
 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU 
SERVEIS ECONÒMICS  

Gestió Pressupostària  (JA/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 12.091.649,77 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 351.881,17 euros. 

Atès  que a data d’avui el departament d’Urbanisme  ha 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 aquesta demanda és de 300.000,00 euros. 

Atès que hi hauran suplements de crèdit d’aplicacions de corrent  per un import de 1.607.889,19 
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 al dictamen aprovat pel Ple de data 17 de setembre va aprovar l’expedient de 
modificació número 16 el qual al segon acord establia: 

 

 

 

 



 
 

 

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 

  
Per error material on diu 2019/2/ajsbd/60  ha de dir  2010/2/ajsbd/60. 

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 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  l’informe de Serveis Econòmics de data 10 d’octubre de 2019. 

Vist  l’informe d’Intervenció. 

Vist el que disposa l’art. 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
 

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 dinovè 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 300.000,00 euros. 
• suplements de crèdit finançats amb baixa de crèdit d’altres aplicacions 

pressupostàries per un import de1.607.889,19 euros. 
 

Segon.-  Rectificar l’error material detectat en l’acord primer del dictamen aprovat pel Ple de 17 
de setembre on va aprovar l’expedient de modificació número 16: 

 

 



 
 

 

On diu 

 

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 

 

Ha de dir 

Aplicació ingrés: 112/91300 Traspàs de finançament 

Finançament: Préstec 
Cedit Rebut 

    

2017/2/AJSBD/11 Descentralització conservatori 224.185,57   

2010/2/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 

 

Tercer.- 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. 

Quart.- 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, 22 d’octubre de 2019 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

Annex 1 

Modificació 3-19/2019 Modificació pressupost número 19 aprovada per Ple el  
 mes de novembre 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
100/9200A/22706 Estudis i treballs tècnics 5.649,62 
101/9252A/23111 Locomoció 8.852,96 
204/2411A/22799 Altres treballs realitzats per  2019 3 AJSBD 2 425.374,57 
 altres empreses i prof. 
204/2411A/22799 Altres treballs realitzats per  2019 3 AJSBD 5 524.202,74 
 altres empreses i prof. 
204/2411A/22799 Altres treballs realitzats per  2019 3 AJSBD 36 643.809,30 
 altres empreses i prof. 
 Total  Baixa despesa 1.607.889,19 
Alta ingrés 
112/87000 Aplicació romanent de  300.000,00 
 tresoreria per despeses  
 generals 
 Total  Alta ingrés 300.000,00 
Alta despesa 
100/9200A/22001 Premsa, revistes, llibres i  5.649,62 
 altres publicacions 
102/9202B/23300 Altres indemnitzacions 8.852,96 
204/2411A/44001 Aportació a Promoció  2019 3 AJSBD 2 425.374,57 
 Econòmica de Sabadell - subv 

204/2411A/44001 Aportació a Promoció  2019 3 AJSBD 5 524.202,74 
 Econòmica de Sabadell - subv 

204/2411A/44001 Aportació a Promoció  2019 3 AJSBD 36 643.809,30 
 Econòmica de Sabadell - subv 

301/1510C/60000 Compra de sòl 2019 2 AJSBD 65 300.000,00 
 Total  Alta despesa 1.907.889,19 
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