
 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU 
SERVEIS ECONÒMICS  

Gestió Pressupostària  (MM/md) 

 

Al Ple 
 

Atès que aprovada la liquidació del pressupost 2018 de l’Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, per decret d’Alcaldia 2163/2019 de data 27 de febrer, i d’acord amb els 
informes d’Intervenció IGAS/7/2019, de 27 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2018, i informe d’Intervenció IGAS/25/2019, de 8 d’abril, relatiu a 
l’avaluació definitiva dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques, es 
dedueix un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 35.512.575,38 euros, i una 
capacitat de finançament de 3.302.219,28 €.  
 
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 entès com a capacitat de 
finançament s’ha de destinar a la reducció de l’endeutament.  No obstant, un cop publicat el 
Reial Decret-Llei 10/2019, de 29 de març, pel que es prorroga per a 2019 el destí del 
superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions financerament 
sostenibles, la capacitat de finançament (3.302.219,28€) podria destinar-se també a aquesta 
finalitat, sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei (apartat 2 c) de la DA 
sisena de la LOEPSF).  
 
Atès  que el Romanent de Tresoreria per a despeses generals, del que s’ha de descomptar 
l’import que finalment resulti per a la reducció de l’endeutament o per a inversions 
financerament sostenibles, ha de permetre cobrir també les obligacions pendents d’aplicar, els 
saldos de les inversions financerament sostenibles que han quedat autoritzats o 
compromesos i els compromisos de despeses assumits per romanents de crèdit incorporables 
i per tant donarà com a resultat un superàvit xifrat en 12.443.530,94 euros. 
 
Atès que ja s’ha aplicat parcialment la xifra de 9.148.620,19 euros, per finançar amb superàvit 
diferents necessitats que no podien demorar-se en el temps i s’havia de consignar el crèdit en 
el pressupost d’enguany. Per tant, resta per aplicar l’import de 3.294.910,75 euros. 

Atès  que a data d’avui diferents departaments municipals han manifestat la seva necessitat 
de major dotació a nivell pressupostari, ja sigui per cobrir noves actuacions que no estaven 
previstes en la proposta inicial del pressupost 2019, o bé per actuacions previstes per un 
import que s’ha valorat com a insuficient. L’import necessari per cobrir aquestes demandes és 
de 2.231.029,58 euros i que es finançaran  amb superàvit mitjançant suplement de crèdit. 
 
Atès que hi hauran suplements de crèdit d’aplicacions de corrent  per un import de 
272.852,30 euros amb la finalitat que s’executin despeses que no poden demorar-se en 
propers exercicis pressupostaris. 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 hi hauran crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per un import de 6.505.300,17 
euros  per incorporar al pressupost del 2019 amb la finalitat que s’executin  determinats 
projectes d’inversions pels quals en alguns  no hi ha crèdit pressupostari previst o l’existent és 
insuficient i no ampliable. Aquests crèdits extraordinaris i suplements de crèdits es finançaran 
per la baixa de crèdit d’altres projectes, la qual cosa  no comportaran 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 que no 
es realitzaran i del traspàs de saldo entre 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 

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 informe de Serveis Econòmics de data 31 de juliol de 2019. 

Vist  l’informe d’Intervenció. 

 

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls 
Administratiu proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar inicialment el setzè expedient de modificació de crèdit de pressupost per Ple 
al Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell de l’exercici 2019 conforme a l’annex 
número 1 adjunt, que inclou: 

• suplements de crèdit finançats amb superàvit per un import de 2.231.029,58 euros. 
• suplements de crèdit finançats amb baixa de crèdit d’altres aplicacions 

pressupostàries per un import de 6.778.152,47 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/11 Descentralització conservatori 224.185,57   

2019/2/AJSBD/60 Compra de sòl E-108 Riu Ripoll-Garcia Planas   63.885,40 

2019/2/AJSBD/46 Compra de sòl E-83 Mas Moragas    2.300,17 

2019/2/AJSBD/59 Millora de solars i finques municipals    158.000,00 

2017/2/AJSBD/51 Rehabilitació Mercat de Campoamor 954.917,56   

2016/2/AJSBD/37 Nous ferms i voreres 36.493,64   

2017/2/AJSBD/11 Descentralització conservatori 508.588,80   

2019/2/AJSBD/62 Adquisició vehicles   1.500.000,00 

2013/2/AJSBD/20 Adequació manteniments d'equipaments 

municipals 

58.550,65   

2014/2/AJSBD/26  La Vela a l'Estruch (la carpa de circ) 14.760,95   

2015/2/AJSBD/23 Actuacions en edificis i equipaments municipals 33.416,58   

2015/2/AJSBD/25 Remodelació de places i espais públics 85.486,32   

2015/2/AJSBD/27 Actuacions a l'enllumenat públic 4.347,90   

2016/2/AJSBD/17 Fons documental xarxa biblioteques 24,35   

2016/2/AJSBD/18 Actuacions a les biblioteques municipals 271,52   

2016/2/AJSBD/19 Intervenció en diferents punts patrimonials 25.717,61   

2016/2/AJSBD/24 Adequació oficines emergències socials - 2a fase 632,68   

2016/2/AJSBD/25 Obres millora centre emergències de Can Marcet 597,97   

2016/2/AJSBD/27 Adquisició desfibril·ladors per a equip Municipals 102.986.91   

2016/2/AJSBD/33 Parc de les Aigües de Can Llong (fase I i II) 12.904,50   

2016/2/AJSBD/34 Projecte d'urbanització  plaça del Vapor Cusidó 

Fase 1 

844,66   

2016/2/AJSBD/37 Nous ferms i voreres 301.052,44   

2016/2/AJSBD/38 Espais verds i remodelació parterres 25.262,16   

2016/2/AJSBD/39 Rehabilitació fonts de la ciutat 9.310,66   

2016/2/AJSBD/48 Implantació rotondes provisionals 6.455,04   

2016/2/AJSBD/62 Inversions edifici Vapor Llonch 14,60   

2016/2/AJSBD/75 Condicionament de l'edifici de l'antiga escola 

Riu-sec per a l'oficina d'associacionisme 

532.742,99   

2016/2/AJSBD/78 Millora conectivitat teixit urbà 354.782,38   



 
 

2016/2/AJSBD/81 Comunicació audiovisual (adequació auditori 

c.Lacy) 

27.134,24   

2016/2/AJSBD/82 Implantació d'energia renovables en 

equipaments municipals 

42.352,89   

2016/2/AJSBD/86 Optimitzar el sistema de gestió energètica dels 

edificis 

4.738,10   

2017/2/AJSBD/12 Adquisició d'instruments musicals 89,09   

2017/2/AJSBD/13 Equipament tecnologic i mobiliari biblioteques 

municipals 

430,00   

2017/2/AJSBD/14 Fons documental per la xarxa de biblioteques 419,12   

2017/2/AJSBD/15 Millora d'instal.lacions a les Biblioteques 

Municipals 

4.012,00   

2017/2/AJSBD/22 Implantació d'energies renovables 2.250,86   

2017/2/AJSBD/25 Inversió en aparells de jocs infantils 3.750,67   

2017/2/AJSBD/26 Rehabilitació de fonts 1.847,50   

2017/2/AJSBD/27 Mobiliari urbà 43.882,80   

2017/2/AJSBD/28 Actuacions en clavegueram i col·lectors 130.443,36   

2017/2/AJSBD/40 Inversions mercats i promoció comercial 29.196,02   

2017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 9.355,42   

2017/2/AJSBD/44 Inversió en centre cívics 4.518,98   

2017/2/AJSBD/48 Punts recàrrega vehicles elèctrics 23.653,59   

2017/2/AJSBD/49 Transformació del Centre de la Ciutat 490.785,67   

2017/2/AJSBD/5 Adequació equipaments municipals per nous 

despatxos 

1.917,16   

2017/2/AJSBD/52 Implantació comptabilitat analítica  150.000,00   

2017/2/AJSBD/61 Arts als carrers 450,45   

2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i  del carrer Onyar 403.416,10   

2017/2/CONST/2 Àrees d'esbarjo per a gossos 104.493,00   

2017/2/EDUSI/906 Implantar l'Agència Municipal de Lloguer pel 

lloguer de viviendes desocupades i/o en venda 

715.360,68   

2018/2/AJSBD/10 Adquisició d'instruments musicals 203,49   

2018/2/AJSBD/28 Inversions en promoció turística de la ciutat 70.000,00   

2018/2/AJSBD/32 Adquisició d'utillatge i instrumental pel 

laboratori 

27,91   

2018/2/AJSBD/39 Arranjament de la nau 1 de  de la granja del Pas 

per al Centre CDEER 

240.000,00   

 

 

 

 



 
 
 

 

2018/2/CONST/4 La plaça del Treball, un espai de lleure per 

tothom 

98.463,30   

2018/2/CONST/6 Millora del camí escolar d'accés a l'escola Pau 

Casals i cap a Can Rull, i condicionament de 

l'entorn natural 

91.348,50   

2019/2/AJSBD/15 Pla modernització, millora i rehabilitació del 

polígon de Can Roqueta  

383.522,99   

2019/2/AJSBD/29 Millora de l'equipament cultural i de lleure al 

barri de la Concòrdia 

0,54   

2019/2/AJSBD/30 Projecte Escola de música a la zona nord 30.000,00   

2019/2/AJSBD/44 Rehabilitació a l'edifici de Can Balsach 83.820,09   

2019/2/AJSBD/56 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç de 

Jonqueres  

226,70   

2019/2/AJSBD/63 Parquing centre   4.762.274,09 

  TOTAL general 6.486.459,66 6.486.459,66 

 

 
 
Tercer.- Actualitzar l’annex d’inversions del Pressupost Municipal 2019 com a conseqüència de 
nous projectes o modificacions als existents. 
 

Quart.- 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. 

Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa Presidenta o regidor o regidora en qui 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, 6 de setembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 1 

Modificació 3-16/2019 Modificació pressupost número 16 aprovada per Ple de  
 17 de setembre 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
104/9311B/64100 Despeses en aplicacions  2017 2 AJSBD 52 Implantació comptabilitat analítica 150.000,00 
 informàtiques 
108/1720A/62302 Inv. nova en maquinària,  2017 2 AJSBD 48 Punts recàrrega vehicles elèctrics 23.653,59 
 instal·l. i utillatge  
 Departaments 
108/1720A/63202 Inv.reposc. en edificis i altres 2017 2 AJSBD 22 Implantació d'energies renovables 2.250,86 
  construccions  
 Departaments 
108/1721A/62302 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 86 Optimitzar el sistema de gestió  4.738,10 
 instal·l. i utillatge  energètica dels edificis 
 Departaments 
108/1723A/21001 Manteniment i conservació  2015 3 AJSBD 47 Repoblació forestal actuacions  2.852,30 
 de béns naturals. Ripoll i  derivades ventades 2014 
 Rodal 
108/1723A/62502 Mobiliari Departaments 2019 2 AJSBD 56 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  226,70 
 de Jonqueres 
111/9204D/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2017 2 AJSBD 5 Adequació equipaments municipals  1.917,16 
 construccions Urbanisme per nous despatxos 

201/3230A/21200 Manteniment d’edificis i  70.000,00 
 altres construccions 
201/3230A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  347,97 
 construccions Urbanisme d'equipaments municipals 

201/3230A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2016 2 AJSBD 82 Implantació d'energia renovables en  39.613,00 
 construccions Urbanisme equipaments municipals 

201/3240B/62203 Inv.nova edificis i altres  2017 2 AJSBD 11 Descentralització conservatori 732.774,37 
 construccions Urbanisme 
201/3240B/62203 Inv.nova edificis i altres  2019 2 AJSBD 30 Projecte Escola de música a la zona  30.000,00 
 construccions Urbanisme nord 
201/3240B/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 AJSBD 10 Adquisició d'instruments musicals 203,49 
 instal·l. i utillatge  
 Departaments 
201/3240B/62302 Inv. nova en maquinària,  2017 2 AJSBD 12 Adquisició d'instruments musicals 89,09 
 instal·l. i utillatge  
 Departaments 
201/3230A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  615,30 
 construccions Urbanisme d'equipaments municipals 

201/3261A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2019 2 AJSBD 29 Millora de l'equipament cultural i de  0,54 
 construccions Urbanisme lleure al barri de la Concòrdia 

202/3321A/62303 Inv. nova en maquin.,  2016 2 AJSBD 18 Actuacions a les biblioteques  271,52 
 instal·lacions i utillatge  municipals 
 Urbanisme 
202/3321A/62602 Equips per a processos  2017 2 AJSBD 13 Equipament tecnologic i mobiliari  430,00 
 d'informació Departaments biblioteques municipals 
202/3321A/62901 Altres inv. noves assoc. al  2017 2 AJSBD 14 Fons documental per la xarxa de  419,12 
 funcionament op. dels serveis biblioteques 

202/3321A/62901 Altres inv. noves assoc. al  2016 2 AJSBD 17 Fons documental xarxa biblioteques 24,35 
 funcionament op. dels serveis 
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Annex 1 

Modificació 3-16/2019 Modificació pressupost número 16 aprovada per Ple de  
 17 de setembre 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

202/3321A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2017 2 AJSBD 15 Millora d'instal.lacions a les  4.012,00 
 construccions Urbanisme Biblioteques Municipals 

202/3330A/62302 Inv. nova en maquinària,  2014 2 AJSBD 26 Instal·lació de  La Vela a l'Estruch (la  1.215,29 
 instal·l. i utillatge  carpa de circ) 
 Departaments 
202/3330A/62303 Inv. nova en maquin.,  2014 2 AJSBD 26 Instal·lació de  La Vela a l'Estruch (la  13.545,66 
 instal·lacions i utillatge  carpa de circ) 
 Urbanisme 
202/3330A/62303 Inv. nova en maquin.,  2016 2 AJSBD 81 Comunicació audiovisual (adequació  11.204,24 
 instal·lacions i utillatge  auditori c.Lacy) 
 Urbanisme 
202/3330A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2016 2 AJSBD 81 Comunicació audiovisual (adequació  15.930,00 
 construccions Urbanisme auditori c.Lacy) 

202/3360B/62302 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 19 Intervenció en diferents punts  3,49 
 instal·l. i utillatge  patrimonials 
 Departaments 
202/3360B/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2016 2 AJSBD 19 Intervenció en diferents punts  25.714,12 
 construccions Urbanisme patrimonials 

202/3360B/68900 Altres despeses en  2019 2 AJSBD 43 Adquisició de vitralls fons museístics 6.114,60 
 inversions de béns  
 patrimonials 
203/3110A/62302 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 27 Adquisició desfibril·ladors per a equip  106.262,86 
 instal·l. i utillatge  Municipals 
 Departaments 
203/3111B/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 AJSBD 32 Adquisició utillatge i instrumental pel  27,91 
 instal·l. i utillatge  laboratori 
 Departaments 
204/2411A/63202 Inv.reposc. en edificis i altres 2016 2 AJSBD 62 Inversions edific Vapor Llonch 14,60 
  construccions  
 Departaments 
204/2411A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 AJSBD 39 Arranjament de la nau 1 de  de la  240.000,00 
 construccions Urbanisme granja del Pas per al Centre CDEER 

204/4330A/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2019 2 AJSBD 15 Pla modernització, millora i  383.522,99 
 béns ús general rehabilitació del polígon de Can  
 Roqueta (1ª fase) 
301/1510C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2016 2 AJSBD 33 Parc de les Aigües de Can Llong 6.097,65 
 béns ús general 
301/9331B/63203 Inv. nova en maquin.,  2016 2 AJSBD 82 Implantació d'energia renovables en  2.739,89 
 instal·lacions i utillatge  equipaments municipals 
 Urbanisme 
301/9331B/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2015 2 AJSBD 23 Actuacions en edificis i equipaments  33.416,58 
 construccions Urbanisme municipals 

301/9331B/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2016 2 AJSBD 75 Acondicionament de l'edifici de l'antiga 530.309,16 
 construccions Urbanisme  escola Riu-sec per a l'oficina  
 d'assossiacionimes 
301/9331C/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2019 2 AJSBD 44 Rehabilitació edifici Can Balsach 83.820,09 
 construccions Urbanisme 

302/1521A/62202 Edificis i altres  2017 2 EDUSI 906 Implantar l’Agència Municipal del  715.360,68 
 construccions Departaments Lloguer pel lloguer d’habitatges  
 desocupats i/o en venda 
303/1331A/62300 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 48 Implantació rotondes provisionals 6.455,04 
 instal·lacions i utillatge 
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Annex 1 

Modificació 3-16/2019 Modificació pressupost número 16 aprovada per Ple de  
 17 de setembre 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2017 2 CONST 2 Àrees d'esbarjo per a gossos 104.493,00 
 béns ús general 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2015 2 AJSBD 25 Remodelació de places i espais públics 85.486,32 
 béns ús general 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2016 2 AJSBD 34 Projecte d'urbanització del Vapor  844,66 
 béns ús general Cusidó Fase 1 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2016 2 AJSBD 37 Nous ferms i voreres 337.546,08 
 béns ús general 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2017 2 AJSBD 61 Arts als carrers 450,45 
 béns ús general 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2017 2 AJSBD 70 Rehabilitació del mur i carrer Onyar 373.416,10 
 béns ús general 
303/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2016 2 AJSBD 78 Millora conectivitat teixit urbà 354.782,38 
 béns ús general 
303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2016 2 AJSBD 33 Parc de les Aigües de Can Llong 6.806,85 
 béns destin. d’ús general 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2017 2 AJSBD 49 Trasnformació del Centra de la Ciutat 490.785,67 
 béns destin. d’ús general 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2017 2 AJSBD 70 Rehabilitació del mur i carrer Onyar 30.000,00 
 béns destin. d’ús general 

303/1600A/21302 Manteniment d'instal·lacions 200.000,00 
  i maquinària Departaments 

303/1600A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2017 2 AJSBD 28 Actuacions en clavegueram i col·lectors 130.443,36 
 béns destin. d’ús general 

303/1710A/63300 Maquinària, instal·lacions  2016 2 AJSBD 45 Enllumenat  4.347,90 
 tècniques i utillatge 
303/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2017 2 AJSBD 25 Inversió en aparells de jocs infantils 3.750,67 
 béns ús general 
303/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2017 2 AJSBD 26 Rehabilitació de fonts 1.847,50 
 béns ús general 
303/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i  2016 2 AJSBD 38 Espais verds i remodelació parterres 25.262,16 
 béns ús general 
303/1710A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 CONST 4 La plaça del Treball, un espai de lleure  98.463,30 
 béns destin. d’ús general per a tothom 

303/1710A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 CONST 6 Millora del camí escolar a la zona alta  91.348,50 
 béns destin. d’ús general del barri de la Concòrdia d’accés a  
 l’escola Pau Casals i cap a Can Rull i  
 condicionament de l’entorn natural 

303/1710A/62300 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 39 Rehabilitació fonts de la ciutat 9.310,66 
 instal·lacions i utillatge 
303/1710A/62500 Mobiliari 2017 2 AJSBD 27 Mobiliari urbà 43.882,80 
303/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i altres  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  65.896,08 
 construccions Espai Públic d'equipaments municipals 
305/2311B/62503 Mobiliari Urbanisme 2016 2 AJSBD 25 Obres millora centre emergències de  597,97 
 Can Marcet 
305/2311B/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2016 2 AJSBD 24 Adequació oficines emergències  632,68 
 construccions Urbanisme socials - 2a fase 
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401/4320A/64000 Despeses en inversions de  2018 2 AJSBD 28 Inversions promoció turistica de la  20.000,00 
 caràcter immaterial ciutat 
401/4320A/64002 Despeses en inversions de  2018 2 AJSBD 28 Inversions promoció turistica de la  50.000,00 
 caràcter immaterial  ciutat 
 Departements 
402/4312A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2017 2 AJSBD 40 Millores als mercats municipals 29.196,02 
 construccions Urbanisme 

402/4312A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2017 2 AJSBD 51 Rehabilitació mercat de Campoamor 954.917,56 
 construccions Urbanisme 

403/3420B/62303 Inv.repsic. en edificis i altres  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  214,45 
 construccions Urbanisme d'equipaments municipals 

403/3420B/62303 Inv.repsic. en edificis i altres  2017 2 AJSBD 41 Millores als equipaments esportius 9.355,42 
 construccions Urbanisme 

405/3370A/62203 Inv.nova edificis i altres  2017 2 AJSBD 44 Inversió en centre cívics 4.205,96 
 construccions Urbanisme 
405/3370A/62501 Equips d'oficina 2017 2 AJSBD 44 Inversió en centre cívics 313,02 
405/3370A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  926,81 
 construccions Urbanisme d'equipaments municipals 

405/9241C/62303 Inv. nova en maquin.,  2016 2 AJSBD 75 Acondicionament de l'edifici de l'antiga 2.433,83 
 instal·lacions i utillatge   escola Riu-sec per a l'oficina  
 Urbanisme d'assossiacionimes 
 Total  Baixa despesa 6.778.152,47 
Alta ingrés 
112/87000 Aplicació romanent de  2.231.029,58 
 tresoreria per despeses  
 generals 
 Total  Alta ingrés 2.231.029,58 
Alta despesa 
104/9311A/22001 Premsa, revistes, llibres i  8.000,00 
 altres publicacions 
108/1723A/22199 Altres subministraments 2015 3 AJSBD 47 Repoblació forestal actuacions  583,24 
 derivades ventades 2014 
108/1723A/22699 Altres despeses diverses 2015 3 AJSBD 47 Repoblació forestal actuacions  1.334,06 
 derivades ventades 2014 
108/1723A/22799 Altres treballs realitzats per  2015 3 AJSBD 47 Repoblació forestal actuacions  935,00 
 altres empreses i prof. derivades ventades 2014 
201/3230A/22100 Energia elèctrica 84.648,10 
204/2410A/22102 Gas 9.022,62 
204/2411A/21200 Manteniment d’edificis i  20.000,00 
 altres construccions 
301/1510A/60000 Compra de sòl 2019 2 AJSBD 46 Compra de sòl E-83 Mas Moragas 2.300,17 
301/1510A/60000 Compra de sòl 2010 2 AJSBD 60 Compra de sòl 70.000,00 
301/1510C/60902 Altre inv. nova infrast. i béns  2019 2 AJSBD 63 Parquing Ferrocarrils del Centre 4.775.000,00 
 d'ús general Departaments 
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301/1510C/63202 Inv.reposc. en edificis i altres 2019 2 AJSBD 59 Millora de solars i finques municipals 158.000,00 
  construccions  
 Departaments 
301/9331B/22100 Energia elèctrica 5.500,00 
303/1331C/22100 Energia elèctrica 40.500,00 
303/1710A/22101 Aigua 105.934,94 
303/1711A/21200 Manteniment d’edificis i  10.000,00 
 altres construccions 
303/4411A/47900 Transferències corrents a  2019 3 AJSBD 53 Transport Públic Sabadell - 2019 2.163.029,58 
 empreses privades 
303/9207A/62400 Elements de transport 2019 2 AJSBD 62 Adquisició de vehicles 1.500.000,00 
303/9331C/21300 Manteniment de maquinària,  40.000,00 
 instal·lacions i utillatge 

305/2310A/22100 Energia elèctrica 1.500,00 
402/4312A/22100 Energia elèctrica 6.500,00 
402/4312A/22101 Aigua 101,59 
405/9241C/22101 Aigua 6.292,75 
 Total  Alta despesa 9.009.182,05 
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