
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
SERVEIS ECONÒMICS  
 
 
 
 
DECRET  4284/2019 
 
Atès que s’han generat crèdits per ingressos per subvencions corrents finalistes xifrats en 
38.476,58 euros i ingressos per aprofitament urbanístics xifrats en 1.717.248,38 euros . 
 
Atès que des de diversos departaments municipals s’han proposat transferències de crèdit 
internes entre aplicacions de despeses amb la mateixa àrea de despesa per import de 
3.857.524,24 euros. 
 
Atès  que per atendre la necessitat del departament d’Urbanisme és necessari fer el traspàs de 
saldo lliure entre diversos projectes d’inversió amb l’objectiu de optimitzar i unificar la gestió de 
la despesa. 
 
Atès  que derivat de les transferències de crèdit entre aplicacions  amb la mateixa àrea de 
despesa o traspàs de crèdit lliure que afecten a diversos  projectes d’inversió,  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 derivat de la generació de crèdit dels ingressos vinculats al Patrimoni Municipal del 
sòl i de l’habitatge i al projecte 2019/2/ajsbd/51 “Patrimoni municipal del sòl i de 
l'habitatge“, es necessari realitzar l’ajust del coeficient de finançament mitjançant traspàs 
de finançament o,  en el cas que s’escau,  regularitzar les operacions de compromisos 
d’ingrés  comptabilitzades al projecte fictici 2017/8/ajsbd/1 Patrimoni Municipal del sòl, amb la 
finalitat de garantir l’afectació jurídica dels ingressos afectats en tant en quan no es decidia 
quin projecte d’inversió finançava. 
  
Vist  l’informe de Serveis Econòmics. 
 
Vist  l’informe d’intervenció  número IGAS/33/2019 de data 23 d’abril de 2019. 
 
Vist el que disposen el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Reguladora Llei d’Hisendes Locals, Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’ordre  
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 
 
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 Reguladora 
d’Hisendes Locals en matèria  de pressupost. 
 
És per tot el que precedeix que, com a Regidor delegat d’Economia i Serveis Centrals en ús de 
les atribucions que legalment tinc atribuïdes en virtut del decret d’alcaldia 14334/2018, de 28 de 
desembre: 
 
 
 



 
R E S O L C 
 
Primer.- Aprovar l’expedient  número 8 de modificació del Pressupost per a l’any 2019 de 
l’Ajuntament de Sabadell, d’acord amb l’annex adjunt,  consistent en: 
 

o generacions de crèdits per  ingressos per un import de 1.755.724,96 euros   
 

o transferències internes entre aplicacions de la mateixa àrea de despeses per un 
import total de 3.857.524,24 euros 

 
Segon.- Aprovar el traspàs de saldo lliure entre els projectes que et detallen a continuació: 
 
     Traspàs de saldo 

Codi Projecte Nom projecte Aplicació Disminueix Augmenta 

2018/2/AJSBD/46 Compra de sòl Plaça del Pi 301 1510A 60000 27.774,33   
2019/2/AJSBD/16 Compra de sòl i edificis 301 1510A 60000 10.000,00   

2019/2/AJSBD/50 Compra de sòl E-123 (crta. 
Mollet, 159) 301 1510A 60000   37.774,33 

2016/2/AJSBD/85 Adquisició d'habitatge 302 1523A 60000 2.349,59   

2019/2/AJSBD/50 Compra de sòl E-123 (crta. 
Mollet, 159) 301 1523A 60000   2.349,59 

 
Tercer.- Regularitzar el finançament afectat mitjançant  transferència de finançament, canvi de 
finançament  o  regularitzar les CI dels següents projectes: 
 

Aplicació ingrés: 112/91300 Canvi  de finançament 

Finançament: Préstec Cedit Rebut 
        

2018/2/AJSBD/46 Compra de sòl Plaça del Pi 27.774,33   
2019/2/AJSBD/16 Compra de sòl i edificis 10.000,00   
2016/2/AJSBD/85 Adquisició d'habitatge 2.349,59   
2019/2/AJSBD/50 Compra de sòl E-123 (crta. Mollet, 159)   40.123,92 

    
Aplicació ingrés: 301/39710 Canvi  de finançament 

Finançament: Altres aprofitaments urbanístics Cedit Rebut 

2017/8/AJSBD/1 Patrimoni Municipal del sòl, 1.717.248,38   

2019/2/AJSBD/51 Patrimoni municipal del sòl i de 
l'habitatge   1.717.248,38 

 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el Secretari 
General, que en dóna fe i el certifica. 
 
Sabadell, 24 d’abril de 2019 
 
 
 
 
 
  
Regidor delegat d’economia i Serveis Centrals,   El Secretari General, 
 



Annex 1 
Modificació 4-8/2019 Modificació pressupost número 8 aprovada per decret  
 mes d'abril 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
100/9200A/2270001 Contractes de neteja 1.000,00 
202/3330A/22199 Altres subministraments 10.060,00 
202/3380A/22199 Altres subministraments 2019 3 AJSBD 10 Activitats Festes i cultura popular 5.815,00 
202/3380A/22699 Altres despeses diverses 2019 3 AJSBD 10 Activitats Festes i cultura popular 4.490,00 
202/3380A/22706 Estudis i treballs tècnics 2019 3 AJSBD 10 Activitats Festes i cultura popular 1.980,00 
202/3380A/22799 Altres treballs realitzats per  2019 3 AJSBD 10 Activitats Festes i cultura popular 2.480,00 
 altres empreses i prof. 
204/2410A/2270001 Contractes de neteja 5.000,00 
204/2411A/44001 Aportació a Promoció  2019 3 AJSBD 2 Plans Treball i formació 2019 (Planst  1.701.498,28 
 Econòmica de Sabadell - subv TIF) 

204/2411A/44001 Aportació a Promoció  2019 3 AJSBD 5 Treballs als barris 2019 2.096.810,96 
 Econòmica de Sabadell - subv 

303/9200C/2270001 Contractes de neteja 3.000,00 
303/9331C/22100 Energia elèctrica 2.000,00 
303/9331C/22102 Gas 9.000,00 
403/3411A/22609 Activitats culturals i esportives 4.390,00 

403/3420B/2270001 Contractes de neteja 10.000,00 
 Total  Baixa despesa 3.857.524,24 
Alta ingrés 
205/42090 Altres transferències  2018 3 AJSBD 35 Serveis d'informació i d'atenció a la  7.887,32 
 corrents de l'Adm. General  dona (SIAD) 
 de l'Estat 
205/42090 Altres transferències  2018 3 AJSBD 156 Servei d'informació i atenció a les  30.589,26 
 corrents de l'Adm. General  Dones (SIAD - 2019) 
 de l'Estat 
301/39710 Altres aprofitaments  2019 2 AJSBD 51 Patrimoni municipal del sòl i de  1.717.248,38 
 urbanístics l'habitatge 
 Total  Alta ingrés 1.755.724,96 
Alta despesa 
116/9250A/22701 Seguretat 4.000,00 
202/3380A/22701 Seguretat 24.825,00 
204/2411A/22799 Altres treballs realitzats per  2019 3 AJSBD 2 Plans Treball i formació 2019 (Plans 1.701.498,28 
 altres empreses i prof. TIF) 
204/2411A/22799 Altres treballs realitzats per  2019 3 AJSBD 5 Treballs als barris 2019 2.096.810,96 
 altres empreses i prof. 
205/2316D/22604 Jurídics, contenciosos 2018 3 AJSBD 35 Serveis d'informació i d'atenció a la  7.887,32 
 dona (SIAD) 
205/2316D/22604 Jurídics, contenciosos 2018 3 AJSBD 156 Servei d'informació i atenció a les  4.335,82 
 Dones (SIAD - 2019) 
205/2316D/22699 Altres despeses diverses 2018 3 AJSBD 156 Servei d'informació i atenció a les  15.779,42 
 Dones (SIAD - 2019) 
205/2316F/13100 Laboral temporal 2018 3 AJSBD 156 Servei d'informació i atenció a les  3.424,52 
 Dones (SIAD - 2019) 
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Annex 1 
Modificació 4-8/2019 Modificació pressupost número 8 aprovada per decret  
 mes d'abril 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

205/2316F/13102 Altres remuneracions  2018 3 AJSBD 156 Servei d'informació i atenció a les  4.589,27 
 personal laboral temporal Dones (SIAD - 2019) 
205/2316F/16000 Seguretat social 2018 3 AJSBD 156 Servei d'informació i atenció a les  2.460,23 
 Dones (SIAD - 2019) 
301/1510D/60300 Solars i edificacions afectats 2019 2 AJSBD 51 Patrimoni municipal del sòl i de  1.717.248,38 
  al PMSH  l'habitatge 
303/9331C/20600 Lloguer d'equips per a  11.000,00 
 processos d'informació 
305/2312B/22701 Seguretat 5.000,00 
403/3420B/22701 Seguretat 4.390,00 
405/3370A/22701 Seguretat 10.000,00 
 Total  Alta despesa 5.613.249,20 
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