
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
SERVEIS ECONÒMICS  
Gestió Pressupostària  (MM/md) 
 
 
 
 
 
 
 

Al Ple 
 
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 
270.000,00 euros. 
 
Atès que hi hauran suplements de crèdit per un import de 2.845.000,00 euros amb la 
finalitat que s’executin despeses que no poden demorar-se en pròximes exercici 
pressupostàris. Aquests suplements de crèdits es finançaran per la baixa de crèdit d’altres 
aplicacions pressupostaries, la qual cosa no comportarà cap problema pressupostari durant 
l’exercici per fer front als compromisos existents al servei. 
 
Atès que derivat del suplement de crèdit finançat per les baixes de crèdit de projectes és 
necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant transferència o canvi de 
finançament i  regularitzar  les CI quan sigui necessari. El nou destí que es pretén donar al 
producte del préstec derivat del canvi de finançament s’ajusta plenament a les finalitats 
previstes per aquest tipus de finançament afectat en el TRLRHL 
 
Atès que, d’acord amb l’informe emès per la Cap de Serveis Econòmics, es considera un 
cas d’excepcional interès públic el suplement de crèdit a l’aplicació 302/1522A/74000 
“Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l’Entitat Local” per un import de 1.400.000,00 
euros i per tant  d’acord amb el que estableix  l’article 177.6  del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 38.5 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, 
es proposa que tingui caràcter d’immediata execució. 
 
Atès que es requereix la creació d’un subprograma específic que serà el 3120C “Consorci 
Hospitalari del Parc Taulí” i de l’econòmic 87100  “Aportacions a consorcis” per tal de crear 
l’aplicació 203/3120C/87100 associada al departament de Salut. 
 
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 48 a 55 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 el que estableix l’article 49 i 50 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost. 
 
 
 
 
 



 
 
Vist  els informes d’intervenció del mes d’abril. 
 
Vist l’informe de Serveis Econòmics relatiu a la modificació pressupostària. 
 
 
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 setè expedient de modificació de pressupost per Ple al 
Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell de l’exercici 2019 conforme l’annex número 
1 adjunt, que inclou: 
 
 

• transferències internes entre aplicacions amb diferent  àrea de despeses per un 
import total de  270.000,00 euros 

• baixa de crèdit d’aplicacions de despeses no compromeses sense pertorbació del 
servei per finançar suplements de crèdits  per un import de 2.845.000,00 euros 

 
 
Segon.- Aprovar la transferència de finançament dels projectes detallats i regularitzar les CI 
quan sigui necessari: 
 
Aplicació 
ingrés: 

112/91300 Traspàs de finançament 

Finançament: Préstec Cedit Rebut 
   
2017/2/ajsbd/24 Parc municipal d'habitatge 1.400.000,00   
2019/2/ajsbd/18 Rehabilitació d’habitatge   1.400.000,00 
2017/2/ajsbd/24 Parc municipal d'habitatge  1.400.000,00 
2019/2/ajsbd/18 Rehabilitació d’habitatge  1.400.000,00  

 
 
Tercer.- Actualitzar l’annex d’inversions aprovat en l’expedient del Pressupost Municipal 2019 
com a conseqüència de nous projectes o modificacions als existents. 
 
Quart.- Considerar immediatament executiu l’acord de suplement de crèdit a l’aplicació 
302/1522A/74000 “Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l’Entitat Local” per un import de 
1.400.000,00 euros, per considerar-se un cas d’excepcional interès públic, d’acord amb el 
que estableix  l’article 177.6  del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Hisendes Locals i l’article 38.5 del RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament 
de la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
Cinquè.- Crear el subprograma 3120C “Consorci Hospitalari del Parc Tauli” i l’econòmic 
87100  “Aportacions a consorcis”, a les corresponents Classificació per programes i 
Classificació econòmica de despeses del Pressupost 2019, per tal de crear l’aplicació 
350/3120C/87100 associada al departament de Salut. 
 
 
 
 



 
 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- 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. 
 
 
 
No obstant  això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient per las interessos municipals. 
 
Sabadell, 16 d’abril 
 
 
 
 
 
Maties Serracant Camps 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annex 1 
Modificació 3-7/2019 Modificació pressupost número 7 aprovada per Ple de  
 mes d'abril 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
112/0111A/91300 Amortització de préstecs a  270.000,00 
 ll/t d'ens de fora del s. públic 

117/9260A/21600 Equips per a processos  45.000,00 
 d'informació 
302/1521A/62202 Edificis i altres  2017 2 AJSBD 24 Parc municipal d'habitatge 1.400.000,00 
 construccions Departaments 

302/1522A/74000 Transf. cap. a ens públics i  2019 2 AJSBD 18 Rehabilitació d'habitatges  1.400.000,00 
 soc. merc. de l'Entitat Local 

 Total  Baixa despesa 3.115.000,00 
Alta despesa 
110/9340A/35200 Interessos de demora 270.000,00 
117/9260A/20600 Lloguer d'equips per a  45.000,00 
 processos d'informació 
302/1521A/62202 Edificis i altres  2017 2 AJSBD 24 Parc municipal d'habitatge 1.400.000,00 
 construccions Departaments 

302/1522A/74000 Transf. cap. a ens públics i  2019 2 AJSBD 18 Rehabilitació d'habitatges  1.400.000,00 
 soc. merc. de l'Entitat Local 

 Total  Alta despesa 3.115.000,00 
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