  96,80 
 altres construccions 
202/3330A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 IFS 11 Millora equipament Edifici Vapor Ca  46.500,00 
 construccions Urbanisme l'Escapçat 

202/3360B/68900 Altres despeses en  2018 2 IFS 10 Adquisició  vitralls fons museístic 30.000,00 
 inversions de béns  
 patrimonials 
202/3380A/20500 Lloguer de mobiliari i estris 17.752,88 
203/1640A/47900 Transferències corrents a  9,00 
 empreses privades 
204/2410A/21200 Manteniment d’edificis i  519,07 
 altres construccions 
205/2316A/21200 Manteniment d’edificis i  126,84 
 altres construccions 
205/2316F/21200 Manteniment d’edificis i  328,31 
 altres construccions 
301/1510A/60000 Compra de sòl 2015 2 AJSBD 54 Centres d'Empreses Can Roqueta  1.478.778,40 
 (compra de sòl) 
301/1510D/22699 Altres despeses diverses 2.095,32 
301/9331B/62202 Edificis i altres  2018 2 IFS 12 Compra edifici patrimoni municipal 6.162.071,80 
 construccions Departaments 

303/1331A/22706 Estudis i treballs tècnics 4.988,53 
303/1331B/62300 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 16 Senyalització i semàfors 45.000,00 
 instal·lacions i utillatge 
303/1331C/62300 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 16 Senyalització i semàfors 45.000,00 
 instal·lacions i utillatge 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2018 2 IFS 14 Projecte integral asfaltatge de carrers 2.500.000,00 
 béns ús general 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2018 2 IFS 25 Construcció pistes de botxes a la plaça 189.283,02 
 béns ús general  de la Llibertat 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2018 2 IFS 34 Urbanització tram carrer Maestrat -  83.815,62 
 béns ús general Celtibers 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2017 2 AJSBD 70 Rehabilitació del mur del carrer Onyar 200.000,00 
 béns ús general 
303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 13 Urbanització  Plaça Navacerrada 400.000,00 
 béns destin. d’ús general 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 21 Urbanització  Plaça Vall d'Aran 800.000,00 
 béns destin. d’ús general 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 27 Actuació al carrer Benidorm 60.894,73 
 béns destin. d’ús general 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 28 Actuació al carrer Llobet i carrer de les 250.000,00 
 béns destin. d’ús general  Paus 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 29 Millora de cruïlles plataformes  176.803,09 
 béns destin. d’ús general elevades  pasos de vianants 
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Modificació 3-9/2018 Modificació pressupost número 9 aprovada pel Ple de  
 31/05/2018 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 30 Reurbanització del carrer del Montllor  200.000,00 
 béns destin. d’ús general i Pujal 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 31 Ampliació de la plaça Fidela Renom 350.000,00 
 béns destin. d’ús general 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 32 Millora del Passeig de la Revolució i el 300.000,00 
 béns destin. d’ús general  seu accès. 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 33 Reforma plaça Indibil i Mandoni 195.343,53 
 béns destin. d’ús general 

303/1600A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 35 Actuacions en clavegueram 150.000,00 
 béns destin. d’ús general 

303/1650A/63300 Maquinària, instal·lacions  2018 2 IFS 19 Instal·lació de cablejat enllumenat públic 100.000,00 
 tècniques i utillatge 
303/1710A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 15 Projecte integral jocs infantils 1.800.000,00 
 béns destin. d’ús general 

303/1710A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 26 Actuació de millora a la plaça Laietana 53.019,91 
 béns destin. d’ús general 

303/1711A/21200 Manteniment d’edificis i  2.224,92 
 altres construccions 
303/1711A/22199 Altres subministraments 5.785,12 
303/9207A/21400 Elements de transport 18.968,07 
303/9331C/21200 Manteniment d’edificis i  2.616,44 
 altres construccions 
303/9331C/21300 Manteniment de maquinària,  13.684,91 
 instal·lacions i utillatge 

303/9331D/22104 Vestuari 2.340,39 
303/9331D/22199 Altres subministraments 23.011,26 
303/9331D/62500 Mobiliari 2018 2 IFS 18 Taules, cadires i tanques per actes a  30.000,00 
 la via pública 
305/2310A/21200 Manteniment d’edificis i  91,01 
 altres construccions 
305/2310A/62303 Inv. nova en maquin.,  2016 2 AJSBD 23 Adequació espais per a centres de tarda 669,68 
 instal·lacions i utillatge  
 Urbanisme 
305/2311B/22699 Altres despeses diverses 506,99 
401/4320A/22602 Publicitat 2017 3 AJSBD 52 Fons de Turisme 2016-2017 2.783,00 
402/4312A/21200 Manteniment d’edificis i  491,87 
 altres construccions 
402/4312A/22699 Altres despeses diverses 726,00 
402/4313A/22706 Estudis i treballs tècnics 3.912,33 
402/4391A/22699 Altres despeses diverses 8.651,50 
403/3411B/20500 Lloguer de mobiliari i estris 3.681,42 
403/3420A/21200 Manteniment d’edificis i  1.603,74 
 altres construccions 
403/3420A/62203 Inv.nova edificis i altres  2018 2 IFS 20 Sala de tractament de l'aigua de la  450.000,00 
 construccions Urbanisme Piscina Municipal de Ca n'Oriac 
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Modificació 3-9/2018 Modificació pressupost número 9 aprovada pel Ple de  
 31/05/2018 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

403/3420A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 IFS 22 Actuacions Parc recreatiu de Sabadell  80.000,00 
 construccions Urbanisme ""BASSA"" 

403/3420B/21200 Manteniment d’edificis i  1.151,21 
 altres construccions 
403/3420B/21303 Altres manteniments de  814,44 
 maquinària, instal·lacions i  
 utillatg 
403/3420B/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 IFS 23 Actuacions edifici vestidors Camp de  120.000,00 
 construccions Urbanisme Futbol de Ca n'Oriac 

403/3420B/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 IFS 24 Actuacions Complex Esportiu de Sant  25.000,00 
 construccions Urbanisme Oleguer 

403/3420B/63303 Maquinària, instal·lacions  2018 2 IFS 24 Actuacions Complex Esportiu de Sant  8.000,00 
 tècniques i utillatge  Oleguer 
 Urbanisme 
404/3370C/21200 Manteniment d’edificis i  163,96 
 altres construccions 
405/3370A/21200 Manteniment d’edificis i  1.699,65 
 altres construccions 
405/9241A/20200 Lloguers d’edificis i altres  17,62 
 construccions 
 Total  Alta despesa 17.372.881,15 
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