
 

 

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. L’import 
destinat a  projectes de despeses d‘inversions financerament sostenibles va ser 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, la part de la despesa autoritzada (fase A) dels projectes d’inversió 
(IFS) que no s’hagin pogut executar íntegrament en l’exercici 2018, es podrà comprometre i 
reconèixer en l’exercici 2019. En base a l’anterior es van incorporar al pressupost de l’exercici 
2019 com a romanents  de crèdit en fase d’Autorització de projectes d’inversió IFS per un 
import de 8.952.006,52 euros. Conseqüentment i de conformitat amb el Reial Decret-Llei 
1/2018, de 23 de març, aquests projectes IFS incorporats havien de quedar executats, és a dir 
comptabilitzada la fase Obligació, a  31 de desembre de 2019. 

Atès que d’acord amb l’informe emès per Intervenció IGAS/97/2019, de data 30 d’octubre de 
2019, a data 25 d’octubre de 2019, tenint en compte les operacions comptables en fase 
prèvia, l’import no executat dels projectes IFS incorporats com a romanents al pressupost 
2019 és de 7.434.201,58 euros.  A l’esmentat informe s’exposa que moltes de les actuacions 
d’aquests projectes es troben en fase inicial d’execució o en tràmit d’adjudicació, i per tant, es 
fa difícil preveure que les actuacions puguin estar totalment finalitzades a 31 de desembre de 
2019, tal i com estableix la normativa. Encara que existeix la possibilitat de no executar la 
totalitat de la despesa prevista als projectes IFS per l’exercici 2019,  i per  tant aquests 
imports estaran subjecte a l’article 32  de la LOEPSF (amortitzar deute), és difícil concretar 
amb certesa, a data d’avui, l’import que no s’executarà dels projectes a 31 de desembre. 

Atès que es proposa la xifra de 4.832.878,82 euros per destinar a amortitzar deute a llarg 
termini, derivada de la previsió de no execució dels projectes IFS. 

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 4.832.878,32 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 4 de novembre de 2019. 

Vist  els informes 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 vint-i-unè 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 romanents de tresoreria per despeses 
generals per un import de 4.832.878,32 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   

 

 

No obstant  això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient per las interessos municipals. 

 

Sabadell, 11 de novembre de 2019 

 

 

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

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Annex 1 

Modificació 3-21/2019 Modificació de pressupost número 21 aprovada per Ple  
 al mes de novembre (IFS) 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Alta ingrés 
112/87000 Aplicació romanent de  4.832.878,82 
 tresoreria per despeses  
 generals 
 Total  Alta ingrés 4.832.878,82 
Alta despesa 
112/0111A/91300 Amortització de préstecs a  4.832.878,82 
 ll/t d'ens de fora del s. públic 

 Total  Alta despesa 4.832.878,82 
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