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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEIS ECONÒMICS
Gestió Pressupostària (PP/md)
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PLE
Identificació de l’expedient
Expedient número: 3-8/2021
Assumpte:

Modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb la referència
3-8/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit
finançats amb baixa de crèdits d’altres aplicacions

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/o
coordinadors d’àrees de diversos departaments 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. Les àrees que han fet arribar la seva necessitat són:
Àrea de feminisme, benestar animal i participació
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
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. Aquestes necessitats, degudament
justificades per cada departament, finançaran amb baixa de crèdits de pressupostari sense cap
pertorbació pel servei.
•

Suplements de crèdit finançats amb la
pressupostaries per un import de 85.000,00€

baixa

de

crèdit

d’altres

partides

3.- Els crèdits proposats com a baixa per finançar parcialment el suplement de crèdit per cobrir
les necessitats demanades pels diversos departament s'estimen reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei, import que s’ha xifrat en 85.000,00€.
4.- Derivat dels suplement de crèdit finançats amb baixa de crèdit d’aplicacions projectes
d‘inversió, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant transferència o
canvi de finançament i regularitzar les CI quan sigui necessari.
5.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel cap de Serveis Econòmics, de
data 14 de juny de 2021.
6.- 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.
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7.- L’informe d’intervenció número IGAS/54/2021 sobre avaluació dels objectius de la LOEPSF
del sector administracions públiques i IGAS/55/2021 sobre modificació de crèdit núm. 8 al
pressupost per a l’exercici 2021; signats ambdós electrònicament amb data 18 de juny de 2021.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1277724 2I3VF-V168E-XDGP7 F4C258503D8CDF8CF4429AEEF65422314B688D31) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendent les signatures de Secretari(810) de
AJUNTAMENT DE SABADELL, de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL y de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL. 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.

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.
(...)
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.”

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.
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L’article 37 regula:
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“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.- 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.- Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021.

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.- Desistir parcialment de l’execució de la despesa prevista en el projecte
2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i del carrer Onyar per import de 85.000,00€, considerantse reduïble sense pertorbació del respectiu servei
Segon.- Aprovar inicialment el vuitè expedient de modificació de crèdit de pressupost per Ple al
Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 que inclou:
• Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides pressupostaries
per un import de 85.000,00€
Partida

Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Baixa despesa
401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i
béns ús general

2017 2 AJSBD

70 Rehabilitació del mur i
carrer Onyar

85.000,00

Total Baixes per anul·lació
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Alta despesa
308/3370/62203

Inv.nova edificis i altres
construccions Urbanisme

2021 2 AJSBD

56 Actuacions en centres cívics

75.000,00

407/9331/63203

Inv.repsic. en edificis i
altres construccions
Urbanisme

2021 2 AJSBD

47 Millores en equipaments
municipals

10.000,00

Total Suplements de crèdit

85.000,00

Tercer.- Transferir l’agent finançador entre els projectes que es detallen a continuació:

AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA
Codi projecte

Denominació

Import

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i del carrer Onyar

2021/2/AJSBD/47

Millores en equipaments municipals

10.000,00

2021/2/AJSBD/56

Actuacions en centres cívics

75.000,00

-85.000,00

Quart.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 169 i
170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i
considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions.
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa Presidenta o regidor o regidora en qui delegui o tingui delegat
per a la signatura de tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords 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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INFORME

IGAS/55/2021

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 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.

Informe IGAS/55/2021 – Modificació de crèdit número 8/2021
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•

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 10-18 i 41 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 85.000,00€ finançats amb baixa de crèdit d’altres aplicacions de despeses.
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.
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:
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.
Aquestes despeses es pretenen finançar, de conformitat amb l'article 177 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,
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mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1276068 7U0K5-A2ES8-300D9 425C1F37D44904D13337EAD92A72E3BC6136BA7F) 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.
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Vist l’informe tècnic de data 14 de juny de 2021 emès pel cap de Servei de Serveis
Econòmics relatiu a la modificació la modificació de pressupost per a l’exercici 2021 amb
referència 3-8/2021:Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit finançats
amb baixa de crèdits d’altres aplicacions.
El seu detall és el següent:
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Segona.- En virtut de l’art.4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals, s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya als efectes escaients; concretament, en relació al
canvi de finalitat de l’operació (Model CL-1. Pla de finançament de les inversions).
D’altra banda, de l’anàlisi dels projectes afectats s’ha detectat que el projecte
2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i del carrer Onyar presenta un coeficient de
finançament superior a 1 per la recepció d’una subvenció; tal i com estableix l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal
de comptabilitat local, seccions segona i tercera, cal fer un seguiment i control del
finançament afectat per la qual cosa caldrà analitzar si és necessari un increment de
despesa en el projecte o bé part d’aquest finançament cal destinar-lo a una altre inversió.
Tercera.- 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 de despeses cal fer esment del següent:
•

1
2

Aplicacions pressupostàries de despeses que la seva denominació s’extreu de la
classificació econòmica quan estan previstes per imputar una despesa especifica.

CODI OP= Codi operació (020 = suplement de crèdit) (080=baixa per anul·lació)
RF= Recurs de Finançament (2=Baixa de crèdits d’altres aplicacions)
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Caldria fer un esforç de transparència que ajudaria a la lectura, comprensió i
imputació correcta de les despeses contingudes al pressupost.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1276068 7U0K5-A2ES8-300D9 425C1F37D44904D13337EAD92A72E3BC6136BA7F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Quarta.- 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.
Cinquena.- 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
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.
IV. CONCLUSIÓ
Vist l’exposat anteriorment, s’informa favorablement.
Document signat electrònicament
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IGAS/54/2021

ASSUMPTE

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF
DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES –
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2021

TIPUS D’INFORME

CONTROL FINANCER PERMANENT AMB
CARÀCTER PREVI


ÍNDEX
I. Fonament
II. Legislació aplicable
III. Perímetre consolidació.
IV. Modificació pressupostària.
V. Supressió regles fiscals.
VI. Estabilitat pressupostària.
VII. Deute públic.
VIII. Conclusions.
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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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels
crèdits inicialment aprovats als pressupostos de les entitats locals.
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
un import de 85.000,00€ finançats amb baixa de crèdit d’altres aplicacions de despeses.
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.
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.
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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.
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

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
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària,
coherent amb la normativa europea”.

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’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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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

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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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:
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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:
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

VIII.



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.
Únic- Amb base en els càlculs detallats, el perímetre de consolidació de l’Ajuntament
de Sabadell presenta una necessitat de finançament per un import de 72.115.047,46€
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes.
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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Partida
308

Ingrés

Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme

75.000,00 2021

2 AJSBD 56 Inversions diversos dels centres cívics de la ciurtat per dur a termes

2 AJSBD 70 Substituir dos tancaments de portes pivotants per sistema portes

millores necessàries per realitzar activitats

Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

10.000,00

10.000,00 2017

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

75.000,00

2017

2 AJSBD 70 Inversions diversos dels centres cívics de la ciurtat per dur a termes

2021

2 AJSBD 47 Substituir dos tancaments de portes pivotants per sistema portes

automàtiques en el vestíbul del Despatx Lluch
millores necessàries per realitzar activitats

Urbanisme

407/9331/63203

Inv.repsic. en edificis i altres construccions
Urbanisme

Total

85.000,00

automàtiques en el vestíbul del Despatx Lluch

85.000,00
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401/1534/60900

407

DOCUMENT

Projecte

Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària

308/3370/62203

401

- Despeses + Despeses

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-8-2021 resum per
recurs de finançament
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: XUF2N-8P7O6-72BW7
Pàgina 1 de 1

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció

14/06/2021

11:40:05

Pàg.

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
3-8/2021

Expedient:
Text explicatiu:
Situació expedient:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1273244 XUF2N-8P7O6-72BW7 1A2B8FFF0927B4757CC889E0092DE648218E63AA) 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:

En Elaboración

Grup apunts:

Data comptabilització:

2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.

85.000,00

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

85.000,00

Total baixes per anul·lació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

11/06/2021

Modificació pressupost número 9 per suplement de crèdit proposta al Ple de juliol
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció

14/06/2021
Pàg.

11:41:38

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1273243 Q8CQ7-5S7YW-V6JRJ 9626CE65FB6ADBF92551A121EECE6382C8D086E5) 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:

3-8/2021

Data:

11/06/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 9 per suplement de crèdit proposta al Ple de juliol
En Elaboración

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Data comptabilització:

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT

85.000,00

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

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

TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

-85.000,00
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció

14/06/2021

11:41:01

Pàg.

1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
3-8/2021

Expedient:
Text explicatiu:

En Elaboración

Situació expedient:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1273242 XW5X6-24O1B-5H7DM 153B2F9D2B2E818FA31A69BF2698AF7BAE9164B3) 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:

11/06/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 9 per suplement de crèdit proposta al Ple de juliol
Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- DESPESES DE PERSONAL
2.- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3.- DESPESES FINANCERES
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- INVERSIONS REALS

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

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

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

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
9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

ALTES

BAIXE
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ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 14/06/2021 12:17
2.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 14/06/2021 13:30

APROVAT
14/06/2021 13:30

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEIS ECONÒMICS (JA/md)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1273240 CU4VX-C079L-ROWOO B6E40779B541C8BEE1DC324B1F60200499D96A31) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

Informe tècnic relatiu a la modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb
la referència 3-8/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de
crèdit finançats amb baixa de crèdits d’altres aplicacions
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/o coordinadors d’àrees de diversos departaments 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. Les àrees que
han fet arribar la seva necessitat són:
Àrea de Feminisme Democràcia deliberativa i Intervenció comunitària
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
Aquests suplements de crèdit es finançarà amb baixa de crèdits de pressupostari sense
cap pertorbació pel servei.
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.
1.1.- Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries
Les necessitats justificades han estat valorades per cada departament i que es detallen a
continuació, es finançaran amb baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent
no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei.
Concepte

Import
necessitat

Total

Observacions

ÀREA 3 FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
Servei Democràcia deliberativa i intervenció comunitària
Inversions diversos centres cívics
de la ciutat

75.000,00

75.000,00

TOTAL NECESSITATS

Despeses per dur a terme inversions
per tal realitzar treballs d’adequacions i
millores a diversos centres de la ciutat
amb l’objectiu d’adequar els espais per
poder dur a terme actuacions i activitats
pròpies de l’espai
75.000,00

1
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ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 14/06/2021 12:17
2.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 14/06/2021 13:30

APROVAT
14/06/2021 13:30

ÀREA 4 ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENV. URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
Servei Obres d’Edificis i Béns Municipals

10.000,00
10.000,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1273240 CU4VX-C079L-ROWOO B6E40779B541C8BEE1DC324B1F60200499D96A31) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

Substitució portes pivotant per un
sistema automàtic al vestíbul del
Despatx Lluch

TOTAL NECESSITATS

El despatx Lluch actualment hi ha un
conjunt d dos portes dobles pivotant de
vidre laminat i amb la elevada influència
de ciutadans que venen a realitzar
gestions a l’espai, amb aquest sistema
actual d’accés s’origina una pèrdua
d’eficiència energètica. Per aquesta raó
és necessari substituir les portes
existents per un sistema de dos
conjunts de portes automàtiques de
vidre laminat.
10.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXA
DE CRÈDIT D'ALTRES APLICACIONS
PRESSUPOSTARIES

85.000,00

Aquests suplements de crèdit és finançaran amb la baixa de crèdit del projecte, aplicacions
i imports que es detallen a continuació i per la qual s’ha realitzat la corresponent RC101:
Descripció aplicació

Codi projecte

Obres Pub., Parcs i
Altres inv.de rep. en
Jardins,
infrast.i béns destin. d’ús
Mantenim., Mobil. i
general
Transports

Orgànic

2017/2/AJSBD/70

Nom projecte

EXA_IMP

Rehabilitació del mur i del
carrer Onyar

85.000,00

Baixa de crèdit

85.000,00

1.2.- Ajustos de finançament dels projectes d’inversions derivat del suplement de
crèdit finançats amb baixa de crèdit d’aplicacions pressupostaries
Derivat dels suplement de crèdit, especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb
baixa de crèdit d’aplicacions pressupostaries del projectes d‘inversió amb el codi
2017/2/ajsbd/70 “Rehabilitació dels mur i del carrer Onyar”, és necessari regularitzar el
coeficients de finançament mitjançant transferència d’acord amb el següent detall:
Aplicació ingrés:

506/91300

Traspàs de finançament

Finançament:

Préstec

Cedit

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i del carrer Onyar

85.000,00

2021/2/AJSBD/47

Millores en equipaments municipals

2021/2/AJSBD/56

Actuacions en centres cívics
TOTAL

Rebut

10.000,00
75.000,00
85.000,00

85.000.00

2.- FONAMENTS JÚRÍDICS
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:

2
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“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
tresoreria (...)

amb

càrrec

a

el

romanent líquid

de

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.

En base a l’article 36.c) en l’expedient proposat al Ple per suplement de crèdit finançat amb
baixa d’altres crèdits pressupostaris, i que detallat en aquest informe, correspon a la xifra
de 85.000,00€.
L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit seran incoats, per ordre del President de la
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME TÈCNIC: 3-8-2021 Informe Serveis Econòmics modificació
número 8 (suplement)

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 14/06/2021 12:17
2.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 14/06/2021 13:30

Codi de verificació: CU4VX-C079L-ROWOO
Pàgina 4 de 4

APROVAT
14/06/2021 13:30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1273240 CU4VX-C079L-ROWOO B6E40779B541C8BEE1DC324B1F60200499D96A31) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

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 de les diverses peticions que Serveis
Econòmics ha rebut dels caps de serveis i/o coordinadors dels diversos departaments 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, i es
proposa aprovar per Ple una modificació de crèdit del pressupost general per l’exercici
2021: mitjançant suplements de crèdits per un import de 85.000,00€, en les aplicacions i
pels imports que es detallen a continuació i que es finançarà amb la baixa de crèdits
d’altres aplicacions pressupostàries:
Orgà
nic
308

Aplicació

Import
necessitats

Codi projecte

Nom projecte

Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
308/3370/62203

407

Descripció despesa

Inv.nova edificis i altres
construccions Urbanisme

75.000,00

Actuacions en centres
2021/2/AJSBD/56 cívics

Inv.repsic. en edificis i altres
construccions Urbanisme

10.000,00

Millores en equipaments
2021/2/AJSBD/47 municipals

Urbanisme
407/9331/63203

Total suplements finançant
amb baixa de crèdit

85.000,00

Sabadell, en data signatura electrònica,

Josep Abellan Martínez
Cap de Serveis Econòmics
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INFORME TÈCNIC: 3-8-2021 Informe justificatiu
suplementacio juny 2021

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi de verificació: 9KG50-MNTCT-RJ8A9
Pàgina 1 de 2
SIGNATURES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei de Participació Ciutadana de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 14/06/2021 09:17

ESTAT

14/06/2021 09:17

APROVAT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1272958 9KG50-MNTCT-RJ8A9 3766670BD9A3D4D128996E55F9A6695B9EC8BCBB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

DOCUMENT

INFORME TÈCNIC: 3-8-2021 Informe justificatiu
suplementacio juny 2021

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi de verificació: 9KG50-MNTCT-RJ8A9
Pàgina 2 de 2
SIGNATURES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei de Participació Ciutadana de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 14/06/2021 09:17

ESTAT

14/06/2021 09:17

APROVAT

Data indicativa per l'aprovació:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-8-2021 Imprés modificació pressupost
suplement per baixa de crèdit

Area: Feminisme, Benestar animal i Participació
Departament o Servei: Democràcia Deliberativa i IC

DOCUMENT

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Proposta de modificació de pressupost

ALTRES DADES

Codi de verificació: ZW1SB-SV1MZ-6U7GH
Pàgina 1 de 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1269822 ZW1SB-SV1MZ-6U7GH D9836B1201FC0F1206FC4D514F08E286CE7B7E8C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de
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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)
x
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

x

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

401

1534

60900 2017/2/AJSBD/70/1

308

3370

62203 2021/2/AJSBD/56

Total

Altre inv. Nova en infrast. I béns us
general
Inv nova edificis i altres construccions
Urbanisme

-75.000,00
75.000,00

0,00

920210008360

IDENTIFICADORS

0,00

Projecte

Econ.

SIGNATURES

Total

Fun.

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei de Participació Ciutadana de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 09/06/2021 13:29
2.- Cap de Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Signat 09/06/2021 14:51
3.- Coordinadora de l'Area de feminisme, benestar animal i participació de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Signat 09/06/2021 16:12

Econ.

ESTAT

APROVAT

09/06/2021 16:12

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1269596 UXT8J-RTZ5K-T0ASJ 85FAA1E32831C30045E9ACDB7DDA36AF15DD93A5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

DOCUMENT
INFORME TÈCNIC: 3-8-2021 OBM-2021-29_IT-modificacio pressup per
suplement de credit

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi de verificació: UXT8J-RTZ5K-T0ASJ
Pàgina 1 de 2
SIGNATURES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals - UH de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat

09/06/2021 10:58

ESTAT

09/06/2021 10:58

APROVAT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1269596 UXT8J-RTZ5K-T0ASJ 85FAA1E32831C30045E9ACDB7DDA36AF15DD93A5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

DOCUMENT
INFORME TÈCNIC: 3-8-2021 OBM-2021-29_IT-modificacio pressup per
suplement de credit

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi de verificació: UXT8J-RTZ5K-T0ASJ
Pàgina 2 de 2
SIGNATURES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals - UH de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat

09/06/2021 10:58

ESTAT

09/06/2021 10:58

APROVAT

APROVAT

09/06/2021 15:22

ESTAT

Data indicativa per l'aprovació: Ple del 07/07/2021

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)
x
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

x

Econ.

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

- 10,000,00

920210008370

Econ.

401

1534 60900

407

9331 63203

OBM-2021-29_Contracte menor pel
subministrament i instal·lació de dues
portes automàtiques al vestíbul del
2017 2 AJSBD 70 1 Despatx Lluch
OBM-2021-29_Contracte menor pel
subministrament i instal·lació de dues
2021/2/AJSBD/47
portes automàtiques al vestíbul del
Despatx Lluch

10,000,00

4
Total

0,00

Total

0,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

3.- Cap de Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Signat 09/06/2021 14:52
4.- Coordinador d'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de
AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 09/06/2021 15:22

09/06/2021 11:07

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Cap de Secció d'Edificis de Serveis - EG de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 09/06/2021 11:05
2.- Cap de Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals - UH de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: YH0S9-Q1M6T-J4X6Z
Pàgina 1 de 1

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-8-2021 OBM-2021-29_IT-EXCEL_MC_Portes
automatiques pel Despatx Lluch

Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei: Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1269592 YH0S9-Q1M6T-J4X6Z FDD09A230BD934A85E6AF084A2BF6EC5E5A392ED) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de
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Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

101_RC PREVIA_: AJUNTAMENT/2021 920210008370 (versió 2)
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Cap de Secció Serveis Jurídics d'Espai Públic de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 09/06/2021

Codi de verificació: QJC3O-0DZBB-ZUR10
Pàgina 1 de 1

12:25

2.- Cap de Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Signat 09/06/2021 14:50
3.- Coordinador d'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de
AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 09/06/2021 15:22
4.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 11/06/2021 14:53

RC

OPERACIONS PRÈVIES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1268931 QJC3O-0DZBB-ZUR10 95AAA45887FBFD75EA0F566026A148845D4197E0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

N. expedient:

RETENCIÓ DE CRÈDIT PER A
TRANSFERÈNCIES

Oficina
Exercici:

2021

Programa
1534

1

Aplicacions:

PRESSUPOST CORRENT
Pressupost

101
0

Clau operació
Signe
N. op. anterior:

COMPTABILITAT DEL
PRESSUPOST DE DESPESES

Orgànica
401

APROVAT
11/06/2021 14:53

2021

Document:

Econòmica:
60900

Referència
22021007282

Import EUROS
10.000,00

PGCP

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

Import

Import EUROS
10.000,00

DEU MIL EUROS.

Codi de Despesa/Projecte:

2017

2 AJSBD

70

1 Rehabilitació del mur i del carrer Onyar

Grup apunts:
Interessat:
Ordinal bancari
Text lliure
Suplement
63203

(finançat

CERTIFICO:

amb

baixa

de

crèdit)

al

projecte

2021/2/AJSBD/47

i

aplicació

de

Que, per a l´/les aplicació/ons que figura/ren en aquest document (o el seu annex), hi ha saldo de
crèdit disponible i en queda retingut l´import que es ressenya.

N. apunt previ:

920210008370

Operació
Data

despesa

08/06/2021
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407

9331

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

101_RC PREVIA_: AJUNTAMENT/2021 920210008360
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Cap de Secció Serveis Jurídics d'Espai Públic de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 09/06/2021

Codi de verificació: NTB9V-LYN4Z-RPNH4
Pàgina 1 de 1

12:26

2.- Cap de Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments de AJUNTAMENT DE
SABADELL.Signat 09/06/2021 14:50
3.- Coordinador d'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de
AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 09/06/2021 15:22
4.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 11/06/2021 14:53

RC

OPERACIONS PRÈVIES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1268905 NTB9V-LYN4Z-RPNH4 C50AA21AEBF488DF6CE0770A5B8F339BDFE5A0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

N. expedient:

RETENCIÓ DE CRÈDIT PER A
TRANSFERÈNCIES

Oficina
Exercici:

2021

Programa
1534

1

Aplicacions:

PRESSUPOST CORRENT
Pressupost

101
0

Clau operació
Signe
N. op. anterior:

COMPTABILITAT DEL
PRESSUPOST DE DESPESES

Orgànica
401

APROVAT
11/06/2021 14:53

2021

Document:

Econòmica:
60900

Referència
22021007281

Import EUROS
75.000,00

PGCP

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

Import

Import EUROS
75.000,00

SETANTA-CINC MIL EUROS.

Codi de Despesa/Projecte:

2017

2 AJSBD

70

1 Rehabilitació del mur i del carrer Onyar

Grup apunts:
Interessat:
Ordinal bancari
Text lliure
Suplement
62203

(finançat

CERTIFICO:

amb

baixa

de

crèdit)

al

projecte

2021/2/AJSBD/56

i

aplicació

de

Que, per a l´/les aplicació/ons que figura/ren en aquest document (o el seu annex), hi ha saldo de
crèdit disponible i en queda retingut l´import que es ressenya.

N. apunt previ:

920210008360

Operació
Data

despesa

08/06/2021

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Administratius de Serveis Econòmics (Monica Domingo): Modificació presspost número 9 aprovat per ple mes de juliol

308

3370

