
 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU 
SERVEIS ECONÒMICS  

Gestió Pressupostària  (JA/md) 

Al Ple 
 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell, durant l’exercici 2018, es va acollir a l’aplicació de l‘article 
32 i a la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) per destinar part del superàvit 
pressupostari a realitzar inversions qualificades com a Financerament Sostenibles (en 
endavant IFS). L’import destinats a  projectes de despeses d‘inversions financerament 
sostenibles va ser d’un valor total de 15.536.433,70 euros.  

Atès que d’acord amb el Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 
l’exercici 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions 
financerament sostenibles, els projectes d’inversió (IFS) que no s’hagin pogut executar 
íntegrament en l’exercici 2018, la part restant de la despesa autoritzada (fase A) es podrà 
comprometre i reconèixer en l’exercici 2019. De l’anterior es desprèn que, a la data de la 
liquidació de l’exercici 2018, els crèdits no autoritzats (saldo lliure), resten subjectes al que 
disposa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de la LOEPSF i per tant s’han de  
destinar a amortitzar deute viu de les operacions de crèdit a llarg termini a l’exercici 2019. 

Atès  que d’acord amb el que s’especifica en els punts anteriors i amb el que s’estableixen en 
els informes d’intervenció IGAS/7/2019 de 27 de febrer i IGAS/25/2019 de 8 d’abril d’enguany, 
l’import destinat a IFS (inversions financerament sostenible) de 2018 que no ha quedat en 
fase “A” s’ha xifrat en 659.170,05 euros i que s’hauria de fer la corresponent modificació 
pressupostaria per tal de procedir a amortitzar anticipadament les operacions de crèdit 
vigents. 

 
Atès que  segons les dades que es van tenir de la Liquidació del Pressupost 2018, i que es 
fan referència als informes d’intervenció anteriorment esmentats, es van incorporar al 
pressupost de 2019, com a romanents, les operacions de projectes destinats a inversions 
financerament sostenibles (IFS) la xifra de 8.952.006,62 euros, i que s’havien de comprometre 
i reconèixer la despesa durant l’exercici 2019. Per tant totes les operacions en fase A 
d’inversions financerament sostenibles (IFS) que no s’han formalitzat la totalitat del 
compromís de despesa (fase D) en l’exercici d’enguany i que ha quedat com a saldo lliure en 
el projecte,  s’haurà de destinar a amortitzar deute de préstec a llarg termini per donar 
compliment amb el que disposa a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de la 
LOEPSF. A data 22 d’octubre  l’import del saldo lliure real dels projectes IFS és de 225.034,26 
euros. 

Atès que es necessari fer una modificació pressupostaria per suplementar l’aplicació de 
despesa 112/0111A/91300 “Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. Públic” per 
l’import de 884.204,31 i així donar compliment amb el que disposa a l’article 32 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de la LOEPSF. Aquest suplement de crèdit es finançarà amb 
romanents  generals de tresoreria. 

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 el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Vist el que estableix el Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 
2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament 
sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes  

Vist  l’informe de Serveis Econòmics de data 22 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 vintè 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 884.204,31 euros. 
• baixa de crèdit d’aplicacions pressupostàries per un import de 225.034,26 euros. 
• baixa de les previsions d’ingressos aplicacions romanents de tresoreria per 

despeses generals  per un import de 225.034,26 euros. 
 

Segon.- 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. 

Tercer.- 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, 29 d’octubre de 2019 

 

 

 
Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea  de desenvolupament econòmic i  
Impuls administratiu 

 
 



 

 

Annex 1 

Modificació 3-20/2019 Modificació de pressupost número 20 aprovada per Ple  
 del mes de novembre 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa ingrés 
112/87000 Aplicació romanent de  225.034,26 
 tresoreria per despeses  
 generals 
 Total  Baixa ingrés 225.034,26 
Baixa despesa 
108/1723A/61902 Altres inv. rep. en infrast.i  2018 2 IFS 4 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  3.512,00 
 béns d’ús general  de Jonqueres 
 Departaments 
108/1723A/62502 Mobiliari Departaments 2018 2 IFS 4 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  4.683,00 
 de Jonqueres 
108/1723A/63202 Inv.reposc. en edificis i altres 2018 2 IFS 4 Projecte àrea pic-nic de Sant Vicenç  8.269,56 
  construccions  de Jonqueres 
 Departaments 
201/3230B/62302 Inv. nova en maquinària,  2018 2 IFS 7 Actuació escoles bressol: mobiliari i  1.158,00 
 instal·l. i utillatge  aparells 
 Departaments 
201/3230B/62502 Mobiliari Departaments 2018 2 IFS 7 Actuació escoles bressol: mobiliari i  114,76 
 aparells 
202/3330A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 IFS 11 Millora equipament Edifici Vapor Ca  6.963,31 
 construccions Urbanisme l'Escapçat 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 28 Actuació al carrer Llobet i carrer de les 51.668,45 
 béns destin. d’ús general  Paus 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 30 Reurbanització del carrer del Montllor  27.648,42 
 béns destin. d’ús general i Pujal 

303/1530C/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 32 Millora del Passeig de la Revolució i el 28.771,80 
 béns destin. d’ús general  seu accès. 

303/1710A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i  2018 2 IFS 26 Actuació de millora a la plaça Laietana 14.073,77 
 béns destin. d’ús general 

303/9331D/62500 Mobiliari 2018 2 IFS 18 Taules, cadires i tanques per actes a  20.150,00 
 la via pública 
403/3420A/63203 Inv.repsic. en edificis i altres  2018 2 IFS 22 Actuacions Parc recreatiu de Sabadell  26.530,89 
 construccions Urbanisme ""BASSA"" 

403/3420B/63303 Maquinària, instal·lacions  2018 2 IFS 20 Sala de tractament de l'aigua de la  29.971,73 
 tècniques i utillatge  Piscina Municipal de Ca n'Oriac 
 Urbanisme 
403/3420B/63303 Maquinària, instal·lacions  2018 2 IFS 24 Actuacions Complex Esportiu de Sant  1.518,57 
 tècniques i utillatge  Oleguer 
 Urbanisme 
 Total  Baixa despesa 225.034,26 
Alta ingrés 
112/87000 Aplicació romanent de  884.204,31 
 tresoreria per despeses  
 generals 
 Total  Alta ingrés 884.204,31 
Alta despesa 
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Annex 1 

Modificació 3-20/2019 Modificació de pressupost número 20 aprovada per Ple  
 del mes de novembre 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

112/0111A/91300 Amortització de préstecs a  884.204,31 
 ll/t d'ens de fora del s. públic 

 Total  Alta despesa 884.204,31 
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