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PLE
Identificació de l’expedient
Expedient número: 3-5/2021
Assumpte:

Modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb la referència
3-5/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit

ANTECEDENTS DE FETS
1.- D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (en endavant BePAS), els caps de serveis i el
coordinador de l’àrea de Cohesió territorial desenvolupament urbà, seguretat i civisme de
l’Ajuntament de Sabadell han sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per la qual el
crèdit previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable.
2.- D’acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS, les unitats gestores han
fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis Econòmics la
memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat de la
necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici. Les necessitats justificades han estat
valorades per cada departament i l’import total de les actuacions ascendeix a 1.286.064,91€ i es
finançarà amb romanents de tresoreria per despeses generals.
3.- Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Sabadell i d’acord amb
els informes d’Intervenció IGAS 3/2021 relatiu a l’Avaluació de l’estimació dels saldos de dubtós
cobrament realitzada en la liquidació de l’exercici 2019 i el càlcul dels saldos de dubtós
cobrament per a l’exercici 2020, IGAS 4/2021 en compliment d’allò establert en l’article 191.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’informe IGAS 5/202 relatiu a
l’avaluació provisional de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa, objectiu del deute i
període mitjà de pagament a proveïdors, emès en compliment del previst en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, es dedueix un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 38.523.477,27€.
4.- A data d’avui l’import total del RTDG utilitzat ha estat de 16.058.793,94€ i s’ha destinat a:
a. Finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que mancaven de finançament
mitjançant la modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplements de crèdit
amb la referencia 3-2/2021 la xifra que ascendeix a 4.237.032,56€
b. L’expedient de modificació de crèdit amb la referència 3-3/2021 per un import de
11.821.761,38€ per suplement de crèdit i crèdits extraordinaris derivades de les diverses
peticions que la unitat de Gestió Pressupostària ha rebut dels Coordinadors/res de
diverses àrees de l’Ajuntament de Sabadell.
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5.- Per tant el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible és de 22.464.683,33€:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(RGT)

38.523.477,27
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RGT previst utilitzar per finançar REC sense finançament

4.237.032,56

Modificació suplement ref. 3-3/2021

11.821.761,38

ROMANENTES GENERALS DE TRESORERIA NETS

22.464.683,33

6.- La utilització del Romanents de Tresoreria per a despeses generals, enguany, no queda
restringida a les limitacions previstes en els articles 12 i 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per trobar-se les regles fiscals en suspensió temporal
mitjançant acord del Consejo de Ministros en sessió de 6 d’octubre de 2020 i apreciada pel
Congrés de Diputats en data 20 d’octubre del mateix.
7.- En el Ple extraordinari celebrat el dia 17 de març es va aprovar l’expedient de modificació de
crèdit número 3 del pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell d’enguany, el qual al primer
acord establia, entre altres, els següents moviments:
Partida
209/3360/22799
214/3370/62302

Descripció

Projecte

Altres treballs realitzats per altres
Inv. nova en maquinària, instal·l. I utillatge. Departaments

Modificació

2019/3/AJSBD/102

9.950,00

2020/2/AJSBD/6

25.000,00

Per error material on diu el projecte 2019/3/AJSBD/102 ha de dir projecte 2020/3/AJSBD/102 i
on diu el projecte 2020/2/AJSBD/6 a de dir projecte 2020/5/AJSBD/6.
8.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel cap de Serveis Econòmics, de
data 12 d’abril de 2021.
9.- Aquest acte està subjecte al règim de control financer permanent amb caràcter previ, donat
que l’article 4.b.2 del Reial decret 128/2018, de 6 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, determina la necessitat de
l’informe de l’interventor.

FONAMENTS DE DRET
1.- A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins
a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació
crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de
la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció,
se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix,
d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels
pressupostos a què fa referència l'article 169 d'aquesta Llei.
(...)
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4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a
incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es
proposa.
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Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria
(...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats públiques o
de naturalesa anàloga d'excepcional interès general, seran immediatament
executius, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es
promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies
següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la
seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.”

2.- El 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
Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada la regulació de
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el
que s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el
seu cas, dels òrgans
competents dels Organismes autònoms dependents
d'aquesta, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels
crèdits o siguin responsables dels corresponents programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la
necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a
realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i els mitjans
o recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la
impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit
destinat
a
aquesta
finalitat
específica,
en
el
cas
de
crèdit
extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la
partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en
el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica (...)”
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3.- 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.
4.- 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:
ACORDS
Primer.-Aprovar inicialment el cinquè expedient de modificació de crèdit de pressupost per Ple
al Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 que inclou:
•

Partida

suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses generals
per un import de 1.286.064,91€
Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Alta ingrés
505/87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

1.286.064,91

Total Alta ingrés

1.286.064,91

Suplements de crèdit
401/1532/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns 2018 2 IFS
destin. d’ús general

14 Projecte integral asfaltatge de
carrers

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns ús20212 AJSBD
general
Altres inv.de rep. en infrast.i béns 2018 2 IFS
destin. d’ús general

65 Actuacions carrer Caucas

401/1710/61900

511/9250/22701

1.081.520,12

150.000,00

15 Projecte integral jocs infantils

15.674,27

Seguretat

38.870,52

Total Suplements de crèdit

1.286.064,91

Segon.- Rectificar l’error material detectat en l’acord primer del dictamen aprovat al Ple
extraordinari del dia 17 de març on va aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3:
On diu
Partida
209/3360/22799
214/3370/62302
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Modificació

2019/3/AJSBD/102

9.950,00

2020/2/AJSBD/6

25.000,00
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Ha de dir
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Partida
209/3360/22799
214/3370/62302

Descripció

Projecte

Altres treballs realitzats per altres
Inv. nova en maquinària, instal·l. I utillatge. Departaments

Modificació

2020/3/AJSBD/102

9.950,00

2020/5/AJSBD/6

25.000,00

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 o per la
correcció d’errors materials.
No obstant això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient pels interessos municipals.
Sabadell, a data de la signatura electrònica

Montserrat González Ruiz
Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de desenvolupament econòmic i
Impuls administratiu
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CONTROL FINANCER
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I.

FONAMENT

De la interpretació conjunta de l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de
l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària en
la seva aplicació a les entitats locals, se’n desprèn l’obligació de la Intervenció General
d’emetre un informe amb caràcter independent el qual s’incorporarà als previstos en els
articles 177.2 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referits a les modificacions del
pressupost general.
Tanmateix, el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 4,
enumera les actuacions atribuïdes a l’òrgan de control financer permanent, i en concret
s’estableix avaluar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i límit de deute
en els expedients de modificació del pressupost.
II.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La normativa d’aplicació al present expedient es troba recollida, fonamentalment, en els
següents textos legals:
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•

Reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola, de 27 de setembre de 2011.

•

Reglament (UE) Nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió
Europea.

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

•

Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 desembre, d’estabilitat pressupostària
en la seva aplicació a las entitats locals1.

•

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

•

Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 desembre, reguladora de les hisendes locals.

•

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2013, modificada pel RDL 4/2013, de 22 de febrer.

•

Acord del Consell de Ministres, de 6 d’octubre de 2020, en el que es sol·licita al
Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària
prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles
fiscals per als exercicis 2020 i 2021.

•

Bases d’Execució del Pressupost

•

Nota informativa de Tutela Financera de 26 de gener de 2021.

III.
PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ

Segons l’article 15.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament
de desenvolupament de la llei 18/2001 d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a
les entitat locals, s’entén que es compleix l’objectiu d’estabilitat quan s’assoleix, en termes
consolidats, per les entitats incloses en l’article 4.1 del mateix RD.
El perímetre de consolidació en relació a l’avaluació dels objectius de la LOEPSF, serà el
següent:
•

NIVELL 1 - Avaluació del Sector Administracions Públiques de l’Ajuntament,
integrat per la pròpia entitat, Promoció Econòmica de Sabadell SL i
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU.

1

La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les Entitats Locals, per la qual cosa seguirà vigent en el que no contradigui LOEPSF.
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IV.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels
crèdits inicialment aprovats als pressupostos de les entitats locals.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1239322 3JVVC-6VH0W-TOOHL D9F46B0C9962A2CB75562498D0E286B10811A19B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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De conformitat amb el que es disposa en l’article 34 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril pel qual 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 pressupostos, les
modificacions de crèdit que podran ser realitzades als pressupostos de despeses de
l’Entitat són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

Crèdits extraordinaris
Suplements de crèdits
Ampliacions de crèdit
Transferències de crèdit
Generació de crèdits per ingressos
Incorporació de romanents de crèdit
Baixes per anul·lació

Constitueix l’objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de suplements de crèdit per
import de 1.286.064,91€ sobre el pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell de
l’exercici 2021.
Aquestes despeses es financen amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.
V.

SUPRESSIÓ REGLES FISCALS

Amb l’objectiu de dotar les entitats locals de fonts de recursos suficients per fer front a la
pandèmia i seguint les recomanacions de la Comissió Europea que va aplicar la clàusula
general de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement el 2020 i que prorrogarà el
2021, el Consell de Ministres en data 6 d’octubre de 2020 va aprovar la suspensió de les
tres regles fiscals. Per això, tal com disposa l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i
l’article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, va sol·licitar en dit acord, que el Congrés apreciés per majoria
absoluta, si Espanya es troba en situació d’emergència que permeti adoptar aquesta
mesura excepcional.
El 20 d’octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta
l’acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 pel qual es sol·licita al Congrés
dels Diputats l’apreciació de que Espanya està patint una pandèmia, fet que suposa una
situació d’emergència extraordinària, per tal d’aplicar la previsió constitucional que permet
en aquests casos superar els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.
Amb l’apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés, queden suspesos pel
2020 i 2021 els objectius d’estabilitat i deute, així com la regla de despesa. D’aquesta
manera, Espanya deixa en suspens el camí de consolidació fiscal aprovada abans de la
crisi sanitària de la Covid19.
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La suspensió de les tres fiscals té efectivitat des del mateix dia en què es va prendre
l’acord, el dia 20 d’octubre, sense necessitat de més tràmit.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1239322 3JVVC-6VH0W-TOOHL D9F46B0C9962A2CB75562498D0E286B10811A19B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239605 691AQ-X6NES-0XI2W 6BC70B577797CD4F251AE58B9BADA80AF72C93AE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no suposa la desaparició de la
responsabilitat fiscal, ja que el Govern ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les
corporacions locals en l’exercici 2021 de l’0,1% que servirà de guia per a l’activitat
municipal2. Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la
responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques com tampoc el
principi de prudència a l’hora d’executar els seus pressupostos.
Igualment, tot i que els objectius d’estabilitat, deute públic i la regla de despesa, aprovats
pel Govern l’11 de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la seva suspensió,
a les modificacions dels Pressupostos de les Entitats Locals els continua sent d’aplicació
la normativa pressupostària continguda en el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva
normativa de desenvolupament i per tant, el principi d’estabilitat pressupostària.
“L’article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment
del principi d’estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes que no la
contradigui, pel RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en
la seva aplicació a les entitats locals.
No obstant l’anterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que s’hauran d’avaluar les
regles fiscals de compliment d’Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa,
fonamentalment, durant l’aprovació, execució i liquidació del pressupost.
La Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, en
resposta a una sèrie de consultes efectuades pel Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros (“Cositalnetwork”) de 27 de març de 2013 així com la intervenció del
Subdirector General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals, en la Jornada de
l’Observatori d’Estabilitat Pressupostària celebrada el dia 26 de gener de 2016, s’admet la
tramitació dels expedients de modificació pressupostària atenent a les normes
exclusivament pressupostàries, de cara a la seva aprovació per l’òrgan competent, de
manera tal que la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de
despesa no seria requisit previ necessari per a l’aprovació de tals expedients, sense
perjudici de l’actualització trimestral a què es refereix l’Ordre HAP2105/2012, i les
mesures que poguessin adoptar-se a conseqüència de tal avaluació i que es contenen en
la Llei orgànica 2/2012 citada. Tanmateix i respecte a l’avaluació de la regla de despesa
es considera més convenient realitzar-se amb la liquidació del pressupost.
VI.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

D’acord amb l’article 3 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compromesos en

2

A pesar que el Govern hagi establert que els Pressupostos consolidats de les Entitats Locals de 2021 podran presentar
una situació de dèficit de fins al 0,1% del PIB, en termes de comptabilitat nacional, aquesta variable ha d'entendre's com
una guia, doncs en l'actualitat desconeixem com es traduirà aquest límit en la pràctica i de forma individualitzada per a
l'àmbit local.
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l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària,
coherent amb la normativa europea”.
L’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o superàvit computada,
al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC10).
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El càlcul de la variable capacitat de finançament en el marc de les Entitats Locals, en
termes pressupostaris SEC10 s’obté, a nivell consolidat, de la diferència entre els Capítols
1 a 7 del Pressupost d’Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.
A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat
nacional, és necessari la realització d’ajustos a fi d’adequar la informació pressupostària
d’aquesta entitat als criteris establerts en el SEC10.
Seguint el que es disposa en el “Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional
adaptat a les corporacions locals” i en la “Nota sobre els canvis metodològics d’aplicació
del nou SEC10 que afecten els Comptes de les Administracions Públiques” editat per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), és procedent realitzar els ajustos
següents:
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Ϭ͕ϬϬ

ϳ͘Ͳ:h^dW>^/E'Z^^K^Kd/E'hd^WZ>sEΖ/KE^

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳϳ͘Ϭϲϵ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϰ͘ϯϴϰ͕ϯϲ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘Ͳ:h^dWZ/s/E^/WZd//W/MEE&//^
ϵ͘Ͳ:h^dWZ/E'Z^^K^Kd/E'hd^>WZ^^hWK^d>hE/M
hZKW
ϭϬ͘Ͳ:h^dWZKWZ/KE^WZDhd&/EEZ;^ǁĂƉƐͿ
ϭϭ͘Ͳ:h^dWZKWZ/KE^Ζyh/M/Z/Ed'ZDEdΖs>^
ϭϮ͘Ͳ:h^dWZWKZd/KE^W/d>DWZ^^Wj>/Yh^
ϭϯ͘Ͳ:h^dWZE>ͼ>/Mhd^ΖDWZ^^Wj>/Yh^
ϭϰ͘Ͳ:h^dWZ^W^^WEEd^ΖW>/Z>WZ^^hWK^d
ϭϱ͘Ͳ:h^dWZYh/^//KE^DW'DEd:KZEd
ϭϲ͘Ͳ:h^dWZZZEDEd&/EEZ
ϭϳ͘Ͳ:h^dWZKEdZd^Ζ^^K//MWj>/KWZ/s;WWƐͿ
ϭϴ͘Ͳ:h^dWZ&>>/d^WZ^d^KE/d^
ϭϵ͘Ͳ:h^dWZ>^KWZ/KE^E^K^
ϮϬ͘Ͳ:h^d>/Yh//KE^E'd/s^>WZd//W/MEdZ/hd^
>Ζ^dd
Ϯϭ͘Ͳ:h^dWZ/E'Z^^K^Kd/E'hd^Ζ>dZ^D/E/^dZ/KE^
Wj>/Yh^

/ŶĨŽƌŵĞ/'^ͬϯϮͬϮϬϮϭʹǀĂůƵĂĐŝſŽďũĞĐƚŝƵƐ>KW^&Dϱ

Ϭ͕ϬϬ







WăŐŝŶĂϱͬϳ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Infome LOPSESF IGAS 32_2021 MC 5
PLE signat

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: 691AQ-X6NES-0XI2W
Pàgina 6 de 7

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

NÚMERO: 2021/12

INFORME INTERVENCIÓ: Infome LOPSESF IGAS 32
_2021 MC 5 PLE

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Cap de Servei de Control Financer de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprobado 22/04/2021 11:53
2.- Interventor de AJUNTAMENT DE SABADELL.Firmado 22/04/2021 13:16

Código para validación: 3JVVC-6VH0W-TOOHL
Fecha de emisión: 22 de abril de 2021 a las 13:17:20
Página 6 de 7

SIGNAT
22/04/2021 13:16

Intervenció General
CONTROL FINANCER

yW/Ed͗DϱͬϮϬϮϭ
ϮϮ͘Ͳ:h^dWZKWZ/KE^Z/Ed'ZDEd/yh/MΖs>^
Ϯϯ͘Ͳ:h^dWZsK>h/MΖ/E'Z^^K^WEEd^W'Z
Ϯϰ͘Ͳ:h^dWZ'ZhΖyh/M>^W^
Ϯϱ͘Ͳ:h^dWZKWZ/KE^/EdZE^

dKd>:h^dK^^ϭϬ
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϯϵ͘ϯϲϮ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϭϯϯϬϱϲ͕ϳϳ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϮϰ͘ϰϮϭ͕ϴϮ

Ͳϭϯϯ͘Ϭϱϲ͕ϳϳ

Ϭ͕ϬϬ

;ϭͿăůĐƵůĞĨĞĐƚƵĂƚĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƐĚĂĚĞƐƋƵĞĨŝŐƵƌĞŶĂůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŝŶŝĐŝĂůϮϬϮϭнŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞĐƌğĚŝƚƐ
ŝŶĐůŽƐĂůĂƉƌĞƐĞŶƚŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ
;ϮͿΖĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐĚĂĚĞƐƋƵĞĨŝŐƵƌĞŶĞŶůΖĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůWƌĞƐƐƵƉŽƐƚϮϬϮϭ
;ϯͿΖĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐĚĂĚĞƐƋƵĞĨŝŐƵƌĞŶĞŶůΖĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůWƌĞƐƐƵƉŽƐƚϮϬϮϭ

El càlcul de l’estabilitat pressupostària amb motiu de la modificació del pressupost de
l’exercici 2021, de l’Ajuntament de Sabadell, una vegada realitzats els ajustos detallats,
presenta els següents resultats:
,QJUqVQR
ILQDQFHU

(QWLWDW
$-817$0(17'(6$%$'(//
35202&,Ï(&21Ñ0,&$'(6$%$'(//6/

'HVSHVDQR
ILQDQFHUD

$MXVWRV6(&

$MXVWRVRS &DSDFLWDW1HFHVVLW
,QWHUQHV
DW)LQDQoDPHQW































&2081,&$&,216$8',29,68$/6'(6$%$'(//6/

&DSDFLWDW1HFHVVLWDW)LQDQoDPHQWGHOD&RUSRUDFLy/RFDO

VII.



DEUTE PÚBLIC

El Nivell d’Endeutament es determina com una relació percentual en la que el numerador
és el volum de deute viu a una determinada data i el denominador els ingressos corrents
liquidats en un exercici determinat. Constitueix un instrument de control del volum de
deute a partir del qual se’n deriven efectes en ordre a la concertació de noves operacions
de crèdit o la reducció de les preexistents.
L’objectiu de deute públic pel conjunt de les administracions locals no ha estat fixat per al
2021 com a conseqüència de la supressió de les regles fiscals. Tot i així, la
individualització per a cada entitat local es concreta, a falta d’altres especificacions
normatives, en el límit legal vigent per concertar noves operacions de crèdit, el qual,
desprès de l’entrada en vigor de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2013, és, sense restriccions el 75% dels ingressos corrents
i amb restriccions (autorització de l’òrgan competent en matèria de tutela financera de les
entitats locals) del 110 % dels ingressos corrents recurrents o ordinaris.
L’avaluació del nivell de deute del Sector Administracions Públiques de l’Ajuntament de
Sabadell, és el següent:

ŶƚŝƚĂƚ

KƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
Đͬƚ

KƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ůůͬƚ

&ĂĐƚŽƌŝŶŐ
ƐĞŶƐĞ
ƌĞĐƵƌƐ

ǀĂůƐ

dŽƚĂůhds/h
;ϭͿ

:hEdDEd
^>>

Ϭ͕ϬϬ ϵϯ͘ϱϭϬ͘ϭϰϴ͕ϯϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϯ͘ϱϭϬ͘ϭϰϴ͕ϯϵ

WZKDK/MKELD/
^>>^>

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϬϬ
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ϵϯ͘ϱϭϬ͘ϭϰϴ͕ϯϵ

͘ͲWƌĞǀŝƐŝŽŶƐ/ŶŝĐŝĂůƐĐĂƉ͘ϭĂϱWƌĞƐƐƵƉŽƐƚϮϬϮϭĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ;ϮͿ



Ϯϭϴ͘ϰϮϮ͘ϱϱϰ͕ϲϰ

ZăƚŝŽůĞŐĂůĞƵƚĞsŝƵ;ͬͿ 
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;ϭͿƐƚŝŵĂĐŝſĨĂĐŝůŝƚĂĚĂƉĞƌůĂdƌĞƐŽƌĞƌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂů

VIII.



Ϭ͕ϬϬ

ϰϮ͕ϴϭй

CONCLUSIONS

D’acord amb les xifres del pressupost actual i la modificació de crèdit a aprovar, en termes
consolidats, el resultat de l’avaluació és la següent:
Primer.- Objectiu estabilitat pressupostària.
a) Amb base en els càlculs detallats, el perímetre de consolidació de l’Ajuntament de
Sabadell presenta una necessitat de finançament per un import de 70.687.646,76€
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes.
b) No es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària donat que la modificació
proposada comporta un increment en la despesa no financera per import de
1.286.064,941€ finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals fet
que influeix de forma negativa ja que no computa en el càlcul de l’estabilitat.
Segon.- Objectiu deute públic.
a) El nivell de deute públic en relació als ingressos corrents consolidats a 31 de
desembre de 2021, segons criteris SEC10 s’estima de 42,81 %.
b) Es dóna compliment en l’objectiu de deute públic en no superar el llindar màxim
establert en la normativa aplicable i detallat a l’apartat VII del present informe.
L’informe es realitza a efectes informatius i no assortirà cap efecte durant els exercicis
2020 i 2021 per considerar-se inaplicables els ’objectius d’estabilitat pressupostària i deute
públic d’acord amb l’apartat V del present informe.
Document signat electrònicament,
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

INFORME

IGAS/33/2021

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 AL
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021

TIPUS D’INFORME

CONTROL FINANCER PERMANENT AMB
CARÀCTER PREVI

ÍNDEX
I. Fonament
II. Legislació aplicable
III. Consideracions jurídiques i tècniques.
IV. Conclusió.
I.

FONAMENT.

El present informe es formula en el marc del procediment de les modificacions
pressupostàries del Pressupost General establert en els articles 177 al 182 del TRLRHL
i desenvolupat en els articles 34 - 40 del RD 500/1990.
Tanmateix, el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article
4, enumera les actuacions atribuïdes a l’òrgan de control financer permanent.
II.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

La normativa d’aplicació al present expedient es troba recollida, fonamentalment, en els
següents textos legals:
•

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

•

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos.

•

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.

•

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

•

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, i modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de
14 de març.

•

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

•

RD 128/2018, de 16 de març, pel que s’aprova el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb Habilitació de caràcter Nacional.

•

RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern
de les entitats del Sector Públic Local.

•

Articles 10, 11, 12 i 13 de les Bases d’Execució del Pressupost

•

Nota informativa de Tutela Financera de 26 de gener de 2021.

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES.
Constitueix l’objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de suplements de crèdit per
un import de 1.286.064,91€ finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, sobre el pressupost per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Sabadell.
Primera.- Sobre les modificacions de crèdits proposades referents a suplements de
crèdit
La normativa d’aplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a 182 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant TRLRHL-, i als articles 34 a 48 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-.
Segons l’establert en els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 35 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui
demorar-se fins a l'exercici següent, i no existeixi crèdit al Pressupost de la Corporació,
el President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari o
suplement de crèdit.
Aquestes despeses es pretenen finançar, de conformitat amb l'article 177.4 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria.
Queda acreditat, per part del servei gestor, el compliment dels requisits que estableix
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
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CONTROL FINANCER

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1239119 16HKY-HO1KQ-VMB6V CEE99041019915AED56CB3C443D77DCB30D9D69A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239293 SW5MN-QQRVH-CPYNX A83D479B56AE454033BC8FBFF2549623BC932801) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

yW/Ed͗DϱͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Cal fer esment que la utilització del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
no queda restringida per les limitacions previstes a la LOEPFSF, ja que mitjançant acord
del Consell de Ministres en sessió de 6 d’octubre de 2020 i apreciada pel Congrés de
Diputats en data 20 d’octubre queden suspeses temporalment les regles fiscals per als
exercici 2020 i 2021, per tal de contribuir així a al recuperació econòmica i social.
No obstant l’anterior tal i com s’estableix a la Nota informativa de Tutela Financera de
data 26 de gener de 2021 es recomana destinar el romanent de tresoreria per a
despeses generals al finançament de despeses no recurrents atès que el romanent és
un recurs no recurrent. Amb caràcter previ cal tenir en compte els criteris generals
d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals per al sanejament de
les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, compliment
dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit
incorporables i compliment del termini legal de pagament a proveïdors.
Així mateix cal seguir donant compliment als indicadors de solvència com són l’Estalvi
Net positiu, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de signe positiu, el
Deute Viu no superior al 110% dels ingressos corrents i el període mitjà de pagament
global a proveïdors no superior a 30 dies.
De la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 aprovada per decret número
1063/2021 es desprèn un Romanent de Tresoreria per a despeses Generals de
38.523.477,27€, import suficient per al finançament de la present modificació de crèdit
d’ import 1.286.064,91€.
DK/&//MZ/d

/DWKZddKd>D

ZKDEEddZ^KZZ/WZ
^W^^'EZ>^

ϯϴ͘ϱϮϯ͘ϰϳϳ͕Ϯϳ

^>K/E//>

DϭͬϮϬϮϭ

ϯϴ͘ϰϳϭ͘ϲϵϰ͕ϲϬ



DϮͬϮϬϮϭ

ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ

ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ

DϯͬϮϬϮϭ

ϭϭ͘ϴϮϭ͘ϳϲϭ͕ϯϴ

ϭϭ͘ϴϮϭ͘ϳϲϭ͕ϯϴ

DϰͬϮϬϮϭ

ϯϲ͘ϭϯϮ͘ϬϳϮ͕ϵϱ

ϭϵ͘ϱϴϲ͘ϰϬϯ͕ϳϮ

DϱͬϮϬϮϯ

ϭ͘Ϯϴϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϭ

ϭ͘Ϯϴϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϭ

ZKDEEd>1Yh/dZ^KZZ/

ϭ͘ϱϵϮ͘Ϯϭϰ͕ϳϬ

El seu detall és el següent:
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CONTROL FINANCER

CODI
SIG2.
OP1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1239119 16HKY-HO1KQ-VMB6V CEE99041019915AED56CB3C443D77DCB30D9D69A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239293 SW5MN-QQRVH-CPYNX A83D479B56AE454033BC8FBFF2549623BC932801) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

yW/Ed͗DϱͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

APLICACIÓ
DESPESES

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϱϯϮϲϭϵϬϬ

Altres inv.de rep. en
infrast.i béns destin. d’ús
general

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϱϯϰϲϬϵϬϬ

Altre inv. nova en infrast. i
béns ús general

ϮϬϮϭϮ:^ϲϱ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϳϭϬϲϭϵϬϬ

Altre immobilitzat material

ϮϬϭϴϮ/&^ϭϱ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϭϭϵϮϱϬϮϮϳϬϭ

Seguretat

ϬϮϬ

SIG.

н

APLICACIÓ
INGRÉS
ϮϬϮϭϱϬϱϴϳϬϬϬ

IMPORT

ϮϬϭϴϮ/&^ϭϰ

ϱ

ϭ͘Ϭϴϭ͘ϱϮϬ͕ϭϮ

ϱ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

TOTAL DESPESES

CODI
OP

RF3

ϱ

ϭϱ͘ϲϳϰ͕Ϯϳ

ϱ

ϯϴ͘ϴϳϬ͕ϱϮ
1.286.064,91

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

TOTAL FINANÇAMENT

IMPORT

ϭ͘Ϯϴϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϭ

1.286.064,91

Segona.- Els conceptes pressupostaris proposats s’adeqüen a la finalitat i al que
s’estableix en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. No obstant en relació a les
denominacions de les aplicacions de l’estat d’ingressos i de l’estat de despeses cal fer
esment del següent:
•

Aplicacions pressupostàries de despeses que la seva denominació s’extreu de la
classificació econòmica quan estan previstes per imputar una despesa especifica.
Caldria fer un esforç de transparència que ajudaria a la lectura, comprensió i
imputació correcta de les despeses contingudes al pressupost.

Tercera.- La present modificació de crèdit dóna compliment al principi d’equilibri
pressupostari referent a que el total d’ingressos previstos per cada entitat ha de cobrir
la totalitat de les respectives despeses.
Quarta.- Competència per a l’aprovació de la modificació de crèdit.
L’Òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l’ article 12
de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021.
Així mateix, d’acord amb l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladors d’Hisendes
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions
1
2
3

CODI OP= Codi operació (020 = suplement de crèdit)
SIG= Signe (+ incrementa el pressupost)
RF= Recurs de Finançament (5=Romanent de tresoreria per a despeses generals)
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CONTROL FINANCER

pressupostàries aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions
i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 d’aquest text legal, no entrant en
vigor fins la seva publicació definitiva. Igualment seran aplicables les normes referents als
recursos contenciosos – administratius contra els pressupostos de l’entitat al que es
refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1239119 16HKY-HO1KQ-VMB6V CEE99041019915AED56CB3C443D77DCB30D9D69A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239293 SW5MN-QQRVH-CPYNX A83D479B56AE454033BC8FBFF2549623BC932801) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

yW/Ed͗DϱͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IV. CONCLUSIÓ
Vist l’exposat anteriorment, s’informa favorablement.

Document signat electrònicament,
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 12/04/2021
Pàg.

18:55:22
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
3-5/2021

Expedient:
Text explicatiu:

09/04/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 5 per suplement de crèdit proposta al Ple abril
En Elaboración

Situació expedient:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234872 FTS8O-5RIGB-0UK15 2C61E4726BA80C156E7D064E32C35CC3AFBA9C22) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Data:

Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

ALTES

DENOMINACIÓ

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- DESPESES DE PERSONAL
2.- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

38.870,52

3.- DESPESES FINANCERES
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- INVERSIONS REALS

1.247.194,39

7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8.- ACTIUS FINANCERS
9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.286.064,91

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- IMPOSTOS DIRECTES
2.- IMPOSTOS INDIRECTES
3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8.- ACTIUS FINANCERS

1.286.064,91

9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1.286.064,91

BAIXE

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Resum d'expedient per tipus de
modificació

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: LPJTC-QVVDD-2ACVE
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 12/04/2021
Pàg.

18:55:02
1

RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient:
Text explicatiu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234871 LPJTC-QVVDD-2ACVE E350D13E48E33FA791D18361C767A9348E3A051D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Situació expedient:

3-5/2021

Data:

09/04/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 5 per suplement de crèdit proposta al Ple abril
En Elaboración

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Data comptabilització:
Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT

1.286.064,91

C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GEN. PER INGRÉS
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
I) AJUSTAMENTS A L´ALÇA PER PRÒRROGA
PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

1.286.064,91

RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS

1.286.064,91

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1.286.064,91

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Resum per recursos de
finançament (versió 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: 9998M-Y8IHJ-3DS6V
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 12/04/2021
Pàg.

18:54:16
1

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
3-5/2021

Expedient:
Text explicatiu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234870 9998M-Y8IHJ-3DS6V B21CBEBC1025AFD72CFF0EF7116DD0379795C14E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Situació expedient:

09/04/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 5 per suplement de crèdit proposta al Ple abril
En Elaboración

Data comptabilització:

5) Remanente de Tesorería (Financiación General)

1.286.064,91

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

1.286.064,91

Total baixes per anul·lació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Data:

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P



0RGLILFDFLySUHVVXSRVWQ~PHURSHUVXSOHPHQWGHFUqGLWSURSRVWDDO3OHDEULO

Partida
401

Ingrés

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

401/1532/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús
general
Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús
general

401/1710/61900

505/87000

150.000,00 2021

65 Executar les obres necessàries i d’interès públic al carrer Caucas

2 IFS

14 Finançament projecte IFS per la no incorporació de romanents "Projecte

15.674,27 2018

2 IFS

15 Finançament projecte IFS per la no incorporació de romanents "Projecte

integral asfaltatge de carrers"
integral jocs infantils"

Seguretat

38.870,52

Controladors i auxiliars de servei eleccions Parlament Generalitat 2021

Aplicació romanent de tresoreria per despeses
generals

1.286.064,91
1.286.064,91

Suplement de crèdit per cobrir diverses necessitats

1.286.064,91

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: NMLAV-SUD9R-RFT5O
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

1/1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234869 NMLAV-SUD9R-RFT5O B0C14C2BEC725F8ED7FC271EFBF57BFBED932FE2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Expedient modificació
pressupostaria refencia (versió 2)

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

2 AJSB

1.081.520,12 2018

Serveis Econòmics

Total

DOCUMENT

Observacions

Seguretat i Civisme

511/9250/22701

505

Projecte

Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports

401/1534/60900

406

- Despeses + Despeses

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME TÈCNIC: 3-5-2021 Informe Serveis Econòmics modificació
(suplement) (versió 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: BQ6XV-ZT52A-J5POO
Pàgina 1 de 5

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 12/04/2021 19:08
2.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 12/04/2021 22:30

APROVAT
12/04/2021 22:30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234866 BQ6XV-ZT52A-J5POO F8750DFEF4476B50133E7A7123A8CDA38E7FECEC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEIS ECONÒMICS (JA/md)

Informe tècnic relatiu a la modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb
la referència 3-5/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de
crèdit
1.- ANTECEDENTS DE LES NECESSITATS DE FINANÇAMENT
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (en endavant BePAS), els caps de serveis i
el coordinador de l’àrea de Cohesió territorial desenvolupament urbà, seguretat i civisme
de l’Ajuntament de Sabadell han sol·licitat iniciar un expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable.
Aquest suplement de crèdit es finançarà amb romanents de tresoreria per despeses
generals.
D’acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS, les unitats gestores
han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis Econòmics
la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat de
la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici.
Les necessitats justificades han estat valorades per cada departament i que es resumeixen
en el següents conceptes:
Import
Total
Observacions
necessitat
ÀREA 4 ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENV. URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
Concepte

Serveis d’obres, parcs i jardins i
manteniments
Actuacions al carrer Caucas

Projecte integral asfaltatge de
carrers

1.247.194,39
150.000,00

1.081.520,12

Executar les obres necessàries i d’interès públic
al carrer Caucas per tal de redimensionar la
secció del carrer per complir la normativa
d'accessibilitat a les persones de mobilitat
reduïda, renovació dels serveis, de les
instal·lacions urbanes, dels paviments i de
l’arbrat.
Suplementació necessària per tal de poder
finalitzar el projecte d'asfaltatge de carrers que
forma part dels projectes Inversions
financerament sostenibles finançats amb RGT a
l'exercici 2018. L'operació no és incorporable a
l'exercici 2021 com romanents perquè ja ha estat
incorporat en un exercici.
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Suplementació necessària per tal de poder
finalitzar el projecte integral jocs infantils que
forma part dels projectes Inversions
financerament sostenibles finançats amb RGT a
l'exercici 2018. L'operació no és incorporable a
l'exercici 2021 com romanents perquè ja ha estat
incorporat en un exercici.
38.870,52

38.870,52

TOTAL NECESSITATS

Per les eleccions al Parlament de Catalunya,
degut a la pandèmia per la malaltia de COVID, va
ser necessari la contractació de personal auxiliar
de gestió de cues i control de les mesures de
prevenció, gel, distància i mascareta.
1.286.064,91

2.- FONAMENTS JÚRÍDICS
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Sabadell i d’acord
amb els informes d’Intervenció IGAS 3/2021 relatiu a l’Avaluació de l’estimació dels saldos
de dubtós cobrament realitzada en la liquidació de l’exercici 2019 i el càlcul dels saldos de
dubtós cobrament per a l’exercici 2020, IGAS 4/2021 en compliment d’allò establert en
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’informe IGAS
5/202 relatiu a l’avaluació provisional de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa,
objectiu del deute i període mitjà de pagament a proveïdors, emès en compliment del
previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals, es dedueix un romanent de tresoreria per a despeses generals de
38.523.477,27€. De l’import total del RTDG s’ha destinat a:
1. Finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que mancaven de finançament
mitjançant la modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplements de crèdit
amb la referencia 3-2/2021 la xifra que ascendeix a 4.237.032,56€
2. L’expedient de modificació de crèdit amb la referència 3-3/2021 per un import de
11.821.761,38€ per suplement de crèdit i crèdits extraordinaris derivades de les
diverses peticions que
la unitat de Gestió Pressupostària ha rebut dels
Coordinadors/res de diverses àrees de l’Ajuntament de Sabadell.
Per tant, a data de l’informe, el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible
és de 22.464.683,33€:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(RGT)
RGT previst utilitzar per finançar REC sense finançament

38.523.477,27

Modificació suplement ref. 3-3/2021

11.821.761,38

ROMANENTES GENERALS DE TRESORERIA NETS

22.464.683,33

4.237.032,56

D’aquest import la xifra de 1.286.064,91€ es vol fer servir per finançar la modificació de
crèdit pressupostaria que Serveis Econòmics proposa en aquest informe.
La utilització del Romanents de Tresoreria per a despeses generals, enguany, no queda
restringida a les limitacions previstes en els articles 12 i 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per trobar-se les regles fiscals en suspensió
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temporal mitjançant acord del Consejo de Ministros en sessió de 6 d’octubre de 2020 i
apreciada pel Congrés de Diputats en data 20 d’octubre del mateix.
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A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se
fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat,
el president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació,
reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència
l'article 169 d'aquesta Llei.
(...)
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a
incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es
proposa.
Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de
tresoreria (...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats
públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general,
seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions
que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se
desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins
d'aquest termini.”

El 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 Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada la
regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran
finançar indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb
el que s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els
totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin
reduïbles
sense
pertorbació
del
respectiu
servei.
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L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit seran incoats, per ordre del President de la
Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans
competents dels
Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que tinguin
al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels
corresponents programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de
la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de
modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals
afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent
d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la
impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit
extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se
en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica (...)”

3.- CONCLUSIONS
Tenint en compte els argument anteriors, es necessari iniciar un expedient de modificació
pressupostària per suplementar crèdit, derivades les peticions que Serveis Econòmics ha
rebut dels caps de serveis i coordinador de l’àrea de Cohesió territorial desenvolupament
urbà, seguretat i civisme de l’Ajuntament de Sabadell, per finançar despesa que no pot
demorar-se i per la qual el crèdit previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, el departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple
una modificació de crèdit del pressupost general per l’exercici 2021 mitjançant
suplements de crèdits per un import de 1.286.064,91€, en les aplicacions i pels imports
que es detallen a continuació i que es finançarà en la seva totalitat amb romanents de
tresoreria per a despeses generals (superàvit):
Descripció
despesa

Import
necessitats

Orgànic

Aplicació

ϰϬϭ

KďƌĞƐWƵď͕͘WĂƌĐƐŝ:ĂƌĚŝŶƐ͕DĂŶƚĞŶŝŵ͕͘DŽďŝů͘ŝdƌĂŶƐƉŽƌƚƐ

Codi projecte

Nom projecte

ϰϬϭͬϭϱϯϰͬϲϬϵϬϬ

ůƚƌĞŝŶǀ͘ŶŽǀĂĞŶ
ŝŶĨƌĂƐƚ͘ŝďĠŶƐƷƐ
ŐĞŶĞƌĂů

ϰϬϭͬϭϱϯϮͬϲϭϵϬϬ

ůƚƌĞƐŝŶǀ͘ĚĞƌĞƉ͘ĞŶ
ŝŶĨƌĂƐƚ͘ŝďĠŶƐĚĞƐƚŝŶ͘
Ě͛ƷƐŐĞŶĞƌĂů

ϭ͘Ϭϴϭ͘ϱϮϬ͕ϭϮ ϮϬϭϴͬϮͬ/&^ͬϭϰ

WƌŽũĞĐƚĞŝŶƚĞŐƌĂů
ĂƐĨĂůƚĂƚŐĞĚĞĐĂƌƌĞƌƐ

ϰϬϭͬϭϳϭϬͬϲϭϵϬϬ

ůƚƌĞƐŝŶǀ͘ĚĞƌĞƉ͘ĞŶ
ŝŶĨƌĂƐƚ͘ŝďĠŶƐĚĞƐƚŝŶ͘
Ě͛ƷƐŐĞŶĞƌĂů

ϭϱ͘ϲϳϰ͕Ϯϳ ϮϬϭϴͬϮͬ/&^ͬϭϱ

WƌŽũĞĐƚĞŝŶƚĞŐƌĂůũŽĐƐ
ŝŶĨĂŶƚŝůƐ

ĐƚƵĂĐŝŽŶƐĂůĐĂƌƌĞƌ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬϮϭͬϮͬ:^ͬϲϱ ĂƵĐĂƐ
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Orgànic

Aplicació

ϰϬϲ

^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝŝǀŝƐŵĞ



ϱϭϭͬϵϮϱϬͬϮϮϳϬϭ

Descripció
despesa

^ĞŐƵƌĞƚĂƚ
dŽƚĂů

Import
necessitats

Codi projecte

ϯϴ͘ϴϳϬ͕ϱϮ 

Nom projecte



ϭ͘Ϯϴϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϭ

Sabadell, en data signatura electrònica,

Josep Abellán Martínez
Cap de Serveis Econòmics
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ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI D’OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei d’Obres Públiques, Parcs i
Jardins i Manteniments sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids
de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Es proposa suplementar les aplicacions indicades més avall pels següents motius:
-En el cas del contracte de “Renovació i millora dels ferms de calçades dels carrers de
Sabadell”, és necessari suplementar l’import de 1.081.520,12 euros per tal de tramitar les
factures F/2021/853, F/2021/852 i F/2021/2135 pel que fa al Lot 4 i la factura F/2021/1042 pel
que fa al Lot 3 així com la darrera certificació del Lot 3.
-En el cas del contracte “Actuacions de remodelació d’àrees de jocs infantils de Sabadell – Lot
4”, és necessari suplementar l’import de 15.674,27 euros per tal de poder tramitar la factura
F/2020/15823 (OPA ref. 22020012293).

Concepte
Projecte integral asfaltatge de
carrers
Projecte integral jocs infantils

Aplicació
despesa

Projecte

401/1532/61900

2018/2/IFS/14

401/1710/61900

2018/2/IFS/15

Total necessitat

Necessitat
1.081.520,12
15.674,27
1.097.194,39

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,

Coordinador adjunt de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
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Altres :

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

1.097.194,39

1.097.194,39

401
401

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1532
1710

61900
61900

2018/2/IFS/14
2018/2/IFS/15

Total

Projecte integral asfaltatge de carrers
Projecte integral jocs infantils

1.081.520,12
15.674,27

Memòria justificativa
OPA ref. 22020012293

1.097.194,39

Document signat electrònicament,

OTROS DATOS

Código para validación: EZ48Q-J2UYU-DE2JI
Fecha de emisión: 12 de abril de 2021 a las 15:44:50
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: Imprès Modif Crèdit
IFS

DOCUMENTO

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

ESTAT

IDENTIFICADORES

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Pressupost de despeses
Ptda. Ingrés
Projecte Concepte
Import
Ptda. Despeses
X

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial

Codi de verificació: NRBMU-V6RH5-29R0J
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Motius:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234864 NRBMU-V6RH5-29R0J A20477B941FB31807A0B513934A22DE5D9B59F82) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Imprès Modif
Crèdit IFS

Data indicativa per l'aprovació: Ple de Maig

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1234852 EZ48Q-J2UYU-DE2JI EB116F38FD0D10A1338E11FBF23AFE79D28AB9C3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENT

Proposta de modificació de pressupost
Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei:
Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Memòria
suplementació eleccions 2021
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: WO8TL-ZEEQA-NDYF6
Pàgina 1 de 1

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

MEMÒRIA TÈCNICA: Memòria suplementació
eleccions 2021
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

DESCONOCIDO

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE POLICIA MUNICIPAL (JOAN ANTONI QUESADA SANCHEZ) a les 09:25 del dia 09/04/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 630M0M2A4T2M3B21071T pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1234156 126JQ-1GAR8-9ZQEL B669E8624FFD096D4E837876A27299F967519BD3) generada con la aplicación informática Firmadoc.. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez
de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234822 WO8TL-ZEEQA-NDYF6 64FC813FAC2560C72306B86E6D58A4B2C3D2B480) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Código para validación: 126JQ-1GAR8-9ZQEL
Fecha de emisión: 12 de abril de 2021 a las 6:47:40
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

²630M0M2A4T2M3B21071T-»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

630M 0M2A 4T2M 3B21 071T

SGT/2021/237

DOCUMENT NÚM.

SGT15I01IY

DATA

09-042021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme Policía Local
Seguretat Ciutadana
Suplementacions pressupost 2021

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Seguretat i civisme sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o
crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici

pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
El 14 de febrer es realitzen les eleccions al Parlament de Catalunya, degut a la pandèmia
per la malaltia, de COVID, va ser necessari la contractació de personal auxiliar de gestió
de cues i control de les mesures de prevenció, gel, distància i mascareta, així ens ho va
demanar el servei d’informació de base, que s’encarrega de la gestió de les eleccions de
l’Ajuntament de Sabadell.

Concepte

Aplicació
despesa

Controladors i auxiliars de servei

511/9250/22701

Projecte

Necessitat
38.870,52€

Total necessitat

38.870,52€

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Memòria justificativa OBRES
PÚBLIQUES Caucas

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: PKP86-GA2D3-WSQQ8
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IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

INFORME TÈCNIC: Memòria justificativa OBRES
PÚBLIQUES Caucas
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: GHCV6-2SDIR-PQCWU
Fecha de emisión: 9 de abril de 2021 a las 7:31:23
Página 1 de 1

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Cap de Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Firmado 09/04/2021 07:18

FIRMADO
09/04/2021 07:18

Assumpte:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1233161 GHCV6-2SDIR-PQCWU 9A405A48822A1B33E8EFD18C4EC6E980808B1354) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234820 PKP86-GA2D3-WSQQ8 40D2DB3B991919915BA10CE0406E13406451A5A5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI D’OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei d’Obres Públiques, Parcs i
Jardins i Manteniments sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids
de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Es proposa suplementar l’aplicació indicada més avall per tal d’executar les obres necessàries i
d’interès públic al carrer Caucas per tal de redimensionar la secció del carrer pels motius
següents:
Les normatives d’accessibilitat per facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda, marquen noves pautes d’amplades en itineraris accessibles a través de l’Ordre VIV.
Actualment, una de les voreres del carrer que dona accés als diferents equipaments de la zona
(camp de futbol, guarderia i local de l’AAVV), no compleix la normativa vigent i , en
conseqüència, cal redissenyar de nou tot el carrer. Fruit de les noves dimensions de les voreres
i la calçada, s’aconsegueix la millora en l’accessibilitat, es simplifiquen els sentits de circulació
a un únic sentit, i es milloren els passos de vianants.
La rehabilitació del carrer també contempla la renovació dels serveis, de les instal·lacions
urbanes, dels paviments i de l’arbrat.

Concepte
Actuacions al carrer Caucas

Aplicació
despesa
Projecte
401/1534/60900
nou
Total necessitat

Necessitat
150.000,00
150.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,

Cap de Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

SGT15I01IZ

DATA

09-042021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme Policía Local
Seguretat Ciutadana
Suplementacions pressupost 2021

Proposta de modificació de pressupost
Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei:
Seguretat i Civisme

Data indicativa per l'aprovació: Ple 4 de maig de 2021

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:
Motius:

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

38.870,52

Fun.

511

38.870,52

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

9250

Seguretat

22701

Total

38.870,52

Memòria justificativa

38.870,52

Document signat electrònicament,

Cap de Seguretat i Civisme,

Coordinador d'àrea,
Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
09-04-2021 20:27

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE POLICIA MUNICIPAL (JOAN ANTONI QUESADA SANCHEZ) a les 09:24 del dia 09/04/2021i perCOORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Antonio Serra Monté) a les 20:27 del dia 09/04/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 4V5U0C475S132Z6Y0MFV pot comprovar la
validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

DESCONOCIDO
OTROS DATOS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: Suplementació
pressupost 2021 (eleccions)

DOCUMENTO

Código para validación: IK0FJ-3Y5ZA-6JX7C
Fecha de emisión: 12 de abril de 2021 a las 6:46:48
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FIRMAS

IDENTIFICADORES

ESTADO

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
Codi de verificació: GWY65-865II-CVTEJ
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ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

ÀREA
UNITAT

4V5U 0C47 5S13 2Z6Y 0MFV

SGT/2021/237

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234819 GWY65-865II-CVTEJ 47300973F68790ED2DE6E21BC7E17762938D5A97) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Imprès
suplementació eleccions 2021

EXPEDIENT NÚM.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1234155 IK0FJ-3Y5ZA-6JX7C 1448A9FD178738A638B36AB38B160267127B901E) generada con la aplicación informática Firmadoc.. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de
la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENT

²4V5U0C475S132Z6Y0MFV~»

CODI DE
VERIFICACIÓ

FIRMADO

09/04/2021 10:40

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Cap de Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Firmado 09/04/2021 07:13
2.- Coordinador Adjunt de Cohesió Territorial de AJUNTAMENT DE SABADELL.Firmado 09/04/2021 10:40

OTROS DATOS

Código para validación: 4AL1L-BK9N6-XGL7O
Fecha de emisión: 9 de abril de 2021 a las 10:41:06
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IDENTIFICADORES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: Imprès Modif Crèdit
OBRES PÚBLIQUES Caucas

DOCUMENTO

Codi de verificació: EJ9AK-UYJ1U-XVHKY
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Motius:

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Pressupost de despeses
Ptda. Ingrés
Projecte Concepte
Import
Ptda. Despeses

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

150.000,00

150.000,00

401

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1534

60900

nou

Total

Carrer Caucas

150.000,00

Memòria justificativa

150.000,00

Document signat electrònicament,

Cap del Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1234818 EJ9AK-UYJ1U-XVHKY B4ACD222CCAFA8B7DA9D282B1CA4F1C78FACA3B1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-5-2021 Imprès Modif Crèdit OBRES
PÚBLIQUES Caucas

Data indicativa per l'aprovació: Ple de Maig

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1233157 4AL1L-BK9N6-XGL7O 197334D7B17D5C4DA82522D3EDA22E1447ADB114) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENT

Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei:
Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

ESTADO

Proposta de modificació de pressupost

