ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEIS ECONÒMICS

Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021.
S’exposa els expedients per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual qualsevol
persona interessada podrà presentar davant de la corporació municipal les
reclamacions que estimi convenients, segons el que preveuen els articles 169, 170 i
177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Les persones interessades podran examinar els expedient a la seu electrònica de
l’Ajuntament (adreça: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/presmun20P_cat.asp).

https://bop.diba.cat

del

Pàg. 1-1

aprovat inicialment els expedients de modificació de crèdit número 2 i número 3

CVE 202110040132

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió del dia 17 de març d’enguany, ha

A

EDICTE

al telèfon 937453134 o enviant un correu electrònic economia@ajsabadell.cat.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, els acords d’aprovació inicial seran

Data 19-3-2021

També es podrà examinar els expedients presencialment sol·licitant cita prèvia trucant

Sabadell, 18 de març de 2021.

B

Montserrat González Ruiz
Tinenta de l’Àrea de desenvolupament econòmic i
Impuls administratiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar nous acords.
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PLE
Identificació de l’expedient
Expedient número: 3-2/2021
Assumpte:

Modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb la referència 3-2/2021:
Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit
extraordinari per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit

Atès que 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), 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 els
reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder
incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les
despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva
aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Atès que el compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” (en endavant
OPA’s) recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als
quals no s’ha produït la seva aplicació al pressupost. En data 31 de desembre de 2020 aquest
compte, i d’acord amb el que s’especifica a l’informe d’Intervenció IGAS/2/2021, ascendeix la
xifra de 9.682.571,37€.
Atès que del total de l’import anterior la xifra de 5.445.538,81€ correspon obligacions exigibles en
l’exercici anterior que el crèdit necessari per regularitzar el reconeixement extrajudicial de crèdit
es tramitarà amb el crèdit existent derivat de la incorporació de romanents d’acord amb el
estableixen els articles 176.2b) i 182.1 b) del TRLRHL.
Atès que de l’import restant, que ascendeix a 4.237.032,56€ obeeixen a despeses exigibles en
l’exercici anterior que manquen de crèdit en l’exercici vigent i per tant és necessari suplementarlo per tal de poder procedir a la regularització del reconeixement extrajudicial de crèdit.
Atès que 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 suplementar el crèdit en les aplicacions de despesa pertinent per tal de
poder comptabilitzar la corresponent operació d’adjudicació-obligació per tramitar la factura
enviada pel proveïdor.
Atès que 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
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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€.
Atès que 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.
Atès que de l’import total del RTDG, la xifra que ascendeix a 4.237.032,56€ s’haurà de destinar
a finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament:
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ZKDEEd^'EZ>^dZ^KZZ/Ed^

 
 
 

ϯϴ͘ϱϮϯ͘ϰϳϳ͕Ϯϳ
ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ
ϯϰ͘Ϯϴϲ͘ϰϰϰ͕ϳϭ

Atès que 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.”

Atès que 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:
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1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
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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 (...)”

Atès que a l’article 40. Reconeixement extrajudicial de crèdit de les bases d’execució del
pressupost de Sabadell per l’exercici 2021 estableix que en el cas de reconeixent extrajudicial de
crèdit sense consignació pressupostaria s’haurà d’iniciar paral·lelament l’expedient de
modificació pressupostaria corresponent.
Vist l’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel cap de Serveis Econòmics, de
data 1 de març de 2021.
Vist l’informe d’intervenció número IGAS/17/2021 sobreavaluació dels objectius de la LOEPSF
del sector administracions públiques – modificació de crèdit 2/2021; i IGAS/18/2021 sobre
modificació de crèdit núm. 2 al pressupost per a l’exercici 2021; signats ambdós electrònicament
amb data 3 de març de 2021.
Vist el que disposen 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.
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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 segon 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 4.172.355,39€
crèdits extraordinaris finançats amb romanents de tresoreria per despeses generals
per un import de 64.677,17 €.
Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Alta ingrés
505/87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

4.237.032,56

Total Alta ingrés

4.237.032,56

Suplement de crèdit
101/9221/20302

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments

2.420,97

204/9202/22603

Publicació en Diaris Oficials

10.310,41

204/9203/22699
204/9333/20200
204/9333/22604
204/9333/22630

Altres despeses diverses
Lloguers d’edificis i altres
construccions
Jurídics, contenciosos
Despeses quotes complexes

207/9251/22602
209/3321/22602

Publicitat
Publicitat

2019 3 AJSBD

9 Activitats biblioteques Municipals

209/3321/22609

Activitats culturals i esportives

2019 3 AJSBD

98 Activitats biblioteques municipals
2020

209/3330/21200

Manteniment d’edificis i altres
construccions
Altres despeses diverses

209/3340/22699
214/2312/22799
215/3240/21302

322,30
676,98
4.066,24
39.532,47

2020 3 AJSBD 100 Activitats Difusió artística dels
teatres 2021

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Manteniment d'instal·lacions i 2019 3 AJSBD
maquinària Departaments

2018 3 AJSBD 161 Conveni funcionament Escola Illa
curs 18/19

319,44

Reunions, conferències i cursos

215/3240/22606

Reunions, conferències i cursos 2020 3 AJSBD

215/3240/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres 2020 3 AJSBD
empreses i prof.
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236,17
342,35

215/3240/22606



4.612,56

31 Conveni funcionament Escola Illa
curs 19/20

Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments

301/2315/22699

7.207,25
28.063,68

215/3240/21302

215/3240/22799

726,00
91,96

2.990,00
53 Conveni funcionament Escola Illa
curs 2020-2021

478,00
181,50

53 Conveni funcionament Escola Illa
curs 2020-2021

356,00

Altres despeses diverses

809,49
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301/2316/22699
301/2318/22602

Altres despeses diverses
Publicitat

2020 3 AJSBD

56 Abordatge integral de les violències
masclistes

301/2318/22799

Altres treballs realitzats per altres 2020 3 AJSBD
empreses i prof.

56 Abordatge integral de les violències
masclistes

726,00

301/2319/22799

Altres treballs realitzats per altres 2020 3 AJSBD
empreses i prof.

25 Educació per al desenvolupament

495,00

308/9240/22699
400/9220/2260200
401/1331/22100
401/1535/21000

Altres despeses diverses
Difusió d'activitats
Energia elèctrica
Manteniment d'infrastructura i béns20193 AJSBD
naturals

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i béns20193 AJSBD
naturals

401/1650/22100
401/1710/21000

Energia elèctrica
Manteniment d'infrastructura i béns
naturals
Estudis i treballs tècnics
Altres subministraments
Lloguer terrenys i béns naturals

401/9220/22706
401/9332/22199
403/1621/20000
403/1621/2270000
403/1623/2270000
403/1630/2270000
407/1510/22100
407/1512/22604
407/1513/22604
500/9220/23120
504/9206/22799

8.736,53
1.089,00

1.605,00
423,50
4.134,83
9.949,19

39 Guals i connexions de xarxa de
clavegueram segons Ordenança 5.2
90 Guals i connexions de xarxa de
clavegueram segons Ordenança 5.2
(2020-2021)

18.844,22

5.320,78
8.817,97
5.711,20
10.402,78
806,20

506/9320/35900

Neteja
Neteja
Neteja
Energia elèctrica
Jurídics, contenciosos
Jurídics, contenciosos
Del personal no directiu
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Jurídics, contenciosos
Altres despeses diverses
Serveis de recaptació a favor de
l’entitat
Altres despeses financeres

506/9340/22706
506/9340/35900

Estudis i treballs tècnics
Altres despeses financeres

3.584,00
2.930,22

507/9208/22607

Oposicions i proves selectives

4.633,07

514/4391/20302

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments

1.573,00

514/4391/22699

Altres despeses diverses

506/9320/22604
506/9320/22699
506/9320/22708

339.715,18
3.156.658,86
425.931,97
458,57
105,46
10.103,50
187,00
8.295,24
759,97
67,76
28.994,20
1.561,92

5.989,50

Total Suplement crèdit

4.172.355,39

Crèdit extraordinari
211/2311/22699
215/3200/22112

Altres despeses diverses
Subministraments de mat.
electrònic, elèctric i de telecom.

270,00
64.047,50

511/9250/2260202 Publicacions

359,67

Total Crèdit extraordinari

64.677,17

Segon.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 169 i
170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i
considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions.
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INFORME

IGAS/17/2021

ASSUMPTE

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF
DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021

TIPUS DINFORME

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 larticle 15.3 de lOrdre HAP/2105/2012, d1 doctubre, per
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament dinformació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 dabril, destabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de
larticle 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que saprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, destabilitat pressupostària en
la seva aplicació a les entitats locals, sen desprèn lobligació de la Intervenció General
demetre un informe amb caràcter independent el qual sincorporarà 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 lAdministració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 4,
enumera les actuacions atribuïdes a lòrgan de control financer permanent, i en concret
sestableix avaluar el compliment dels objectius destabilitat pressupostària i límit de deute
en els expedients de modificació del pressupost.
II.

LEGISLACIÓ APLICABLE

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

Reforma de larticle 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 dabril, destabilitat 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 saprova el reglament de
desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 desembre, destabilitat pressupostària
en la seva aplicació a las entitats locals1.

•

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

•

Reial decret 500/1990, de 20 dabril, 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 lEstat per a lany
2013, modificada pel RDL 4/2013, de 22 de febrer.

•

Acord del Consell de Ministres, de 6 doctubre de 2020, en el que es sol·licita al
Congrés dels Diputats lapreciació de la situació demergència extraordinària
prevista a larticle 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles
fiscals per als exercicis 2020 i 2021.

•

Bases dExecució del Pressupost

•

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

III.
PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ

Segons larticle 15.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que saprova el reglament
de desenvolupament de la llei 18/2001 destabilitat pressupostària, en la seva aplicació a
les entitat locals, sentén que es compleix lobjectiu destabilitat quan sassoleix, en termes
consolidats, per les entitats incloses en larticle 4.1 del mateix RD.
El perímetre de consolidació en relació a lavaluació dels objectius de la LOEPSF, serà el
següent:
•

NIVELL 1 - Avaluació del Sector Administracions Públiques de lAjuntament,
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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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 larticle 34 del Reial decret 500/1990, de 20
dabril 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
lEntitat 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 lobjecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per import de 4.237.032,56 sobre el pressupost general de
lAjuntament de Sabadell de lexercici 2021.
Aquestes despeses es financen amb Romanent de tresoreria per a despeses generals i el
seu destí és el sanejament de les obligacions pendents daplicar a pressupost en la
liquidació de 2020.
V.

SUPRESSIÓ REGLES FISCALS

Amb lobjectiu 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 dEstabilitat i Creixement el 2020 i que prorrogarà el
2021, el Consell de Ministres en data 6 doctubre de 2020 va aprovar la suspensió de les
tres regles fiscals. Per això, tal com disposa larticle 135.4 de la Constitució Espanyola i
larticle 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 dabril, dEstabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, va sol·licitar en dit acord, que el Congrés apreciés per majoria
absoluta, si Espanya es troba en situació demergència que permeti adoptar aquesta
mesura excepcional.
El 20 doctubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta
lacord del Consell de Ministres de 6 doctubre de 2020 pel qual es sol·licita al Congrés
dels Diputats lapreciació de que Espanya està patint una pandèmia, fet que suposa una
situació demergència extraordinària, per tal daplicar la previsió constitucional que permet
en aquests casos superar els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.
Amb lapreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés, queden suspesos pel
2020 i 2021 els objectius destabilitat i deute, així com la regla de despesa. Daquesta
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
lacord, el dia 20 doctubre, 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 lexercici 2021 de l0,1% que servirà de guia per a lactivitat
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 lhora dexecutar els seus pressupostos.
Igualment, tot i que els objectius destabilitat, deute públic i la regla de despesa, aprovats
pel Govern l11 de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la seva suspensió,
a les modificacions dels Pressupostos de les Entitats Locals els continua sent daplicació
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 destabilitat pressupostària.
Larticle 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment
del principi destabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 dabril
dEstabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes que no la
contradigui, pel RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que saprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, dEstabilitat Pressupostària, en
la seva aplicació a les entitats locals.
No obstant lanterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, dEstabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que shauran davaluar les
regles fiscals de compliment dEstabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa,
fonamentalment, durant laprovació, 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
lObservatori dEstabilitat Pressupostària celebrada el dia 26 de gener de 2016, sadmet la
tramitació dels expedients de modificació pressupostària atenent a les normes
exclusivament pressupostàries, de cara a la seva aprovació per lòrgan competent, de
manera tal que la verificació del compliment dels objectius destabilitat i de la regla de
despesa no seria requisit previ necessari per a laprovació de tals expedients, sense
perjudici de lactualització trimestral a què es refereix lOrdre 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 lavaluació de la regla de despesa
es considera més convenient realitzar-se amb la liquidació del pressupost.
VI.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Dacord amb larticle 3 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 dabril, destabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, lelaboració, 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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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Lestabilitat pressupostària, sidentifica amb una situació dequilibri o superàvit computada,
al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament dacord amb la definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC10).
El càlcul de la variable capacitat de finançament en el marc de les Entitats Locals, en
termes pressupostaris SEC10 sobté, a nivell consolidat, de la diferència entre els Capítols
1 a 7 del Pressupost dIngressos 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 dajustos a fi dadequar la informació pressupostària
daquesta 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 daplicació
del nou SEC10 que afecten els Comptes de les Administracions Públiques editat per la
Intervenció General de lAdministració de lEstat (IGAE), és procedent realitzar els ajustos
següents:
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El càlcul de lestabilitat pressupostària amb motiu de la modificació del pressupost de
lexercici 2021, de lAjuntament de Sabadell, una vegada realitzats els ajustos detallats,
presenta els següents resultats:
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VII.



DEUTE PÚBLIC

El Nivell dEndeutament 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 sen deriven efectes en ordre a la concertació de noves operacions
de crèdit o la reducció de les preexistents.
Lobjectiu 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 daltres especificacions
normatives, en el límit legal vigent per concertar noves operacions de crèdit, el qual,
desprès de lentrada en vigor de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de lEstat per a lany 2013, és, sense restriccions el 75% dels ingressos corrents
i amb restriccions (autorització de lòrgan competent en matèria de tutela financera de les
entitats locals) del 110 % dels ingressos corrents recurrents o ordinaris.
Lavaluació del nivell de deute del Sector Administracions Públiques de lAjuntament de
Sabadell, és el següent:
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VIII.







CONCLUSIONS

Dacord amb les xifres del pressupost actual i la modificació de crèdit a aprovar, en termes
consolidats, el resultat de lavaluació és la següent:
Primer.- Objectiu estabilitat pressupostària.
a) Amb base en els càlculs detallats, el perímetre de consolidació de lAjuntament de
Sabadell presenta una necessitat de finançament per un import de -25.528.834,44
euros dacord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes.
b) No es compleix lobjectiu destabilitat pressupostària donat que la modificació
proposada comporta un increment en la despesa no financera per import de
4.237.035.56 finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals fet
que influeix de forma negativa ja que no computa en el càlcul de lestabilitat.
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 sestima de 42,55 %.
b) Es dóna compliment en lobjectiu de deute públic en no superar el llindar màxim
establert en la normativa aplicable i detallat a lapartat VII del present informe.
Linforme es realitza a efectes informatius i no assortirà cap efecte durant els exercicis
2020 i 2021 per considerar-se inaplicables els objectius destabilitat pressupostària i deute
públic dacord amb lapartat V del present informe.
Document signat electrònicament,
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

INFORME

IGAS/18/2021

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 AL
PRESSUPOST PER A LEXERCICI 2021

TIPUS DINFORME

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 lAdministració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article
4, enumera les actuacions atribuïdes a lòrgan de control financer permanent.
II.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

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

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

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 dabril, dEstabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

•

Reial Decret 500/1990, de 20 dabril, 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 saprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.

•

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que saprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, destabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
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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.: 1216228 IHEEK-57S73-5X2WO 225A32ED4B2A8C59E4051F3B1F0B0EC1B802E8DD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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yW/Ed͗DϮͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

•

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que saprova lestructura dels
pressupostos de les entitats locals, i modificada per lOrdre HAP/419/2014, de
14 de març.

•

Ordre HAP/2105/2012, d1 doctubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament dinformació previstes a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 dabril, destabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

•

RD 128/2018, de 16 de març, pel que saprova el règim jurídic dels funcionaris
dadministració local amb Habilitació de caràcter Nacional.

•

RD 424/2017, de 28 dabril, pel que saprova el règim jurídic del control intern
de les entitats del Sector Públic Local.

•

Articles 10, 11, 12 i 13 de les Bases dExecució del Pressupost

•

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

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES.
Constitueix lobjecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per un import de 4.237.032,56, sobre el pressupost per a
lexercici 2021 de lAjuntament de Sabadell.
Aquestes despeses es financen amb romanent de tresoreria per a despeses generals i
el seu destí és el sanejament de les obligacions pendents daplicar a pressupost en la
liquidació de 2020.
Primera.- Sobre les modificacions de crèdits proposades referents a crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit
La normativa daplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a 182 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual saprova 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 dabril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en endavant RD 500/1990-.
Segons lestablert 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
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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:
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1216091 I48BC-0OSO3-II44M 702CB6D07184FED47A8F78C8A70B3B69CD8FBB86) 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.: 1216228 IHEEK-57S73-5X2WO 225A32ED4B2A8C59E4051F3B1F0B0EC1B802E8DD) 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/Ed͗DϮͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

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.
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 doctubre de 2020 i apreciada pel Congrés de
Diputats en data 20 doctubre 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 lanterior tal i com sestableix 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
dutilització del romanent de tresoreria per a despeses generals per al sanejament de
les obligacions i devolucions dingressos pendents daplicar a pressupost, compliment
dels compromisos de despesa assumits per lexistència 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 lEstalvi
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 lexercici 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 4.237.032.56.

DK/&//MZ/d

/DWKZddKd>D

DϮͬϮϬϮϭ

ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ

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

ϯϴ͘ϱϮϯ͘ϰϳϳ͕Ϯϳ

^>K/E//>

ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ
ϯϰ͘Ϯϴϲ͘ϰϰϰ͕ϳϭ

ZKDEEd>1Yh/dZ^KZZ/

El seu detall és el següent:
CODI
SIG.2
OP1
ϬϭϬ

1
2
3

н

APLICACIÓ
DESPESES
ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϮϲϵϵ

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

RF3

Altres despeses diverses

ϱ

IMPORT
ϮϳϬ͕ϬϬ

CODI OP= El codi operació 010 Crèdits extraordinaris El 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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yW/Ed͗DϮͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

ϬϭϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ

ϬϭϬ

н

ϮϬϮϭϱϭϭϵϮϱϬϮϮϲϬϮϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϬϮϬ

н

Subministraments de mat.
electrònic, elèctric i de
telecom.

ϱ

ϲϰ͘Ϭϰϳ͕ϱϬ

Publicacions
Lloguers de maquinària,
instal·lacions
Departaments
Publicació en Diaris
Oficials

ϱ

ϯϱϵ͕ϲϳ

ϱ

Ϯ͘ϰϮϬ͕ϵϳ

ϱ

ϭϬ͘ϯϭϬ͕ϰϭ

ϮϬϮϭϮϬϰϵϮϬϯϮϮϲϵϵ

Altres despeses diverses

ϱ

ϯϮϮ͕ϯϬ

ϱ

ϲϳϲ͕ϵϴ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϰϵϯϯϯϮϬϮϬϬ

Lloguers dedificis i altres
construccions

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϮϭϮϮϲϬϮ

Publicitat

ϮϬϭϵϯ:^ϵ

ϱ

ϵϭ͕ϵϲ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϮϭϮϮϲϬϵ

Activitats culturals i
esportives

ϮϬϭϵϯ:^ϵϴ

ϱ

ϳ͘ϮϬϳ͕Ϯϱ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

Altres despeses diverses

ϮϬϮϬϯ:^ϭϬϬ

ϱ

ϰ͘ϲϭϮ͕ϱϲ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϰϬϮϭϯϬϮ

ϱ

ϯϭϵ͕ϰϰ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϰϬϮϭϯϬϮ

ϱ

ϯϰϮ͕ϯϱ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϱ

Ϯ͘ϵϵϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϯ:^ϱϯ

ϱ

ϰϳϴ͕ϬϬ

Altres treballs realitzats
ϮϬϮϬϯ:^ϱϯ
per altres empreses i prof.

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϰϬϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϯϬϭϮϯϭϴϮϮϲϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϯϬϭϮϯϭϴϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϯϬϭϮϯϭϵϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϲϱϬϮϮϭϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϬϮϬ

н

ϬϮϬ
ϬϮϬ

н
н

Manteniment
d'instal·lacions i
ϮϬϭϴϯ:^ϭϲϭ
maquinària Departaments
Manteniment
d'instal·lacions i
ϮϬϭϵϯ:^ϯϭ
maquinària Departaments
Reunions, conferències i
cursos
Reunions, conferències i
cursos

ϱ

ϯϱϲ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϯ:^ϱϲ

ϱ

ϭ͘Ϭϴϵ͕ϬϬ

Altres treballs realitzats
ϮϬϮϬϯ:^ϱϲ
per altres empreses i prof.

ϱ

ϳϮϲ͕ϬϬ

ϱ

ϰϵϱ͕ϬϬ

ϱ

ϵ͘ϵϰϵ͕ϭϵ

ϱ

ϭϴ͘ϴϰϰ͕ϮϮ

Publicitat

Altres treballs realitzats
ϮϬϮϬϯ:^Ϯϱ
per altres empreses i prof.
Manteniment
d'infrastructura i béns
ϮϬϭϵϯ:^ϯϵ
naturals
Manteniment
d'infrastructura i béns
ϮϬϭϵϯ:^ϵϬ
naturals
Energia elèctrica

ϱ

ϱ͘ϯϮϬ͕ϳϴ

Neteja

ϱ

ϯ͘ϭϱϲ͘ϲϱϴ͕ϴϲ

Jurídics, contenciosos
Despeses quotes
complexes

ϱ

ϰ͘Ϭϲϲ͕Ϯϰ

ϱ

ϯϵ͘ϱϯϮ͕ϰϳ

ϮϬϮϭϮϬϳϵϮϱϭϮϮϲϬϮ

Publicitat

ϱ

ϳϮϲ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϯϬϮϭϮϬϬ

Manteniment dedificis i
altres construccions

ϱ

Ϯϴ͘Ϭϲϯ͕ϲϴ

ϮϬϮϭϮϭϰϮϯϭϮϮϮϳϵϵ

Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.

ϱ

Ϯϯϲ͕ϭϳ

ϱ

ϭϴϭ͕ϱϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϱϯϮϰϬϮϮϳϵϵ

Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϯϬϭϮϯϭϱϮϮϲϵϵ

Altres despeses diverses

ϱ

ϴϬϵ͕ϰϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϯϬϭϮϯϭϲϮϮϲϵϵ

Altres despeses diverses

ϱ

ϴ͘ϳϯϲ͕ϱϯ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϯϬϴϵϮϰϬϮϮϲϵϵ

Altres despeses diverses

ϱ

ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϬϵϮϮϬϮϮϲϬϮϬϬ

Difusió d'activitats

ϱ

ϰϮϯ͕ϱϬ
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ϬϮϬ

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1216091 I48BC-0OSO3-II44M 702CB6D07184FED47A8F78C8A70B3B69CD8FBB86) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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yW/Ed͗DϮͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϯϯϭϮϮϭϬϬ

Energia elèctrica

ϱ

ϰ͘ϭϯϰ͕ϴϯ

ϱ

ϴ͘ϴϭϳ͕ϵϳ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϭϳϭϬϮϭϬϬϬ

Manteniment
d'infrastructura i béns
naturals

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϵϮϮϬϮϮϳϬϲ

Estudis i treballs tècnics

ϱ

ϱ͘ϳϭϭ͕ϮϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϭϵϯϯϮϮϮϭϵϵ

Altres subministraments

ϱ

ϭϬ͘ϰϬϮ͕ϳϴ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϯϭϲϮϭϮϬϬϬϬ

Lloguer terrenys i béns
naturals

ϱ

ϴϬϲ͕ϮϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϯϭϲϮϭϮϮϳϬϬϬϬ

Neteja

ϱ

ϯϯϵ͘ϳϭϱ͕ϭϴ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϯϭϲϯϬϮϮϳϬϬϬϬ

Neteja

ϱ

ϰϮϱ͘ϵϯϭ͕ϵϳ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϳϭϱϭϬϮϮϭϬϬ

Energia elèctrica

ϱ

ϰϱϴ͕ϱϳ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

Jurídics, contenciosos

ϱ

ϭϬϱ͕ϰϲ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϰϬϳϭϱϭϯϮϮϲϬϰ

Jurídics, contenciosos

ϱ

ϭϬ͘ϭϬϯ͕ϱϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϬϵϮϮϬϮϯϭϮϬ

Del personal no directiu

ϱ

ϭϴϳ͕ϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.

ϱ

ϴ͘Ϯϵϱ͕Ϯϰ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

Jurídics, contenciosos

ϱ

ϳϱϵ͕ϵϳ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

Altres despeses diverses

ϱ

ϲϳ͕ϳϲ

ϱ

Ϯϴ͘ϵϵϰ͕ϮϬ

ϱ

ϭ͘ϱϲϭ͕ϵϮ

ϱ

ϯ͘ϱϴϰ͕ϬϬ

ϱ

Ϯ͘ϵϯϬ͕ϮϮ

ϱ

ϰ͘ϲϯϯ͕Ϭϳ

ϱ

ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϲϵϯϮϬϮϮϳϬϴ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϲϵϯϰϬϮϮϳϬϲ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϬϳϵϮϬϴϮϮϲϬϳ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϭϰϰϯϵϭϮϬϯϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϱϭϰϰϯϵϭϮϮϲϵϵ

Serveis de recaptació a
favor de lentitat
Altres despeses
financeres
Estudis i treballs tècnics
Altres despeses
financeres
Oposicions i proves
selectives
Lloguers de maquinària,
instal·lacions
Departaments
Altres despeses diverses

ϱ

TOTAL DESPESES

CODI
OP
ϬϮϬ

SIG.

н

APLICACIÓ
INGRÉS
ϮϬϮϭϱϬϱϴϳϬϬϬ

ϱ͘ϵϴϵ͕ϱϬ
4.237.032,56

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

TOTAL FINANÇAMENT

IMPORT

ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ
4.237.032,56

Segona.- Els conceptes pressupostaris proposats sadeqüen a la finalitat i al que
sestableix en lOrdre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. No obstant en relació a les
denominacions de les aplicacions de lestat dingressos i de lestat de despeses cal fer
esment del següent:
•

Aplicacions pressupostàries de despeses que la seva denominació sextreu de la
classificació econòmica quan estan previstes per imputar una despesa especifica.
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CONTROL FINANCER

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: 1216091 I48BC-0OSO3-II44M 702CB6D07184FED47A8F78C8A70B3B69CD8FBB86) 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.: 1216228 IHEEK-57S73-5X2WO 225A32ED4B2A8C59E4051F3B1F0B0EC1B802E8DD) 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/Ed͗DϮͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Tercera.- La present modificació de crèdit dóna compliment al principi dequilibri
pressupostari referent a que el total dingressos previstos per cada entitat ha de cobrir
la totalitat de les respectives despeses.
Quarta.- Competència per a laprovació de la modificació de crèdit.
LÒrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l article 12
de les Bases dexecució del pressupost de lexercici 2021.
Així mateix, dacord amb larticle 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladors dHisendes
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 daquest 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 lentitat al que es
refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990.
IV. CONCLUSIÓ
Vist lexposat anteriorment, sinforma favorablement.
Document signat electrònicament,

Informe IGAS/18/2021  Modificació de crèdit número 2/2021

Pàgina 6|6

SIGNAT
03/03/2021 10:53

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 ST - Memoria justificació
necessitat finançament OPA

SIGNATURES

ALTRES DADES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per VICESECRETÀRIA (Zaida de la Hera Justicia) a les 12:43 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5P3P6H1W30370F4W17BX pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web
que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1216094 UO3Q5-5UGG4-KL94J 33F1FBE1808DFF430D1A92904A6EBE2C5B669313) 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.

Codi de verificació: UO3Q5-5UGG4-KL94J
Pàgina 1 de 5

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SECRETARIA GENERAL

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits previst
al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els reconeixements
extrajudicials de crèdit derivats de les operacions pendent d’aplicar a 31
de desembre de 2020

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 de secretaria general sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder
incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les
despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació
al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions efectivament
rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de reconeixement i
liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa dins de l’exercici
que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o AD no es
pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament
afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà que aquest no
es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
X

Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent, encarà
que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.

Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar suplementant
1
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el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació comptable necessària
per procedir al pagament de la factura .
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que no
s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord amb
les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.

Document signat electrònicament,

La Vicesecretària
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2

Servei : secretaria general
Àrea

2

2

2

Orgànic

C. gestor

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

N.
Operació
definitiva

Aplicació

220200036749

204
9202
22603

220200036750

204
9202
22603

220200036751

204
9202
22603

Import
OPA

1.132,56

762,30

532,40

Nom terc.

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regular
itzar
l’OPA?

1.132,56

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:89392154 P20023 Edicte aprovació ordenança
admnistració
electrònica.
Format 5x3. 22/09 / P20024
- Edicte modificac

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

762,30

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:89392943
P20025: PU-175.
6x3. 10/10

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

532,40

EL
PERIODICO
DE
CATALUNY
A SLU

AOC:91083195
EDICTE
MODIFICACIO OOFF

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

Finançament
RGT

Edicte
Format

3
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DOCUMENT

(ANNEX 1)

2

2

2

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

220200036752

220200036753

204
9202
22603

220200036754

204
9202
22603

220200036755

204
9202
22603

220200037208

204
9202
22603

381,15

635,25

1.573,00

508,20

943,80

381,15

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:91445869
P20026:
Edicte. Expedient U-175.
Format 3x3. 17/10

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

635,25

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:92297139
P20029:
Edicte modificació Estatus
Consell Assessor Comerç.
Format 5x3. 28/11

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

1.573,00

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:92688911
Edicte
PE131 - PEPS (Pla especial
protecció patrimoni). 03/12.
Pàgina sencera

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

508,20

EL
PERIODICO
DE
CATALUNY
A SLU

AOC:85898220 EDICTE OF.
4.3
MERCATS
MUNICIPALS

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Ple

943,80

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:82993828
P-20010.
Anunci IBI taxa de residus.
Format 5x3. 26/5 / P-20011.
Anunci IAE Padro 2020.
Format 5x3. 28/5

6 - S’ha tramitat la corresponent ADO
o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini

Ple

4
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2

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

2

2

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

204

STSECRETA
RIA
ANUNCIS
OFICIALS

220200037209

220200037210

204
9202
22603

220200037211

204
9202
22603

220200037212

204
9202
22603

1.107,15

508,20

605,00

1.621,40

1.107,15

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:83914470 P20012 Edicte
Modificació
Pla
General 122. 11/06. Format
5x3 / P20014 - Edicte Pla
General Ordenació Pass

6 - S’ha tramitat la corresponent ADO
o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini

Ple

508,20

EL
PERIODICO
DE
CATALUNY
A SLU

AOC:83854344
AJ.
SABADELL - OF. GENERAL
1.1

6 - S’ha tramitat la corresponent ADO
o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini

Ple

605,00

EL
PERIODICO
DE
CATALUNY
A SLU

AOC:84411947
AJ.
SABADELL
ANUNCI
MODIFICACIO ORDENA

6 - S’ha tramitat la corresponent ADO
o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini

Ple

1.621,40

NOVAPRES
S
EDICIONS
SL

AOC:85702766 P20017 Reglament Control Intern.
Format 5x3. 21/07 / P20019
- Festes locals 2021. Format
2x2. 25/07 / P20

6 - S’ha tramitat la corresponent ADO
o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini

Ple

5
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Informe tècnic referent a Memòria justificativa per la necessitat de suplementar
els crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les operacions pendent
d’aplicar a 31 de desembre de 2020

ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
Servei de Feminismes i Diversitat

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020
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 (indicar) sol·licita a Serveis
Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a
l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades
o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de
l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions efectivament
rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de reconeixement i
liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa dins de l’exercici
que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o AD no es
pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament
afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà que aquest no
es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment permetia
fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent, encarà que
aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar suplementant
el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació comptable necessària
per procedir al pagament de la factura :
N. d'entrada

Data

N.
de
Data doc.
document

Tercer

F/2020/15492

12/12/2020 2020- 251

11/12/2020 B64057144

F/2020/15523

13/12/2020 2020- 252

13/12/2020 B64057144

Nom

Import total

MITE
LS
PRODUCCIONS, SL
MITE
LS
PRODUCCIONS, SL

562,65
246,84

1
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F/2020/15789

29/12/2020 A-1273

28/12/2020 B60992468

F/2020/15467

12/12/2020 A-1261

31/08/2020 B60992468

F/2020/15458

12/12/2020 1000-34

11/12/2020 45482284Z

F/2020/14014

30/11/2020 157/2020

30/11/2020 47713957C

CEL LULA ACCIO
CREATIVA SL
CEL LULA ACCIO
CREATIVA SL
ANTON
FERNANDEZ
FRANCISCO
DE ARRIBA DE LA
CALLE JORDI

F/2020/14753

03/12/2020 23

01/12/2020 40994731Z

NEUS MARTÍ SANZ

2.486,40
6.250,13
726,00
1.089,00
495,00
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11.856,02

Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que no
s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord amb
les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
Document signat electrònicament,
Cap de Servei de Feminismes i Diversitat

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²365J3T0L6Z1T5E6K0GGN|»

CODI DE
VERIFICACIÓ

365J 3T0L 6Z1T 5E6K 0GGN

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTF15I005D

DATA

26-02-2021

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Oficina tècnico-jurídica Democràcia deliberativa i intervenció comunitària

ASSUMPTE

301

DCDRETS
CIVILS

220200037050

301
22699

2315

562,65

562,65 MITE
LS Serveis tècnics i
PRODUCCIONS,
auxiliars
per
al
SL
Documental
ENCARA HI HA
ALGÚ - 25N

3

301

DCDRETS
CIVILS

220200037051

301
22699

2315

246,84

3

301

DCDRETS
CIVILS

220200037201

301
22699

2316 6.250,13

246,84 MITE
LS Serveis tècnics i
PRODUCCIONS,
auxiliars
per
a
SL
l’Espectacle infantil i
familia
LES
SUPERTIETES
25N.
6.250,13 CEL LULA ACCIO Disseny, traducció i
CREATIVA SL
impressió
guia
acollida Sabadell.

3

Aplicació 2020

Import
OPA

Finançament Nom terc.

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA

1 - No s’ha pogut gravar Ple
la corresponent O amb
càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de
gravació
d’operacions
està tancat
1 - No s’ha pogut gravar Ple
la corresponent O amb
càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de
gravació
d’operacions
està tancat
2 - No s’ha pogut gravar Ple
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
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Àrea
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IDENTIFICADORS

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei : FEMINISMES I DIVERSITAT

NO VOL SIGNATURES

301

DCDRETS
CIVILS

220200037202

301
22699

2316 2.486,40

3

301

DCDRETS
CIVILS

220200037280 2020
3 301
AJSBD 56 22602

2318 1.089,00

3

301

DCDRETS
CIVILS

220200037199 2020
3 301
AJSBD 56 22799

2318

726,00

3

301

DCDRETS
CIVILS

220200037197 2020
3 301
AJSBD 25 22799

2319

495,00

Ple

Ple

Ple

SIGNATURES

Document signat electrònicament,
Cap de servei de Feminismes i Diversitat
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IDENTIFICADORS

TOTAL FINANÇAMENT

2.486,40 CEL LULA ACCIO Disseny, traducció i 2 - No s’ha pogut gravar
CREATIVA SL
impressió
guia la
corresponent
O
acollida Sabadell.
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
1.089,00 DE ARRIBA DE LA Publicar anunci diari 2 - No s’ha pogut gravar
CALLE JORDI
digital iSabadell Dia la
corresponent
O
nternacional
perquè
no
existeix
eliminació Violència aprovació
del
dones 25N.
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
726,00 ANTON
Difusió del cartell 2 - No s’ha pogut gravar
FERNANDEZ
25N (1.500 unitats)
la
corresponent
O
FRANCISCO
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
495,00 NEUS
MARTÍ Formació
canvi 2 - No s’ha pogut gravar
SANZ
climàtic.
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
11.856,02

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

ESTAT

3

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²365J3T0L6Z1T5E6K0GGN|»

CODI DE
VERIFICACIÓ

365J 3T0L 6Z1T 5E6K 0GGN

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTF15I005D

DATA

26-02-2021

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Oficina tècnico-jurídica Democràcia deliberativa i intervenció comunitària

ASSUMPTE

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 01/03/2021
Pàg.

13:54:48
1

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
3-2/2021

Expedient:
Text explicatiu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213596 ZDLNL-W8B0J-QSWAP 2CB07D3EFFC9E391FB0084AC76DE5E53D175FF7D) 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:

24/02/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost suplement de crèdit proposta al Ple extarordinari mes de març (REC)
En Elaboración

Data comptabilització:

5) Remanente de Tesorería (Financiación General)

4.237.032,56

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

4.237.032,56

Total baixes per anul·lació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Data:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ALTRES DOCUMENTS: 3-2-2021 Resum modificació
de crèdit (versió 2)
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: OTIAT-HR7HF-9WZD7
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AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 01/03/2021
Pàg.

13:55:17
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
3-2/2021

Expedient:
Text explicatiu:

24/02/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost suplement de crèdit proposta al Ple extarordinari mes de març (REC)
En Elaboración

Situació expedient:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213595 OTIAT-HR7HF-9WZD7 A7D2B97B750C6F9D61F9DD901D68B5DCB388B1B0) 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

4.232.540,42

3.- DESPESES FINANCERES

4.492,14

4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- INVERSIONS REALS
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8.- ACTIUS FINANCERS
9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

4.237.032,56

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

4.237.032,56

9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

4.237.032,56

BAIXE

KƌŐăŶŝĐ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

ϭ

ϭϬϭ

'Ͳ'/Ed>>/

ϭ

ϭϬϭ

ϭ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϮϬ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϯϭϰ͕ϲϬ

'Ͳ'/Ed>>/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϮϭ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϭ͘ϴϮϴ͕Ϭϳ

ϭϬϭ

'Ͳ'/Ed>>/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϮϯ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

Ϯϱϰ͕ϭϬ

Ϯϱϰ͕ϭϬ dt/^dKEZd^z^dD^>

Ϯ

ϮϬϰ

:Ͳ^ZdZ//&E^:hZ1/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϱ

ϮϬϰϵϮϬϯϮϮϲϵϵ

ϮϬϰϵϮϬϯϮϮϲϵϵ

ϯϮϮ͕ϯϬ

ϯϮϮ͕ϯϬ /dKZ/>ZE/^

Ϯ

Ϯϭϰ

WͲ/>^s/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϳϱ

ϮϭϰϮϯϭϮϮϮϳϵϵ

ϮϭϰϮϯϭϮϮϮϳϵϵ

Ϯϯϲ͕ϭϳ

Ϯϯϲ͕ϭϳ />/E^>

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϵϱϱ ϮϬϭϵϯ:^ϵ

ϮϬϵϯϯϮϭϮϮϲϬϮ

ϮϬϵϯϯϮϭϮϮϲϬϮ

ϵϭ͕ϵϲ

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϴϭ ϮϬϭϵϯ:^ϵϴ

ϮϬϵϯϯϮϭϮϮϲϬϵ

ϮϬϵϯϯϮϭϮϮϲϬϵ

ϳ͘ϮϬϳ͕Ϯϱ

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϱϱϲ͕ϯϱ

ϱϱϲ͕ϯϱ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϴϳ͕ϳϰ

ϴϳ͕ϳϰ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϴϳ͕ϳϰ

ϴϳ͕ϳϰ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϵϴ͕ϬϬ

ϵϴ͕ϬϬ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϵϴ͕ϬϬ

ϵϴ͕ϬϬ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕Ϯϭ

ϭϲ͕Ϯϭ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

ϯϭϰ͕ϲϬ dt/^dKEZd^z^dD^>
ϭ͘ϴϮϴ͕Ϭϳ D/d>^WZKh/KE^͕^>

ϵϭ͕ϵϲ W/ZKZZ^YhZEZ/Yh
:K^
ϳ͘ϮϬϳ͕Ϯϱ &hE/KWZ/sD/E

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

'ͲĐƚĞĚĞůdĞƌƌŽƌŝƐŵĞͲĚŝĂϭϴĚĞ ϭ
ĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬͲƐŽŶŽƌŝƚǌĂĐŝſ
hͲĐƚĞ^ĂďĂĚĞůůĂƉŝƚĂůĚĞůĂƵůƚƵƌĂ ϭ
ĂƚĂůĂŶĂͲƉƌŽĚƵĐĐŝſƚğĐŶŝĐĂĂĐƚĞ
'ͲĐƚĞŵĞŵŽƌŝĂůϭϱĚΖŽĐƚƵďƌĞĂů
ϭ
WĂƌĐĂƚĂůƵŶǇĂͲƐŽŶŽƌŝƚǌĂĐŝſĂĐƚĞ
K͗ϵϬϬϳϵϮϬϯŐƌƵƉĂĐŝŽŶZĞǀŝƐƚĂ
Ϯ
ƐƉ͘ĐŚŽ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚ
K͗ϵϭϲϴϵϬϯϵ^ĞƌǀĞŝĚĞŝŶĂŵŝƚǌĂĐŝſ ϲ
ĚĞůŽŶƐĞůůĚĞůƐŝŶĨĂŶƚƐŝĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ
ĚĞ^ĂďĂĚĞůů͕ĚĞůΖϭĂůϭϲĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͘>ŽŶĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůĞƐ
ŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐͰϯϯϮϭϭϬΎͬϭϮ
/ŶĚĞŵŶŝƚǌĂĐŝſƉĞƌĚĂŶǇƐŝƉĞƌũƵĚŝĐŝƐ
ĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſĞǆĞĐƵĐŝŽ
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞKs/ϭϵͰϯϯϮϭϭϭΎͬϬϯͲ
Ϭϲ͘
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
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W>

W>
W>
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Ϯ
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Ϯ
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Ϯ
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Ϯ

W>
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ƌĞĂ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213594 5XT1J-C4SKP-XWSQ5 E71F9EE690131FF74C15F1196034EAB08CE603C2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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DOCUMENT

DK/&//MWZ^^hWK^dW>ydZKZ/EZ/D^DZ͗&/EEDEdZKE/yDEdydZ:h//>Z/d

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϲϴϬ͕ϱϲ

ϲϴϬ͕ϱϲ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϭϰϲ͕ϰϭ

ϭϰϲ͕ϰϭ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϭ͘ϴϱϱ͕ϳϱ

ϭ͘ϴϱϱ͕ϳϱ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϭϬϳ͕ϯϰ

ϭϬϳ͕ϯϰ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϰϯϵ͕Ϯϯ

ϰϯϵ͕Ϯϯ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ

ϮϬϵ

hͲh>dhZ

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϵ ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϬ ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϵϵ

ϰϯϵ͕Ϯϯ

ϰϯϵ͕Ϯϯ ^K/dd'EZ>hdKZ^/
/dKZ^

Ϯ
Ϯ
Ϯ

Ϯϭϱ
Ϯϭϱ
Ϯϭϱ

Ͳh/M
Ͳh/M
Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϯϱ
ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϯϲ
ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϯϳ

ϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ
ϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ
ϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ

ϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ
ϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ
ϮϭϱϯϮϬϬϮϮϭϭϮ

ϳ͘ϴϭϵ͕ϰϰ
ϲ͘Ϯϳϴ͕Ϭϲ
ϰϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϬϵϬ ϮϬϭϴϯ:^ϭϲϭ ϮϭϱϯϮϰϬϮϭϯϬϮ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϭϯϬϮ

ϯϭϵ͕ϰϰ

ϯϭϵ͕ϰϰ /ZDd/^

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϬϵϭ ϮϬϭϵϯ:^ϯϭ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϭϯϬϮ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϭϯϬϮ

ϯϰϮ͕ϯϱ

ϯϰϮ͕ϯϱ /ZDd/^

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϱ ϮϬϮϬϯ:^ϱϯ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϯϲϬ͕ϬϬ

ϯϲϬ͕ϬϬ ^^K//Kh>dhZ>D/>
DWE^

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϲ ϮϬϮϬϯ:^ϱϯ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϭϭϴ͕ϬϬ

ϭϭϴ͕ϬϬ >sZ>d/^EhZ

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϰ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϭϮϬ͕ϬϬ

ϭϮϬ͕ϬϬ sEdZK>/sZ

ϳ͘ϴϭϵ͕ϰϰ sK&KE^WH^h
ϲ͘Ϯϳϴ͕Ϭϲ sK&KE^WH^h
ϰϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ sK&KE^WH^h

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

Ϯ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
Ϯ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
Ϯ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
Ϯ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
Ϯ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
Ϯ
ƌĞƚƐĚΖĂƵƚŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͰϯϯϰϬϬϰͲϬϲͲ
ϬϲͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϭϱϬϭͲϬϮϬϮͲ
ϬϮϬϮͲϬϰͲϭϱϬϭͲϬϰͲϬϰΎͬϬϭͲϭϮ
K͗ϵϭϰϱϭϴϮϳdŽƚĂůƐĞƌǀŝĐŝŽ
Ϯ
K͗ϵϭϰϱϭϵϭϯdŽƚĂůƐĞƌǀŝĐŝŽ
Ϯ
K͗ϵϮϬϰϭϲϱϵĞďŝĚŽĂůĂ>ĞǇ
Ϯ
ϮϴͬϮϬϭϰƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶĞůKEƷŵ͘Ϯϴϴ
^ĞĐ͘/͘WĄŐ͘ϵϳϭϬϯ͕ĞŶǀŝŐŽƌĚĞƐĚĞĚĞůϭ
ĚĞůϰĚĞϮϬϭϱ͕
K͗ϵϯϮϵϲϰϯϰZs/^/KEzD/K ϭ
&/>dZK^/E͘/EdZsE/KE
Z>/WKZEh^dZK^
/E^d>KZ^͗DKEd:>dhK
K͗ϵϯϮϵϲϰϯϲ>hZ/Ed
ϭ
hdKDEϮ>ͬ'^d/KE
Z/>:Z^KhK^ͬϯ͕ϱ,KZ^
dE/Kͬ</>KDdZ:
dĂůůĞƌĚĞĚŝƐƐĞŶǇĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞĚŝŐŝƚĂů ϱ
ƉĞƌĂůΖĂůƵŵŶĂƚĚĞůŝĐůĞ&ŽƌŵĂƚŝƵĚĞ
'ƌăĨŝĐĂWƵďůŝĐŝƚăƌŝĂ;ƐĐŽůĂ/ůůĂͿ
ŽŶĨĞƌğŶĐŝĂƐŽďƌĞĚŝƐƐĞŶǇŐƌăĨŝĐ͕
ϱ
ĐƌĞĂƚŝǀŝƚĂƚŝƉƌŽĚƵĐĐŝſ;tŽƌŬƐŚŽƉdh^Ϳ
ƉĞƌĂůΖĂůƵŵŶĂƚĚĞů&ĚĞ'ƌăĨŝĐĂ
WƵďůŝĐŝƚăƌŝĂ
ZĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĚĞĐƌğĚŝƚƉĞƌdĂůůĞƌĚĞ ϱ
ŵăŐŝĂĂůƉƌŽũĞĐƚĞΗΗƌŽƐƐĂΗΗdĂůůĞƌƐ
/ŶĨĂŶƚŝůƐĚΖƐĐŽůĂ/ůůĂ;ĐƵƌƐϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
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KƌŐăŶŝĐ
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

Ϯ

Ϯϭϱ

Ϯ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϳ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

Ϯ͘ϬϲϮ͕ϱϬ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϴ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϲϴϳ͕ϱϬ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϵ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϲϬϲ

ϭϮϬ͕ϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϯ ϮϬϮϬϯ:^ϱϯ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϳϵϵ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϳϵϵ

ϯϱϲ͕ϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

Ͳh/M

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϮ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϳϵϵ

ϮϭϱϯϮϰϬϮϮϳϵϵ

ϭϴϭ͕ϱϬ

ϭ

ϭϬϭ

'Ͳ'/Ed>>/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϮϰ

ϭϬϭϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

ϮϬϬϵϮϮϭϮϬϯϬϮ

Ϯϰ͕ϮϬ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϳϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϬϮϬϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϬϮϬϬ

ϲϳϲ͕ϵϴ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϴ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϵ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϱϲϬ͕Ϭϲ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϲϳϴ͕ϱϬ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϭ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϲϵϵ͕ϴϵ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϮ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϯ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϱϵϴ͕ϳϲ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϲϯϯ͕ϴϱ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϱ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϭϯϬ͕ϵϬ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϲ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϵϮ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϬϰ

ϳϱϯ͕ϯϲ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϴ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϳ͘ϳϮϬ͕ϯϰ

Ϯ͘ϬϲϮ͕ϱϬ dEs>>^/^KE

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

dĂůůĞƌĚΖŝŶŝĐŝĂĐŝſĂůĂũŽŝĞƌŝĂƉĞƌĂ
ϱ
ůΖĂůƵŵŶĂƚĚĞ/ůůĂKďĞƌƚĂͲdĂůůĞƌƐĚΖƌƚ
;ƐĐŽůĂ/ůůĂͿ
tŽƌŬƐŚŽƉĚĞƚğĐŶŝƋƵĞƐĚĞĚŝďƵŝǆƉĞƌ ϱ
ĂůΖĂůƵŵŶĂƚĚΖƵůĂKďĞƌƚĂ;ƐĐŽůĂ/ůůĂͿ

W>

dĂůůĞƌŝŶĨĂŶƚŝůĚĞŵăŐŝĂƉĞƌĂůΖĂůƵŵŶĂƚ ϱ
ĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞΗΗƌŽƐƐĂΗΗdĂůůĞƌƐ/ŶĨĂŶƚŝůƐ
;ƐĐŽůĂ/ůůĂͿ
ϯϱϲ͕ϬϬ hdKZ^&ZEYh^^>
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂůƵŵŶĞƐ&ƐƚŝůŝƐŵĞ
ϱ
/ŶĚƵŵĞŶƚăƌŝĂĂůĞŶƚƌĞĚĞZĞĐĞƌĐĂŝ
dƌĂŶƐĨĞƌğŶĐŝĂĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂdğǆƚŝů
;ĂŶĞƚĚĞDĂƌͿ
ϭϴϭ͕ϱϬ /dY^Zs/^^>
^ĞƌǀĞŝĚΖŝŵƉƌĞƐƐŝſŝĞŶƋƵĂĚĞƌŶĂĐŝſ
ϱ
ĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐƉĞƌůΖĂůƵŵŶĂƚ
ĚĞůƐdĂůůĞƌƐ/ůůĂKďĞƌƚĂ;ƐĐŽůĂ/ůůĂͿ
Ϯϰ͕ϮϬ dt/^dKEZd^z^dD^>
'ͲĐƚĞ^ĂďĂĚĞůůĂƉŝƚĂůĚĞůĂƵůƚƵƌĂ ϭ
ĂƚĂůĂŶĂͲϮϲĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
ϭ
ϲϳϲ͕ϵϴ >KZd/E'>^^
K͗ϴϴϴϳϱϭϮϱΎϬϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬͲ
ϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬͲĞƐŝſŶƐƉĂĐŝŽ͘͘
^>>
ϯ͕ϲϰ ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚŶƷŵ ϰ
DZ/
ϮĚĞ^ĂďĂĚĞůůEKd^/DW>
Z'/^dZ>ϮϱϮϮϲ^h͕ϭϭϭͲϭϭϯ͕
ϱϲϬ͕Ϭϲ DZEK>/sZ:^h^
WƌŽƚŽĐŽůŽŶƵŵĞƌŽϬϬϮϭϯϰͬϮϬ
ϰ
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐƐŐůĞƐŝĂ
ZŽŵăŶŝĐĂϳϵͲϴϭ
ϰ
ϲϳϴ͕ϱϬ DZEK>/sZ:^h^
WƌŽƚŽĐŽůŽŶƵŵĞƌŽϬϬϮϭϯϱͬϮϬ
ĐŽŵƉĂǀĞŶƚĂĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſ
ZĚĂŽůůƐĂůĂƌĐĂ͕Ϯϰϵ͕ϮŶϰĂ͘
ϰ
ϲϵϵ͕ϴϵ ^sZDKZ>^^Z'/K
,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϱĚĞ^ĂďĂĚĞůůĞŶƚƌĂĚĂ
ϬϬϮϯϬϬͬϮϬϮϬ
ϯ͕ϲϰ ^/^Z^dZ
,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƵŵ ϰ
ϲĚĞ^ĂďĂĚĞůů
ϱϵϴ͕ϳϲ ^/DKE,ZEE:K^
WƌŽƚŽĐŽůŽϬϬϭϰϵϬͬϮϬĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ ϰ
EdKE/K
ŝŶŵƵĞďůĞƐ
ϲϯϯ͕ϴϱ EsZZKZKEKDZd
WƌŽƚŽĐŽůŽŶƷŵĞƌŽϬϬϭϯϵϭͬϮϬ
ϰ
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐ
ϭϯϬ͕ϵϬ DhHKEsZZKEdKE/K:K^ ZĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƵŵĞƌŽϯĚĞ ϰ
^ĂďĂĚĞůů
ϯ͕ϲϰ ZD/ZZE^z'/>:K^ ƌĂŶǌĞůŶŽƚĞƐƐŝŵƉůĞƐZĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂ ϰ
WƌŽƉŝĞƚĂƚŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů͘
DZ/
ϳϱϯ͕ϯϲ WZ/dK^EdK^DKEd^ZZd
EŽƚĂƌŝĂǭƉƌŽƚŽĐŽůŽϬϬϭϴϮϴͬϮϬ
ϰ
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚĂŝŵŵŽďůĞƐ
Ϯ
ϳ͘ϳϮϬ͕ϯϰ ,/dd'^DhE//W>^
K͗ϳϴϳϲϵϯϭϲYhKd^W^^
^>>^
KDhE^ͲϮƌdZ/D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲůĞǆĂŶĚƌĂ
;ŝďůŝŽƚĞĐĂͿKƉĞƌĂĐŝſŶŽƐ

W>

ϲϴϳ͕ϱϬ W/dZ,ZKzK:hD

ϭϮϬ͕ϬϬ &ZZZ'/DEK>y

W>

W>

W>

W>
W>

W>

W>

W>

W>

W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

Ϯ

ϮϬϰ

Ϯ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϵ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϰ͘Ϯϯϰ͕ϴϭ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϭϮ͘ϳϳϬ͕ϱϰ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϭ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϴ͘ϲϱϮ͕Ϯϵ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϮ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϭ͘ϲϭϯ͕Ϭϱ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϯ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϴϱ

Ϯ

ϮϬϰ

'WͲ'^d/MWdZ/DKE/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϰ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

ϮϬϰϵϯϯϯϮϮϲϯϬ

Ϯ͘ϰϵϭ͕ϱϵ

Ϯ

ϮϬϳ

WZͲWZ^/E/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϳ

ϮϬϳϵϮϱϭϮϮϲϬϮ

ϮϬϳϵϮϱϭϮϮϲϬϮ

ϳϮϲ͕ϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

WZͲWZ^/E/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϲ

ϱϭϭϵϮϱϬϮϮϲϬϮϬϮ ϮϬϴϵϮϱϬϮϮϲϬϮϬϮ

ϯϱϵ͕ϲϳ

Ϯ

Ϯϭϭ

^^Ͳ/M^K/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϲϵϯ

ϮϭϭϮϯϭϭϮϮϲϵϵ

ϮϭϭϮϯϭϭϮϮϲϵϵ

ϭϱϬ͕ϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

^^Ͳ/M^K/>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϭ

ϮϭϭϮϯϭϭϮϮϲϵϵ

ϮϭϭϮϯϭϭϮϮϲϵϵ

ϭϮϬ͕ϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϵ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϭ͘ϭϯϮ͕ϱϲ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϬ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϳϲϮ͕ϯϬ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϭ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϱϯϮ͕ϰϬ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϮ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϯϴϭ͕ϭϱ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϲϯϱ͕Ϯϱ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϰ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

Ϯ
K͗ϳϴϵϬϵϭϱϴYhKd^W^^
KDhE^ͲϮŶdZ/D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲůĞǆĂŶĚƌĂ;ƐƵƉ͘
ϭ͘Ϯϯϭ͕ϮϲŵϸͿKƉĞƌĂĐŝſ
Ϯ
ϭϮ͘ϳϳϬ͕ϱϰ ,/dd'^DhE//W>^
K͗ϴϴϱϵϴϳϵϬYhKd^W^^
KDhE^ͲϮŶ^D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
^>>^
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲůĞǆĂŶĚƌĂ
;ŝďůŝŽƚĞĐĂͿKƉĞƌĂĐŝſŶŽƐƵ
Ϯ
ϴ͘ϲϱϮ͕Ϯϵ ,/dd'^DhE//W>^
K͗ϴϴϱϵϵϴϯϲYhKd^W^^
^>>^
KDhE^ͲϮŶ^D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲůĞǆĂŶĚƌĂ;ƐƵƉ͘
ϭ͘Ϯϯϭ͕ϮϲŵϸͿKƉĞƌĂĐŝſ
ϭ͘ϲϭϯ͕Ϭϱ ,/dd'^DhE//W>^
K͗ϴϴϲϬϮϯϳϳYhKd^W^^
Ϯ
^>>^
KDhE^ͲϮŶ^D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲWĂƌĐĞŶƚƌĂů;ƐƵƉ͘
ϯϴϵ͕ϰϴŵϸͿKƉĞƌĂĐŝſ
Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϴϱ ,/dd'^DhE//W>^
K͗ϴϴϲϬϮϴϭϭYhKd^W^^
Ϯ
KDhE^ͲϮŶ^D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
^>>^
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲWĂƌĐĞŶƚƌĂů;ƐƵƉ͘
ϲϮϴ͕ϭϰŵϸͿKƉĞƌĂĐŝſ
Ϯ
Ϯ͘ϰϵϭ͕ϱϵ ,/dd'^DhE//W>^
K͗ϴϴϲϬϯϳϴϳYhKd^W^^
^>>^
KDhE^ͲϮŶ^D^dZϮϬϭϵ>ŽĐĂů
ƐŝƚƵĂƚƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂͲWĂƌĐĞŶƚƌĂů;ƐƵƉ͘
ϰϯϴ͕ϯϯŵϸͿKƉĞƌĂĐŝſ
ϳϮϲ͕ϬϬ ZZ/>>>:KZ/
hͲĂŵƉĂŶǇĂĂŐĞŶĚĂĐƵůƚƵƌĂůŵĞƐ Ϯ
ĚΖŽĐƚƵďƌĞϮϬϭϵͲ/ƐĂďĂĚĞůů
ϯϱϵ͕ϲϳ DhE/>>&ZZZD/Yh>
Ͳ^ĞƌǀĞŝƚĞŶĐŝſŝƵƚĂĚĂŶĂͲƉůĂĨŽŶƐ Ϯ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƵƐ
ϱ
ϭϱϬ͕ϬϬ ^K//MEdhs>>^
KW͘^ĞƌǀĞŝĚĞƌĞŶƚĂƚĚĞƌŽďĂĚĞů
ĐĞŶƚƌĞĚΖĞŵĞƌŐğŶĐŝĞƐ͘EŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϮϬ
ϭϮϬ͕ϬϬ ^K//MEdhs>>^
^ĞƌǀĞŝĚĞƌĞŶƚĂƚĚĞƌŽďĂ
ϱ
Đ͘ĞŵĞƌŐğŶĐŝĞƐ͘ĞƐĞŵďƌĞϮϬϮϬ
ϭ͘ϭϯϮ͕ϱϲ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϴϵϯϵϮϭϱϰWϮϬϬϮϯͲĚŝĐƚĞ
ϰ
ĂƉƌŽǀĂĐŝſŽƌĚĞŶĂŶĕĂĂĚŵŶŝƐƚƌĂĐŝſ
ĞůĞĐƚƌžŶŝĐĂ͘&ŽƌŵĂƚϱǆϯ͘ϮϮͬϬϵͬ
WϮϬϬϮϰͲĚŝĐƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐ
ϳϲϮ͕ϯϬ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϴϵϯϵϮϵϰϯĚŝĐƚĞWϮϬϬϮϱ͗WhͲ
ϰ
ϭϳϱ͘&ŽƌŵĂƚϲǆϯ͘ϭϬͬϭϬ
ϱϯϮ͕ϰϬ >WZ/K/Kd>hEz^>h K͗ϵϭϬϴϯϭϵϱ/dDK/&//K ϰ
KK&&
ϯϴϭ͕ϭϱ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϵϭϰϰϱϴϲϵWϮϬϬϮϲ͗ĚŝĐƚĞ͘
ϰ
ǆƉĞĚŝĞŶƚhͲϭϳϱ͘&ŽƌŵĂƚϯǆϯ͘ϭϳͬϭϬ
ϲϯϱ͕Ϯϱ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϵϮϮϵϳϭϯϵWϮϬϬϮϵ͗ĚŝĐƚĞ
ϰ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſƐƚĂƚƵƐŽŶƐĞůůƐƐĞƐƐŽƌ
ŽŵĞƌĕ͘&ŽƌŵĂƚϱǆϯ͘Ϯϴͬϭϭ
ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϬ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϵϮϲϴϴϵϭϭĚŝĐƚĞWϭϯϭͲWW^ ϰ
;WůĂĞƐƉĞĐŝĂůƉƌŽƚĞĐĐŝſƉĂƚƌŝŵŽŶŝͿ͘
ϬϯͬϭϮ͘WăŐŝŶĂƐĞŶĐĞƌĂ
ϰ͘Ϯϯϰ͕ϴϭ ,/dd'^DhE//W>^
^>>^

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>
W>
W>

W>
W>

W>
W>
W>
W>

W>
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KƌŐăŶŝĐ
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

Ϯ

ϮϬϰ

Ϯ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϱ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϱϬϴ͕ϮϬ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϴ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϵϰϯ͕ϴϬ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϵ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϭ͘ϭϬϳ͕ϭϱ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϭϬ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϱϬϴ͕ϮϬ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϭϭ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϲϬϱ͕ϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

^dͲ^ZdZ/ͲEhE/^K&//>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϭϮ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϮϬϰϵϮϬϮϮϮϲϬϯ

ϭ͘ϲϮϭ͕ϰϬ

Ϯ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϱ

ϮϬϵϯϯϯϬϮϭϮϬϬ

ϮϬϵϯϯϯϬϮϭϮϬϬ

Ϯϭ͘ϳϲϵ͕ϲϱ

Ϯ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϲ

ϮϬϵϯϯϯϬϮϭϮϬϬ

ϮϬϵϯϯϯϬϮϭϮϬϬ

ϲ͘Ϯϵϰ͕Ϭϯ

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϬϱϬ

ϯϬϭϮϯϭϱϮϮϲϵϵ

ϯϬϭϮϯϭϱϮϮϲϵϵ

ϱϲϮ͕ϲϱ

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϬϱϭ

ϯϬϭϮϯϭϱϮϮϲϵϵ

ϯϬϭϮϯϭϱϮϮϲϵϵ

Ϯϰϲ͕ϴϰ

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϭ

ϯϬϭϮϯϭϲϮϮϲϵϵ

ϯϬϭϮϯϭϲϮϮϲϵϵ

ϲ͘ϮϱϬ͕ϭϯ

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϮ

ϯϬϭϮϯϭϲϮϮϲϵϵ

ϯϬϭϮϯϭϲϮϮϲϵϵ

Ϯ͘ϰϴϲ͕ϰϬ

Ϯ͘ϰϴϲ͕ϰϬ >>h>/KZd/s^>

KǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůͲŝƐƐĞŶǇ͕ƚƌĂĚƵĐĐŝſŝ Ϯ
ŝŵƉƌĞƐƐŝſŐƵŝĂĂĐŽůůŝĚĂ^ĂďĂĚĞůů͘

W>

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϴϬ ϮϬϮϬϯ:^ϱϲ

ϯϬϭϮϯϭϴϮϮϲϬϮ

ϯϬϭϮϯϭϴϮϮϲϬϮ

ϭ͘Ϭϴϵ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϴϵ͕ϬϬ ZZ/>>>:KZ/

Ϯ

W>

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϵ ϮϬϮϬϯ:^ϱϲ

ϯϬϭϮϯϭϴϮϮϳϵϵ

ϯϬϭϮϯϭϴϮϮϳϵϵ

ϳϮϲ͕ϬϬ

ϳϮϲ͕ϬϬ EdKE&ZEE&ZE/^K

Ϯ

W>

ϯ

ϯϬϭ

ͲZd^/s/>^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϳ ϮϬϮϬϯ:^Ϯϱ

ϯϬϭϮϯϭϵϮϮϳϵϵ

ϯϬϭϮϯϭϵϮϮϳϵϵ

ϰϵϱ͕ϬϬ

ϰϵϱ͕ϬϬ Eh^DZd1^E

Ϯ

W>

ϰ

ϰϬϭ

DͲKE^hD^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϭ

ϰϬϭϭϯϯϭϮϮϭϬϬ

ϰϬϭϭϯϯϭϮϮϭϬϬ

ϭ͘Ϯϯϭ͕ϭϯ

ϭ͘Ϯϯϭ͕ϭϯ E^EZ'/yy/^>

ϲ

W>

ϰ

ϰϬϭ

DͲKE^hD^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϯ

ϰϬϭϭϯϯϭϮϮϭϬϬ

ϰϬϭϭϯϯϭϮϮϭϬϬ

Ϯ͘ϵϬϯ͕ϳϬ

Ϯ͘ϵϬϯ͕ϳϬ E^EZ'/yy/^>

ϲ

W>

ϰ

ϰϬϭ

DͲKE^hD^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϮ

ϰϬϭϭϲϱϬϮϮϭϬϬ

ϰϬϭϭϲϱϬϮϮϭϬϬ

ϱ͘ϯϮϬ͕ϳϴ

ϱ͘ϯϮϬ͕ϳϴ E^EZ'/yy/^>

ϮϮϬϮϬϬϬϮϲϯϬϮ;ϵϱϰ͕ϬϬĞƵƌŽƐͿͲ
WƵďůŝĐĂƌĂŶƵŶĐŝĚŝĂƌŝĚŝŐŝƚĂůŝ^ĂďĂĚĞůů
ŝĂŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞůŝŵŝŶĂĐŝſsŝŽůğŶĐŝĂ
ĚŽŶĞƐϮϱE͘
KǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůͲĚŝĨƵƐŝſĚĞůĐĂƌƚĞůů
ϮϱE;ϭ͘ϱϬϬƵŶŝƚĂƚƐͿ
KǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůͲ&ŽƌŵĂĐŝſĐĂŶǀŝ
ĐůŝŵăƚŝĐ͘
ŽŶƐƵŵĞůğĐƚƌŝĐĂŐŽƐƚϮϬϭϲͲŵĂƌĕ
ϮϬϭϴ;ĨƌĞƐ͘ϮϭͿ
ŽŶƐƵŵĞůğĐƚƌŝĐũƵŶǇϮϬϭϲͲŵĂƌĕϮϬϭϴ
;ĨƌĞƐ͘ϮϮͿ
ŽŶƐƵŵĞůğĐƚƌŝĐũƵůŝŽůϮϬϭϲͲĂďƌŝůͲϮϬϭϴ
;ĨƌĞƐ͘ϲϲͿ

ϲ

W>

ϱϬϴ͕ϮϬ >WZ/K/Kd>hEz^>h K͗ϴϱϴϵϴϮϮϬ/dK&͘ϰ͘ϯ
ϰ
DZd^DhE//W>^
ϵϰϯ͕ϴϬ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϴϮϵϵϯϴϮϴWͲϮϬϬϭϬ͘ŶƵŶĐŝ//
ϲ
ƚĂǆĂĚĞƌĞƐŝĚƵƐ͘&ŽƌŵĂƚϱǆϯ͘ϮϲͬϱͬWͲ
ϮϬϬϭϭ͘ŶƵŶĐŝ/WĂĚƌŽϮϬϮϬ͘&ŽƌŵĂƚ
ϱǆϯ͘Ϯϴͬϱ
ϲ
ϭ͘ϭϬϳ͕ϭϱ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϴϯϵϭϰϰϳϬWϮϬϬϭϮͲĚŝĐƚĞ
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſWůĂ'ĞŶĞƌĂůϭϮϮ͘ϭϭͬϬϲ͘
&ŽƌŵĂƚϱǆϯͬWϮϬϬϭϰͲĚŝĐƚĞWůĂ
'ĞŶĞƌĂůKƌĚĞŶĂĐŝſWĂƐƐ
ϱϬϴ͕ϮϬ >WZ/K/Kd>hEz^>h K͗ϴϯϴϱϰϯϰϰ:͘^>>ͲK&͘
ϲ
'EZ>ϭ͘ϭ
ϲϬϱ͕ϬϬ >WZ/K/Kd>hEz^>h K͗ϴϰϰϭϭϵϰϳ:͘^>>Ͳ
ϲ
EhE/DK/&//KKZE
ϭ͘ϲϮϭ͕ϰϬ EKsWZ^^//KE^^>
K͗ϴϱϳϬϮϳϲϲWϮϬϬϭϳͲZĞŐůĂŵĞŶƚ ϲ
ŽŶƚƌŽů/ŶƚĞƌŶ͘&ŽƌŵĂƚϱǆϯ͘ϮϭͬϬϳͬ
WϮϬϬϭϵͲ&ĞƐƚĞƐůŽĐĂůƐϮϬϮϭ͘&ŽƌŵĂƚ
ϮǆϮ͘ϮϱͬϬϳͬWϮϬ
ϲ
Ϯϭ͘ϳϲϵ͕ϲϱ WZKDK/KKEKD/
dZ>>^W/EdhZydZ/KZ
^>>^>
&EDh^hΖZd͘Zd/&//M
EjD͘ϭǐ͘
ϲ͘Ϯϵϰ͕Ϭϯ WZKDK/KKEKD/
ŵƉůŝĂĐŝſƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚĞůĂĨĂĕĂŶĂ
ϲ
^>>^>
ĚĞůDƵƐĞƵĚΖƌƚĚĞ^ĂďĂĚĞůů͘
ϭ
ϱϲϮ͕ϲϱ D/d>^WZKh/KE^͕^>
ϮϮϬϭϴϵϬϬϬϯϭϳͲ^ĞƌǀĞŝƐƚğĐŶŝĐƐŝ
ĂƵǆŝůŝĂƌƐƉĞƌĂůŽĐƵŵĞŶƚĂůEZ
,/,>'jͲϮϱE
Ϯϰϲ͕ϴϰ D/d>^WZKh/KE^͕^>
ϮϮϬϭϴϵϬϬϬϯϭϳͲ^ĞƌǀĞŝƐƚğĐŶŝĐƐŝ
ϭ
ĂƵǆŝůŝĂƌƐƉĞƌĂů͛ƐƉĞĐƚĂĐůĞŝŶĨĂŶƚŝůŝ
ĨĂŵŝůŝĂͲ>^^hWZd/d^ͲϮϱE͘
ϲ͘ϮϱϬ͕ϭϯ >>h>/KZd/s^>
KǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůͲŝƐƐĞŶǇ͕ƚƌĂĚƵĐĐŝſŝ Ϯ
ŝŵƉƌĞƐƐŝſŐƵŝĂĂĐŽůůŝĚĂ^ĂďĂĚĞůů͘

W>
W>

W>

W>
W>
W>

W>

W>
W>

W>

W>
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

ϰ

ϰϬϳ

DͲKE^hD^

ϰ

ϰϬϬ

ϰ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϰ

ϰϬϳϭϱϭϬϮϮϭϬϬ

ϰϬϳϭϱϭϬϮϮϭϬϬ

WZͲWZ^/E/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϬϴϬ

ϰϬϬϵϮϮϬϮϮϲϬϮϬϬ ϰϬϬϵϮϮϬϮϮϲϬϮϬϬ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϯ ϮϬϭϵϯ:^ϯϵ

ϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϵ͘ϵϰϵ͕ϭϵ

ϵ͘ϵϰϵ͕ϭϵ &/Zd^h

ϰ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϰ ϮϬϭϵϯ:^ϵϬ

ϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϳ͘ϯϱϳ͕ϭϬ

ϳ͘ϯϱϳ͕ϭϬ &/Zd^h

ϰ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϱ ϮϬϭϵϯ:^ϵϬ

ϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϰϬϭϭϱϯϱϮϭϬϬϬ

ϭϭ͘ϰϴϳ͕ϭϮ

ϭϭ͘ϰϴϳ͕ϭϮ &/Zd^h

ϰ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϯϱ

ϰϬϭϭϳϭϬϮϭϬϬϬ

ϰϬϭϭϳϭϬϮϭϬϬϬ

ϴ͘ϴϭϳ͕ϵϳ

ϴ͘ϴϭϳ͕ϵϳ K/KE^K>h/KE^
EdZdE/D/EdK^>

ϰ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϭϲ

ϰϬϭϵϮϮϬϮϮϳϬϲ

ϰϬϭϵϮϮϬϮϮϳϬϲ

ϱ͘ϳϭϭ͕ϮϬ

ϱ͘ϳϭϭ͕ϮϬ ZKE^DzKZys/Z

ϰ

ϰϬϭ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϲ

ϰϬϭϵϯϯϮϮϮϭϵϵ

ϰϬϭϵϯϯϮϮϮϭϵϵ

ϭϬ͘ϰϬϮ͕ϳϴ

ϭϬ͘ϰϬϮ͕ϳϴ DdZ/>^^Zs/Dd^>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϮ

ϰϬϯϭϲϮϭϮϬϬϬϬ

ϰϬϯϭϲϮϭϮϬϬϬϬ

ϴϬϲ͕ϮϬ

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϰ

ϰϬϯϭϲϮϭϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϭϮϮϳϬϬϬϬ

ϯϯϵ͘ϳϭϱ͕ϭϴ

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϭ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰ͘ϯϮϯ͕ϳϭ

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϯ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϲϳ͕ϴϱ

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϰ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϭϵ͘ϵϵϰ͕ϲϬ

ϱϭϵ͘ϵϵϰ͕ϲϬ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϱ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϭ͘ϰϭϰ͕ϬϮ

ϱϭ͘ϰϭϰ͕ϬϮ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϭϵϲ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϰ͘ϰϰϯ͕ϱϰ

ϱϰ͘ϰϰϯ͕ϱϰ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰϱϴ͕ϱϳ

ϰϱϴ͕ϱϳ E^EZ'/yy/^>

ϰϮϯ͕ϱϬ

ϰϮϯ͕ϱϬ ZZ/>>>:KZ/

ϴϬϲ͕ϮϬ E^͘D͘͘^

ϯϯϵ͘ϳϭϱ͕ϭϴ ^Zs/^D/D/Ed^

ϰ͘ϯϮϯ͕ϳϭ WZZ>KZ>^>

ϰϲϳ͕ϴϱ W>Ed/EdZKDZ>
Z/>d'^

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

ŽŶƐƵŵĞůğĐƚƌŝĐũƵůŝŽůͲĚĞƐĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϲ;ĨƌĞƐ͘ϮͿ
WͲĂŵƉĂŶǇĂ^ĞƚŵĂŶĂDŽďŝůŝƚĂƚͲ
/^ĂďĂĚĞůů
dƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂĂ
ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚĚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐƐĞŐŽŶƐ
KƌĚĞŶĂŶĕĂϱ͘Ϯ͘EŽǀͲĞƐϮϬϭϵ͘
dƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂĂ
ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚĚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐƐĞŐŽŶƐ
KƌĚĞŶĂŶĕĂϱ͘Ϯ͘'ĞŶĞƌϮϬϮϬ͘
dƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂĂ
ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚĚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐƐĞŐŽŶƐ
KƌĚĞŶĂŶĕĂϱ͘Ϯ͘&ĞďƌĞƌϮϬϮϬ͘
ZWZ/M:K^
/E&Ed/>^͕Ws/DEd^/>dZ^
>DEd^Z^:K^^>>͕
>Kdϲ͘ϰĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŝůŝƋ͘
ŝƐƐĞŶǇŝĞůĂďŽƌĂĐŝſŵĂƚĞƌŝĂů
ƉĞĚĂŐžŐŝĐŝĚŝǀƵůŐĂƚŝƵWĂƌĐĂƚĂůƵŶǇĂ͘

ϲ

W>

ϭ

W>

Ϯ

W>

Ϯ

W>

Ϯ

W>

ϭ

W>

ϲ

W>

^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘
K͗ϵϮϬϴϬϵϴϲhd/>Ϭϭ͗hƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ZĞĐŝŶƚŽĞƌŽƉƵĞƌƚŽ;ĞŶƚƌŽ͗ϯϭͲ
^>>͖EŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ
K͗ϵϯϯϰϰϭϴϱWĞƌůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſĚĞů
ƐĞƌǀĞŝĚĞZĞĐŽůůŝĚĂĚΖƐĐŽŵďƌĂƌŝĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞůƉĞƌşŽĚĞĚĞůϭϮĂůϯϬĚĞ
ŶŽǀĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ
K͗ϵϭϵϴϴϰϳϳϮϬϬϬϱϱϰZW/KE
^KDZKϭ;EͿͲ/WK^/d
ZhEKϮϬϬϬϱϱϰη
DdZ/h>Ϭϲϳϳ:,ͲEŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ

Ϯ

W>

Ϯ

W>

ϯ

W>

Ϯ

W>

K͗ϵϮϭϳϰϮϲϮdŶ͘ŶƚƌĂĚĞƐ
Ϯ
ŽŶƚĞŶŝĚŽƌƐƌĞŵĂƚƐŽĐĂƐŝŽŶĂƚƐƉĞƌ
ĂĐƚĞƐǀĂŶĚăůŝĐƐEŽǀĞŵďƌĞǲϭϬ
K͗ϵϮϲϲϲϬϱϬEdZ^dKE^
Ϯ
&Z/MZ^d>dZͲs>>^>
D^EKsDZϮϬϮϬ
K͗ϵϮϲϳϬϳϰϮEdZ^dKE^
Ϯ
&Z/MsK>hD/EK^K^>W>Ed
/EdZKDZ>>D^
EKsDZϮϬϮϬ
K͗ϵϮϲϲϰϮϴϰEdZ^dKE^
Ϯ
&Z/M&KZD>D^
EKsDZϮϬϮϬйŝŵƉƌŽƉŝƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĐŝſϯƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬĚĞů
ϭϴ͕ϲϳй

W>

W>

W>

W>
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KƌŐăŶŝĐ
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϮ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϵ͘ϲϯϬ͕Ϭϱ

ϰϵ͘ϲϯϬ͕Ϭϱ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϯ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϯϲ͘ϰϵϯ͕Ϭϰ

ϱϯϲ͘ϰϵϯ͕Ϭϰ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϰ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϲϵ͘ϵϳϯ͕ϯϭ

ϰϲϵ͘ϵϳϯ͕ϯϭ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϱ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϳ͘ϯϱϴ͕Ϯϰ

ϱϳ͘ϯϱϴ͕Ϯϰ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϲ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϭ͘ϴϰϯ͕ϯϵ

ϰϭ͘ϴϰϯ͕ϯϵ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϳ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϲϬ͘ϮϬϵ͕ϬϮ

ϲϬ͘ϮϬϵ͕ϬϮ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϴ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϯϰ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϯϰ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϵ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϭϲ͘ϵϵϰ͕ϴϵ

ϱϭϲ͘ϵϵϰ͕ϴϵ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϬ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϬ͘ϳϭϬ͕ϴϮ

ϱϬ͘ϳϭϬ͕ϴϮ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϭ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϵ͘Ϯϵϱ͕ϭϲ

ϰϵ͘Ϯϵϱ͕ϭϲ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϮ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϮϴ͘ϭϱϯ͕ϰϮ

ϱϮϴ͘ϭϱϯ͕ϰϮ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϯ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϬ͘ϰϵϮ͕ϭϵ

ϱϬ͘ϰϵϮ͕ϭϵ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

ϲ
K͗ϴϱϰϱϵϱϭϳEdZ^dKE^
&Z/MsK>hD/EK^K^>W>Ed
/EdZKDZ>>D^:hEz
ϮϬϮϬ
ϲ
K͗ϴϳϳϬϮϯϰϳEdZ^dKE^
&Z/MZ^d>dZͲs>>^>
D^:h>/K>ϮϬϮϬ
ϲ
K͗ϴϵϭϱϮϳϱϱEdZ^dKE^
&Z/MZ^d>dZͲs>>^>
D^Ζ'K^dϮϬϮϬ
ϲ
K͗ϴϵϭϱϱϯϲϵEdZ^dKE^
&Z/MsK>hD/EK^K^>W>Ed
/EdZKDZ>>D^Ζ'K^d
ϮϬϮϬ
K͗ϴϵϭϱϳϯϴϵEdZ^dKE^
ϲ
&Z/M&KZD>D^Ζ'K^d
ϮϬϮϬŝŵƉƌŽƉŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĐŝſϮŶ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬĚĞůϭϲ͕ϲϯ;/Ed
ϲ
ZĞĐƚ͘ϮϬϮϬͬϰϬϰͬK͗ϴϵϴϭϱϴϲϱ
EdZ^dKE^&Z/M
sK>hD/EK^K^>W>Ed
/EdZKDZ>>D^:h>/K>
ϮϬϮϬ
ZĞĐƚ͘ϮϬϮϬͬϰϭϴͬK͗ϴϵϴϭϱϵϬϭ
ϲ
EdZ^dKE^&Z/M&KZD>
D^:h>/K>ϮϬϮϬйŝŵƉƌŽƉŝƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĐŝſϮŶƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ϲ
K͗ϴϵϴϯϴϰϭϮEdZ^dKE^
&Z/MZ^d>dZͲs>>^>
D^^dDZϮϬϮϬ
K͗ϴϵϴϯϵϯϲϰEdZ^dKE^
ϲ
&Z/MsK>hD/EK^K^>W>Ed
/EdZKDZ>>D^
^dDZϮϬϮϬ
ϲ
K͗ϵϬϮϭϴϱϬϰEdZ^dKE^
&Z/M&KZD>D^
^dDZϮϬϮϬйŝŵƉƌŽƉŝƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĐŝſϯƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬĚĞů
ϭϴ͕ϰϯй
ϲ
K͗ϵϭϳϬϰϮϭϰEdZ^dKE^
&Z/MZ^d>dZͲs>>^>
D^ΖKdhZϮϬϮϬ
K͗ϵϭϳϬϰϴϱϭEdZ^dKE^
ϲ
&Z/MsK>hD/EK^K^>W>Ed
/EdZKDZ>>D^
ΖKdhZϮϬϮϬ

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>

W>
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϰ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϱϯ͘Ϭϴϭ͕ϭϯ

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϬϱ

ϰϬϯϭϲϯϬϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϯϬϮϮϳϬϬϬϬ

ϰϮϱ͘ϵϯϭ͕ϵϳ

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϱ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϯ͘ϭϵϯ͕ϭϰ

ϯ͘ϭϵϯ͕ϭϰ WZZ>KZ>^>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϲ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϰ͘ϭϵϯ͕ϱϳ

ϰ͘ϭϵϯ͕ϱϳ WZZ>KZ>^>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϳ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϯ͘ϱϮϭ͕ϭϮ

ϯ͘ϱϮϭ͕ϭϮ WZZ>KZ>^>

ϰ

ϰϬϯ

dͲ^W/Wj>/ͲdZZ/dKZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϰϴ

ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ ϰϬϯϭϲϮϯϮϮϳϬϬϬϬ

ϯ͘ϵϬϳ͕ϯϭ

ϯ͘ϵϬϳ͕ϯϭ WZZ>KZ>^>

ϯ

ϯϬϴ

ZͲ/hdE^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϯϭ

ϯϬϴϵϮϰϬϮϮϲϵϵ

ϰϬϬϮϯϭϳϮϮϲϵϵ

ϳϱϬ͕ϬϬ

ϳϱϬ͕ϬϬ d^ZD//K

ϯ

ϯϬϴ

ZͲ/hdE^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϭϴ

ϯϬϴϵϮϰϬϮϮϲϵϵ

ϰϬϬϮϯϭϳϮϮϲϵϵ

ϴϱϱ͕ϬϬ

ϴϱϱ͕ϬϬ ddKZ/Z>EZ/K
&ZE^K

ϰ

ϰϬϳ

h,ͲhZE/^D

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϳ

ϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

ϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

ϰ

ϰϬϳ

h,ͲhZE/^D

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϴ

ϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

ϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

ϵϬ͕ϵϭ

ϰ

ϰϬϳ

h,ͲhZE/^D

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϴϵ

ϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

ϰϬϳϭϱϭϮϮϮϲϬϰ

ϭϬ͕ϵϭ

ϰ

ϰϬϳ

h,ͲhZE/^D

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϴϳ

ϰϬϳϭϱϭϯϮϮϲϬϰ

ϰϬϳϭϱϭϯϮϮϲϬϰ

ϭϬ͘ϭϬϯ͕ϱϬ

ϱ

ϱϬϳ

ͲZEdZ>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϵϮ

ϱϬϳϵϮϬϴϮϮϲϬϳ

ϱϬϳϵϮϬϴϮϮϲϬϳ

ϰ͘ϰϱϬ͕ϲϱ

ϱ

ϱϬϳ

ͲZEdZ>

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϵϬ

ϱϬϳϵϮϬϴϮϮϲϬϳ

ϱϬϳϵϮϬϴϮϮϲϬϳ

ϭϴϮ͕ϰϮ

ϱ

ϱϭϰ

dͲKDZ͕KE^hD/dhZ/^D

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϮϬ

ϱϭϰϰϯϵϭϮϬϯϬϮ

ϱϭϰϰϯϵϭϮϬϯϬϮ

ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϬ

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

ϲ
K͗ϵϭϳϬϱϵϲϵEdZ^dKE^
&Z/M&KZD>D^ΖKdhZ
ϮϬϮϬйŝŵƉƌŽƉŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĐŝſϯƌ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬĚĞůϭϴ͕ϲϳй;

W>

K͗ϵϯϯϰϰϭϵϯWĞƌůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſĚĞů
ƐĞƌǀĞŝĚĞEĞƚĞũĂsŝăƌŝĂĚƵƌĂŶƚĞů
ƉĞƌşŽĚĞĚĞůϭϱĂůϯϬĚĞŶŽǀĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϮϬ͘
K͗ϴϳϬϲϰϴϮϲϮϬϬϬϱϱϰZW/KE
^KDZKϭ;EͿͲ/WK^/d
ZhEKϮϬϬϬϱϱϰη
DdZ/h>Ϯϯϵϳ:,ͲŐŽƐƚϮϬϮϬ
K͗ϴϳϰϮϵϳϬϴϮϬϬϬϱϱϰZW/KE
^KDZKϭ;EͿͲ/WK^/d
ZhEKϮϬϬϬϱϱϰη
DdZ/h>Ϯϯϵϳ:,Ͳ:ƵůŝŽůϮϬϮϬ
K͗ϴϴϱϱϲϵϵϱϮϬϬϬϱϱϰZW/KE
^KDZKϭ;EͿͲ/WK^/d
ZhEKϮϬϬϬϱϱϰͲ^ĞƚĞŵďƌĞϮϬϮϬ
K͗ϵϬϮϴϵϲϱϵϮϬϬϬϱϱϰZW/KE
^KDZKϭ;EͿͲ/WK^/d
ZhEKϮϬϬϬϱϱϰη
DdZ/h>Ϯϯϵϳ:,ͲKĐƚƵďƌĞϮϬϮϬ
K͗ϵϭϴϮϱϵϲϲĨŽƌŵĂĐŝſĐůĂƵƐƚƌĞƐĞŶ
ƉƌăĐƚŝƋƵĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝǀĞƐ
K͗ϵϮϱϱϴϱϱϮŝƵƚĂƚŝƐĐŽůĂ͗ΗΗ
WĂƌůĞŵ͍dĂůůĞƌĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŝŐĞƐƚŝſ
ƉĂĐŝĨŝĐĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĞƐΗΗͲEKsϮϬϮϬ

ϯ

W>

ϲ

W>

ϲ

W>

ϲ

W>

ϲ

W>

ϭ

W>

Ϯ

W>

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵϮĚĞ^ĂďĂĚĞůůŶŽƚĂƐŝŵƉůĞ
,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů
,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϭĚĞ^ĂďĂĚĞůů
ϭϬ͘ϭϬϯ͕ϱϬ d'ZZK^DZ/E'>^
,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſƉĞƌŝƚĂƚŐĞƉĞůĞů
d^:ĐŽŶĐƵƌƐĐŽŶƚĞŶĐŝſƐϯϮϭͬϭϭ:
ĐŽŶƚƌĂƉƚ͘ƉŽůşƚŝĐĂƚĞƌƌŝƚŝƐŽƐƚĞŶ͘
ϰ͘ϰϱϬ͕ϲϱ /E^d/dhd^'hZddWh>/ K͗ϵϮϭϱϬϰϯϵƵƌƐĚĞĐĂƉŽƌĂůͬĂĚĞ
d>hEz
ƉŽůŝĐŝĂ͘ŽĚŝĐƵƌƐϮϬϮϬͬϮϬ͘ϭϬϭ͘ϬϬϭϵϬ
ϭϴϮ͕ϰϮ >EK,ZEEEKD/
/ŶĚĞŵŶŝƚǌĂĐŝſƉĞƌĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂĂ
ƚƌŝďƵŶĂůƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſĐŽŶĐƵƌƐŽƉŽƐŝĐŝſ
ϭϵƉůĂĐĞƐĚĞƚƌĞďĂůůĂĚŽƌͬĂƐŽĐŝĂů

ϰ

W>

ϰ

W>

ϰ

W>

ϰ

W>

Ϯ

W>

ϰ

W>

K͗ϳϲϳϳϭϴϰϲDW>//M>//d/K Ϯ
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĞŶƌĞŐŝŵĚĞůůŽŐƵĞƌ͕
ůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŝ
ĚĞƐŵƵŶƚĂƚŐĞĚĞ

W>

ϱϯ͘Ϭϴϭ͕ϭϯ KE^KZ/'^d/KZ^/h^
s>>^K/Ed>

ϰϮϱ͘ϵϯϭ͕ϵϳ ^Zs/^D/D/Ed^

ϯ͕ϲϰ ZD/ZZE^z'/>:K^
DZ/
ϵϬ͕ϵϭ ZD/ZZE^z'/>:K^
DZ/
ϭϬ͕ϵϭ ZE>DKZK^DZ/W

ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϬ /D^K/>hD/E/KE^
Zd/^d/^^>
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DOCUMENT

ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

ϱ

ϱϭϰ

dͲKDZ͕KE^hD/dhZ/^D

ϱ

ϱϬϬ

ϱ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϵϵ

ϱϭϰϰϯϵϭϮϮϲϵϵ

ϱϭϰϰϯϵϭϮϮϲϵϵ

ϱ͘ϵϴϵ͕ϱϬ

Z,ͲZhZ^K^,hDE^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϲϴ

ϱϬϬϵϮϮϬϮϯϭϮϬ

ϱϬϬϵϮϮϬϮϯϭϮϬ

ϭϴϳ͕ϬϬ

ϭϴϳ͕ϬϬ

ϱϬϰ

^'Ͳ^Zs/^'EZ>^/KDWZ^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϲϰ

ϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

ϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

ϱ͘ϴϴϬ͕ϲϬ

ϱ͘ϴϴϬ͕ϲϬ

ϱ

ϱϬϰ

^'Ͳ^Zs/^'EZ>^/KDWZ^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϲϱ

ϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

ϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

ϭ͘ϰϱϮ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϱϮ͕ϬϬ

ϱ

ϱϬϰ

^'Ͳ^Zs/^'EZ>^/KDWZ^

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϴϲϳ

ϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

ϱϬϰϵϮϬϲϮϮϳϵϵ

ϵϲϮ͕ϲϰ

ϵϲϮ͕ϲϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϯϵ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϵϴ͕ϭϴ

ϵϴ͕ϭϴ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϬ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϭϵϮ͕ϳϮ

ϭϵϮ͕ϳϮ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϭ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϴ͕ϭϴ

ϱϴ͕ϭϴ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϮ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϯ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

ϯ͕ϲϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϲ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϲϵ͕Ϭϵ

ϲϵ͕Ϭϵ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϴ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϵ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϬ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϭ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

ϯ͕ϲϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϮ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϴϳ͕Ϯϳ

ϴϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϯ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳϲ͕ϯϲ

ϳϲ͕ϯϲ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϱ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

ϯ͕ϲϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϲ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϬϰ

ϭϮϯ͕ϲϯ

ϭϮϯ͕ϲϯ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϱ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕ϵϰ

ϭϲ͕ϵϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϲ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕ϵϰ

ϭϲ͕ϵϰ

ϱ͘ϵϴϵ͕ϱϬ ^W/D/Ed>^>

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞ WĞƌ
ůΖKW
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌ
Ăƌů͛KW͍

K͗ϵϯϮϴϯϳϮϳWZK:d:K'h/E^ ϭ
Z^WK^>^dϮϮϬϭϵϬϬϯϴϮϵϯ;d
ϮϮϬϭϵϬϬϯϴϮϵϯͿ
sKZ/^Zd/>/s/^/KE^>
ĞƐƉĞƐĞƐĚĞǀŝĂƚŐĞĂDĂĚƌŝĚ͕ĂŶŝĞů ϲ
ƌŝĂĐŚ͕ϬϴͬϬϭͬϮϬ
DdZ/>^z
ƌĞŐŝůůĂƚĚĞůƐůůŝďƌĞƐŽĨŝĐŝĂůƐĚΖĐƚĞƐĚĞ ϭ
EhZE/KE^EZ^> ĞĐƌĞƚƐͬZĞƐŽůƵĐŝŽŶƐ;ϮϳϬǀŽůƵŵƐͿ
DdZ/>^z
ƌĞŐŝůůĂƚĚĞůƐůůŝďƌĞƐŽĨŝĐŝĂůƐĚΖĐƚĞƐĚĞ ϭ
EhZE/KE^EZ^> ĞĐƌĞƚƐͬZĞƐŽůƵĐŝŽŶƐ;ϮϳϬǀŽůƵŵƐͿ͕
/E^Z^Zs//K^/E&KZDd/K^ ^ĞƌǀĞŝĚĞĚŝŐŝƚĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞďƵƚůůĞƚŝŶƐŝ ϭ
^>
ĂůďĂƌĂŶƐŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƚƌŝďƵƚăƌŝĞƐͲ
ĞƐĞŵďƌĞϮϬϮϬ;ĞĐƌĞƚϲϱϮϰͬϮϬϮϬͿ
ZE>DKZK^DZ/W
,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƷŵ͘ϭ ϰ
;ĨƌĂ͘WͲϯϳϱϵͿ
ZE>DKZK^DZ/W
,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƷŵ͘ϭ ϰ
;ĨƌĂ͘EͲϭϬϵϮͿ
DhHKEsZZKEdKE/K:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƷŵ͘ϯ ϰ
;ĨƌĂ͘ͲϮϵϴͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ͘ͲϮϭϭϰͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƵŵ ϰ
ϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ͘ͲϮϭϭϮͿ
DZ/
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŶƵŵ ϰ
ϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ͘ͲϮϭϭϬͿ
DZ/
^sZDKZ>^^Z'/K
,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
ŶƷŵ͘ϱĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ͘ͲϱϳϯͿ
ϰ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϮϮϲϲͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϮϮϲϳͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϮϮϲϴͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϮϭϵϰͿ
DhHKEsZZKEdKE/K:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
ŶƵŵĞƌŽϯĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϭϬϵϵͿ
^/^Z^dZ
,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
ŶƵŵĞƌŽϲĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϰϳϰͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϮϭϵϭͿ
ZD/ZZE^z'/>:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϮϭϵϲͿ
DhHKEsZZKEdKE/K:K^ ,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ϰ
ŶƵŵĞƌŽϯĚĞ^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂϭϭϬϬͿ
&Z/E/KE>DKEz Ğƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ ϰ
d/DZ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϵϲϱϱϮĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ;:͘
:ĂŶĠͿ
&Z/E/KE>DKEz Ğƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ ϰ
d/DZ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϵϲϱϵϴĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ;Z͘
dĂƌƚĠͿ

W>

W>
W>
W>
W>

W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>
W>

W>
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KƌŐăŶŝĐ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213594 5XT1J-C4SKP-XWSQ5 E71F9EE690131FF74C15F1196034EAB08CE603C2) 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.

DOCUMENT

ƌĞĂ

KƌŐăŶŝĐ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϱ

ϱϬϲ

ϱ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϭ

ƉůŝĐĂĐŝſϮϬϮϬ

/ŵƉŽƌƚKW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚZ'd EŽŵƚĞƌĐ͘

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϳ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕ϵϰ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϴ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕ϵϰ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϯ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϳϬϴ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϳϬϴ

Ϯϴ͘ϲϰϬ͕ϱϱ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϳ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϳϬϴ

ϱϬϲϵϯϮϬϮϮϳϬϴ

ϯϱϯ͕ϲϱ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϮ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϭϭ͕ϴϲ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϱ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϯϲ͕ϵϯ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϲ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϭϱϱ͕ϳϲ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϳ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϮϬϯϱϵϬϬ

ϭ͘ϯϱϳ͕ϯϳ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϮϮϳϬϲ

ϱϬϲϵϯϰϬϮϮϳϬϲ

ϯ͘ϱϴϰ͕ϬϬ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϳ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϵϮϬ͕ϵϭ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϴ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϭ͕ϭϵ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϵ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϭ͘ϲϬϯ͕ϮϬ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϴ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϮϬϮ͕ϰϵ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϭ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϰ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϱϬϲϵϯϰϬϯϱϵϬϬ

ϭϵϲ͕ϰϯ
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ĞƚĂůůŵŽƚŝƵŽƉĂ͗
ϭͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚKĂŵďĐăƌƌĞĐĂů͛ŽƉĞƌĂĐŝſŽƉĞƌƋƵğĞůƉĞƌşŽĚĞĚĞŐƌĂǀĂĐŝſĚ͛ŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĞƐƚăƚĂŶĐĂƚ
ϮͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚKƉĞƌƋƵğŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ͕ƉĞƌžƐşĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ
ϯͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚKƉĞƌƋƵğŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ͕ŝŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ
ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ
ϱͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůΖŽƉĞƌĂĐŝſƉĞƌƋƵğŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŝŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

ϭϲ͕ϵϰ &Z/E/KE>DKEz ĐĞƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ
d/DZ
ĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮƌĞĨϳϭϳϯϱϵϲϳϮϯ;d͘
KƌƚĞŐĂͿ
ϭϲ͕ϵϰ &Z/E/KE>DKEz Ğƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŶƚƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂͲ
d/DZ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϳϱϲϭϰĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ;͘
ZƵŝǌͿ
Ϯϴ͘ϲϰϬ͕ϱϱ 'E/dZ/hdZ/
ŽƐƚĚĞůƐĞƌǀĞŝĚĞůĚĞƐĐăƌƌĞĐŶƷŵ͘
d>hEz
ϮϬϮϬͬϬϬϭϮĂϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘ϭϭϰͿ
ϯϱϯ͕ϲϱ KZ'E/^D'^d/K
ĞƐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͘ͲůƚĂǀĞŚŝĐůĞƐƚƌĂĐĐŝſ
dZ/hdZ/>/Whd/K ŵĞĐăŶŝĐĂ
Z>KE
ϭϭ͕ϴϲ EK/>Ks/z
ŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ
Z'EdZ/^
ϭϱͬϭϭͬϮϬϮϬͲϭϱͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘ϭϭϲͿ
ϯϲ͕ϵϯ E^>>^
ŽŵŝƐƐŝŽŶƐs/^ƚĂƋƵŝůůĂƚŐĞƵůƚƵƌĂ
ŵĞƐĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘ϮϭϳͿ
ϭϱϱ͕ϳϲ E^>>^
ĞƐƉĞƐĞƐĨŝŶĂŶĐĞƌĞƐs/^ƌĞĐĂƉƚĂĐŝſ
ŵĞƐĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ;ŽƌĚϭϭϯͿ
ϭ͘ϯϱϳ͕ϯϳ E^>>^
ĞƐƉĞƐĞƐĨŝŶĂŶĐĞƌĞƐdWsƌĞĐĂƉƚĂĐŝſ
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Situació expedient:

3-2/2021

Data:

24/02/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost suplement de crèdit proposta al Ple extarordinari mes de març (REC)
En Elaboración

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Data comptabilització:
Import EUROS
64.677,17
4.172.355,39

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

4.237.032,56

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

4.237.032,56

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS
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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 3-2/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de
crèdit i crèdit extraordinari per finançar els reconeixements extrajudicials de
crèdit
1.- ANTECEDENTS DE LES NECESSITATS
RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT

DE

FINANÇAMENT

PELS

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 els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal
de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413)
derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder
produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
El compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” (en endavant
OPA’s) recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts,
per als quals no s’ha produït la seva aplicació al pressupost. En data 31 de desembre de
2020 aquest compte, i d’acord amb el que s’especifica a l’informe d’Intervenció
IGAS/2/2021, ascendeix la xifra de 9.682.571,37€.
Del total de l’import anterior la xifra de 5.445.538,81€ correspon obligacions exigibles en
l’exercici anterior que el crèdit necessari per regularitzar el reconeixement extrajudicial de
crèdit es tramitarà amb el crèdit existent derivat de la incorporació de romanents d’acord
amb el estableixen els articles 176.2b) i 182.1 b) del TRLRHL.
De l’import restant, que ascendeix a 4.237.032,56€ obeeixen a despeses exigibles en
l’exercici anterior que manquen de crèdit en l’exercici vigent i per tant és necessari
suplementar-lo per tal de poder procedir a la regularització del reconeixement extrajudicial
de crèdit. La mancança d’aquest crèdit bé derivada principalment per dos raons:
1. El saldo disponible al 2020 no es susceptible a incorporar-se com a romanents en el
pressupost d’enguany, ja que manquen de finançament i/o ja s’han incorporat en
un exercici pressupostari amb anterioritat.
2. No es disposava de saldo inicialment en l’exercici anterior quan es va adquirir
l’obligació exigible.
Aquest suplement de crèdit es finançarà amb romanents de tresoreria per despeses
generals.
En la memòria justificativa rebuda pels departaments gestors de despesa han especificat el
motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades
d’acord amb la classificació que es va fer des d’Intervenció i que són els següents:
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Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat..
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit
Aquestes d’obligacions derivades de béns i serveis efectivament rebuts per l’entitat i que
encara no s’ha dictat l’acte formal de reconeixement i liquidació de l’obligació, haurien de
computar com a major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més
despesa en l’exercici que s’apliquen al pressupost.
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 suplementar el crèdit en les aplicacions de despesa pertinent per tal de poder
comptabilitzar la corresponent operació d’adjudicació-obligació per tramitar la factura
enviada pel proveïdor.

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
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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€.
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.
De l’import total del RTDG, la xifra que ascendeix a 4.237.032,56€ s’haurà de destinar a
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament:

ZKDEEddZ^KZZ/WZ^W^^'EZ>^;Z'dͿ
Z'dƉƌĞǀŝƐƚƵƚŝůŝƚǌĂƌƉĞƌĨŝŶĂŶĕĂƌZƐĞŶƐĞĨŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚ
ZKDEEd^'EZ>^dZ^KZZ/Ed^

 
 
 

ϯϴ͘ϱϮϯ͘ϰϳϳ͕Ϯϳ
ϰ͘Ϯϯϳ͘ϬϯϮ͕ϱϲ
ϯϰ͘Ϯϴϲ͘ϰϰϰ͕ϳϭ

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.”
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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 (...)”

A l’article 40. Reconeixement extrajudicial de crèdit de les bases d’execució del pressupost
de Sabadell per l’exercici 2021 estableix que en el cas de reconeixent extrajudicial de crèdit
sense consignació pressupostaria s’haurà d’iniciar paral·lelament l’expedient de
modificació pressupostaria corresponent.
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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 tal de finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit
que manquen de finançament, amb l’objectiu de poder incorporar a l’exercici 2021 les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020.
Per aquesta raó el departament de Serveis Econòmics proposar fer una modificació de
crèdit del pressupost per l’exercici 2021 mitjançant suplements de crèdits i/o crèdits
extraordinaris per un import de 4.237.032,56€, 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 d’acord amb el detall següent:
Suplements de crèdit:
Aplicació
101/9221/20302

Descripció partida

Codi projecte

Nom projecte

Import

204/9202/22603

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments
Publicació en Diaris Oficials

204/9203/22699

Altres despeses diverses

322,30

204/9333/20200

676,98

204/9333/22604

Lloguers d’edificis i altres
construccions
Jurídics, contenciosos

204/9333/22630

Despeses quotes complexes

207/9251/22602

Publicitat

209/3321/22602

Publicitat

2019/3/AJSBD/9

209/3321/22609

Activitats culturals i esportives

2019/3/AJSBD/98

209/3330/21200

Manteniment d’edificis i altres
construccions
Altres despeses diverses

209/3340/22699
214/2312/22799

215/3240/22606

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments
Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments
Reunions, conferències i cursos

215/3240/22606

Reunions, conferències i cursos

215/3240/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

215/3240/21302
215/3240/21302

215/3240/22799

2.420,97
10.310,41

4.066,24
39.532,47
726,00
Activitats biblioteques
Municipals
Activitats biblioteques
municipals 2020

91,96
7.207,25
28.063,68

2020/3/AJSBD/100

4.612,56

Activitats Difusió
artística dels teatres
2021

236,17
2018/3/AJSBD/161
2019/3/AJSBD/31

Conveni funcionament
Escola Illa curs 18/19
Conveni funcionament
Escola Illa curs 19/20

319,44
342,35
2.990,00

2020/3/AJSBD/53

478,00

Conveni funcionament
Escola Illa curs 20202021

181,50
2020/3/AJSBD/53

356,00

Conveni funcionament
Escola Illa curs 20202021

301/2315/22699

Altres despeses diverses

809,49

301/2316/22699

Altres despeses diverses

8.736,53

301/2318/22602

Publicitat

2020/3/AJSBD/56

1.089,00

Abordatge integral de
les violències
masclistes
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301/2318/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

2020/3/AJSBD/56

301/2319/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres despeses diverses

2020/3/AJSBD/25

308/9240/22699

APROVAT
01/03/2021 14:12

726,00

Abordatge integral de
les violències
masclistes
Educació per al
desenvolupament

495,00
1.605,00
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400/9220/2260200 Difusió d'activitats

423,50

401/1331/22100

Energia elèctrica

4.134,83

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i
béns naturals

2019/3/AJSBD/39

Guals i connexions de
xarxa de clavegueram
segons Ordenança 5.2

9.949,19

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i
béns naturals

2019/3/AJSBD/90

Guals i connexions de
xarxa de clavegueram
segons Ordenança 5.2
(2020-2021)

18.844,22

401/1650/22100

Energia elèctrica

5.320,78

401/1710/21000

8.817,97

401/9220/22706

Manteniment d'infrastructura i
béns naturals
Estudis i treballs tècnics

401/9332/22199

Altres subministraments

403/1621/20000

Lloguer terrenys i béns naturals

5.711,20
10.402,78
806,20

403/1621/2270000 Neteja

339.715,18

403/1623/2270000 Neteja

3.156.658,86

403/1630/2270000 Neteja

425.931,97

407/1510/22100

Energia elèctrica

407/1512/22604

Jurídics, contenciosos

105,46

407/1513/22604

Jurídics, contenciosos

10.103,50

500/9220/23120

Del personal no directiu

504/9206/22799
506/9320/22604

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Jurídics, contenciosos

506/9320/22699

Altres despeses diverses

506/9320/22708
506/9320/35900

Serveis de recaptació a favor de
l’entitat
Altres despeses financeres

506/9340/22706

Estudis i treballs tècnics

3.584,00

506/9340/35900

Altres despeses financeres

2.930,22

507/9208/22607

Oposicions i proves selectives

4.633,07

514/4391/20302

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments
Altres despeses diverses

1.573,00

514/4391/22699

458,57

187,00
8.295,24
759,97
67,76
28.994,20
1.561,92

5.989,50
Total

4.172.355,39
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Crèdits extraordinaris:
Aplicació
211/2311/22699

Descripció partida

Codi projecte

Nom projecte

270,00

215/3200/22112

Subministraments de mat.
electrònic, elèctric i de telecom.
511/9250/2260202 Publicacions
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Import

Altres despeses diverses

64.047,50
359,67
Total

64.677,17

Sabadell, en data signatura electrònica,

Josep Abellán Martínez
Cap de Serveis Econòmics
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Ingrés

204

2.420,97

Finançament REC 2020

Secretaria General
Publicació en Diaris Oficials

10.310,41

Finançament REC 2020

Altres despeses diverses

322,30

Finançament REC 2020

204/9333/20200

Lloguers d’edificis i altres construccions

676,98

Finançament REC 2020

204/9333/22604

Jurídics, contenciosos

4.066,24

Finançament REC 2020

204/9333/22630

Despeses quotes complexes

39.532,47

Finançament REC 2020

726,00

Finançament REC 2020

Comunicació
Publicitat

Cultura

209/3321/22602

Publicitat

209/3321/22609

Activitats culturals i esportives

209/3340/22699

Altres despeses diverses

209/3330/21200

Manteniment d’edificis i altres construccions

211
214

3 AJSB

9 Finançament REC 2020

3 AJSB

98 Finançament REC 2020

4.612,56 2020

3 AJSB

100 Finançament REC 2020

28.063,68

Finançament REC 2020

Altres despeses diverses

270,00

Finançament REC 2020

236,17

Finançament REC 2020

Cicles de Vida

214/2312/22799

215

91,96 2019
7.207,25 2019

Acció Social

211/2311/22699
SIGNATURES

Lloguers de maquinària, instal·lacions
Departaments

204/9203/22699

209

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

Educació

215/3240/21302

319,44 2018

3 AJSB

161 Finançament REC 2020

342,35 2019

3 AJSB

31 Finançament REC 2020

215/3240/22606

Manteniment d'instal·lacions i maquinària
Departaments
Manteniment d'instal·lacions i maquinària
Departaments
Reunions, conferències i cursos

478,00 2020

3 AJSB

53 Finançament REC 2020

215/3240/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

356,00 2020

3 AJSB

53 Finançament REC 2020

215/3200/22112

Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de
telecom.
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

215/3240/21302
Codi de verificació: 7C38R-TINS7-YPS1G
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207
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Projecte

Gabinet d'Alcaldia

207/9251/22602

IDENTIFICADORS

- Despeses + Despeses

215/3240/22799

64.047,50

Finançament REC 2020

181,50

Finançament REC 2020
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ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P

Ingrés

Publicitat

1.089,00 2020

3 AJSB

56 Finançament REC 2020

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

726,00 2020

3 AJSB

56 Finançament REC 2020

301/2319/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

495,00 2020

3 AJSB

25 Finançament REC 2020

301/2315/22699

Altres despeses diverses

809,49

Finançament REC 2020

301/2316/22699

Altres despeses diverses

8.736,53

Finançament REC 2020

1.605,00

Finançament REC 2020

423,50

Finançament REC 2020

Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària

401

Altres despeses diverses

Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme

400/9220/2260200

SIGNATURES

Observacions
Finançament REC 2020

301/2318/22602

400

Difusió d'activitats

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

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

9.949,19 2019

3 AJSB

39 Finançament REC 2020

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

18.844,22 2019

3 AJSB

90 Finançament REC 2020

401/1331/22100

Energia elèctrica

4.134,83

Finançament REC 2020

401/1650/22100

Energia elèctrica

5.320,78

Finançament REC 2020

401/1710/21000

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

8.817,97

Finançament REC 2020

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

5.711,20

Finançament REC 2020

401/9332/22199

Altres subministraments

10.402,78

Finançament REC 2020

403
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Projecte

2.990,00

Feminismes i Diversitat

308/9240/22699

ALTRES DADES

- Despeses + Despeses

301/2318/22799

308

IDENTIFICADORS

Reunions, conferències i cursos

Neteja viària, recollida i tractament de residus

403/1621/20000

Lloguer terrenys i béns naturals

806,20

Finançament REC 2020

403/1621/2270000

Neteja

339.715,18

Finançament REC 2020

403/1623/2270000

Neteja

3.156.658,86

Finançament REC 2020

403/1630/2270000

Neteja

425.931,97

Finançament REC 2020

407

Urbanisme

407/1510/22100

Energia elèctrica

458,57

Finançament REC 2020

407/1512/22604

Jurídics, contenciosos

105,46

Finançament REC 2020

407/1513/22604

Jurídics, contenciosos

10.103,50

Finançament REC 2020

2/3

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

NO VOL SIGNATURES

301

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 Expedient modificació pressupost
març REC

0RGLILFDFLySUHVVXSRVWVXSOHPHQWGHFUqGLWSURSRVWDDO3OHH[WDURUGLQDULPHVGHPDUo

Partida
215/3240/22606

DOCUMENT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213577 7C38R-TINS7-YPS1G 4214F2B325424E36A6F662C3C5831440468CBB8A) 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.

ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P

Partida
500

Ingrés

504

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

Aplicació romanent de tresoreria per despeses
generals

Jurídics, contenciosos

506/9320/22699

Altres despeses diverses

Finançament REC 2020

4.237.032,56

Finançament REC

Finançament REC 2020

506/9320/22708

Serveis de recaptació a favor de l’entitat

Finançament REC 2020

28.994,20

506/9320/35900

Finançament REC 2020

Altres despeses financeres

1.561,92

Finançament REC 2020

506/9340/22706

Estudis i treballs tècnics

3.584,00

Finançament REC 2020

506/9340/35900

Altres despeses financeres

2.930,22

Finançament REC 2020

4.633,07

Finançament REC 2020

359,67

Finançament REC 2020

1.573,00

Finançament REC 2020

5.989,50

Finançament REC 2020

Recursos Humans

514

Oposicions i proves selectives

Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)
Publicacions

Comerç i Consum

514/4391/20302
514/4391/22699

Lloguers de maquinària, instal·lacions
Departaments
Altres despeses diverses

Total

4.237.032,56

4.237.032,56

3/3
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8.295,24

67,76

511

ALTRES DADES

Finançament REC 2020

759,97

511/9250/2260202
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187,00

Tresoreria

507/9208/22607

SIGNATURES

Del personal no directiu

506/9320/22604

507

DOCUMENT

Observacions

Serveis Econòmics

505/87000

506

Projecte

Serveis Generals i Compres

504/9206/22799

505

- Despeses + Despeses

Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu

500/9220/23120

IDENTIFICADORS

0RGLILFDFLySUHVVXSRVWVXSOHPHQWGHFUqGLWSURSRVWDDO3OHH[WDURUGLQDULPHVGHPDUo
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
I IMPULS ADMINISTRATIU
RECURSOS HUMANS

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de
Recursos Humans sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials
de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021
les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o
bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al
pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
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Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura.
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Document signat electrònicament,
Cap de Servei de Recursos Humans

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Servei : Recursos Humans
Àrea Org
ànic

C. gestor

N. Operació
definitiva

5

RH-RECURSOS
HUMANS

220200037268

500

Projecte

Aplicació
2020

Aplicació
2021

500 9220
23120

500 9220
23120

TOTAL FINANÇAMENT

Import
OPA
187,00

Finançament Nom
terc.
187,00 AVORIS
RETAIL
DIVISIO
N SL

Text lliure

Despeses de
viatge a Madrid,
Daniel Criach,
08/01/20

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?
6 - S’ha tramitat la corresponent ADO o Ple
O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini

187,00

Document signat electrònicament,
Cap de Servei de Recursos Humans
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ESTAT

NO VOL SIGNATURES

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
I IMPULS ADMINISTRATIU
DIRECCIÓ DE L’ÀREA

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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), la Direcció de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu sol·licita a Serveis Econòmics
iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de
poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413)
derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va
poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
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Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura,
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Document signat electrònicament,
Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Impuls Administratiu

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Servei: Direcció de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Àrea Orgànic

C. gestor

N. Operació
definitiva

1

507

AC-ÀREA
CENTRAL

1

507

AC-ÀREA
CENTRAL

Projecte

Aplicació
2020

Aplicació
2021

220200036792

507 9208
22607

507 9208
22607

4.450,65

220200036790

507 9208
22607

507 9208
22607

182,42

TOTAL FINANÇAMENT

Import
OPA

Finançament Nom
terc.
4.450,65 INSTITU
T DE
SEGURE
TAT
PUBLICA
DE
CATALU
NYA
182,42 BLANCO
HERNAN
DEZ
NOEMI

Text lliure

Motiu de l'OPA

AOC:92150439
Curs de caporal/a
de policia. Codi
curs
2020/20.101.0019
0

2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no existeix
aprovació del pressupost, però sí
existeix saldo suficient a l’aplicació
corresponent

Indemnització per
assistència a
tribunals de
selecció concurs
oposició 19 places
de treballador/a
social

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a l'aplicació
corresponent

Per
Regularitzar
l’OPA?
Ple

Ple

4.633,07

Document signat electrònicament,
Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Impuls Administratiu
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

2X0V 556X 2H3O 262P 0FQF
DFJ/2021/20

DOCUMENT NÚM.

DFJ15I003S

DATA

01-032021

Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Defensa Jurídica
Modificació pressupostària - suplement de crèdit del servei de Defensa
Jurídica

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SECRETARIA GENERAL
SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020
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 de Defensa Jurídica sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de
poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les
despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació
al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions efectivament
rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de reconeixement i
liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa dins de l’exercici
que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o AD no
es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament
afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà que aquest no
es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent, encarà
que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I
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Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar suplementant
el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació comptable necessària
per procedir al pagament de la factura.
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que no
s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord amb
les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
Document signat electrònicament,

Cap de Servei de Defensa Jurídica
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(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei de Defensa Jurídica
Àre Orgàni
a
c

C.
gestor

2

AJSECRET
ARIA I
DEFENS
A
JURÍDIC
A

204

N.
Operació
definitiva
220200036
715

Project Aplicaci Aplicaci Import
e
ó 2020 ó 2021 OPA

204
9203
22699

204
9203
22699

TOTAL
FINANÇAMENT

322,3

Finança
ment

Nom
terc.

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularit
zar
l’OPA?
322,3 EDITO AOC:9007920 2 - No s’ha pogut gravar la Ple
RIAL
3 Agrupacion corresponent O perquè no
ARANZ Revista
Esp. existeix
aprovació
del
ADI S Dcho.Administ pressupost, però sí existeix
A
rat
saldo suficient a l’aplicació
corresponent

322,30
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Àrea de Presidència i Drets Socials
Acció Social

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 Acció
Social sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que
manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions
pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis
rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici
2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
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Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
corresponent operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura.
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Document signat electrònicament,

Cap de Servei d’Acció Social
Josep Cantero i Duran
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Assumpte:

Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les operacions
pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de Tresoreria sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de
crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de
finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent
d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per
als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major
despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que
s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
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Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que
les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la corresponent
operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura .
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment
en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important, que afecta a un
elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat.
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,ŽŶŽƌĂƌŝƐZĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƷŵ͘ϱĚĞ^ĂďĂĚĞůů
;ĨƌĂ͘ͲϱϳϯͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϲϵ͕Ϭϵ ^sZ
DKZ>^
^Z'/K

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ
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ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſ

/ŵƉŽƌƚ
KW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞ EŽŵƚĞƌĐ͘
ŶƚZ'd

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϴ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ ZD/Z
ZE^z
'/>:K^
DZ/

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϮϮϲϲͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϵ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ ZD/Z
ZE^z
'/>:K^
DZ/

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϮϮϲϳͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϬ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ ZD/Z
ZE^z
'/>:K^
DZ/

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϮϮϲϴͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϭ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

ϯ͕ϲϰ ZD/Z
ZE^z
'/>:K^
DZ/

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϮϭϵϰͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ
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ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſ

/ŵƉŽƌƚ
KW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞ EŽŵƚĞƌĐ͘
ŶƚZ'd

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϮ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϴϳ͕Ϯϳ

ϴϳ͕Ϯϳ DhHK
,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
EsZZK
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
EdKE/K:K^ ŶƵŵĞƌŽϯĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϭϬϵϵͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϯ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϳϲ͕ϯϲ

ϳϲ͕ϯϲ ^/^Z^dZ

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϲĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϰϳϰͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϰ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϳ͕Ϯϳ

ϳ͕Ϯϳ ZD/Z
ZE^z
'/>:K^
DZ/

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϮϭϵϭͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϱ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϯ͕ϲϰ

ϯ͕ϲϰ ZD/Z
ZE^z
'/>:K^
DZ/

,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
ŶƵŵĞƌŽϮĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϮϭϵϲͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ
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ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſ

/ŵƉŽƌƚ
KW

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϲ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϬϰ

ϭϮϯ͕ϲϯ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϱ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕ϵϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϲ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϵϵ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϳ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϵϵ

&ŝŶĂŶĕĂŵĞ EŽŵƚĞƌĐ͘
ŶƚZ'd

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ

ϭϮϯ͕ϲϯ DhHK
,ŽŶŽƌĂƌŝƐƌĞŐŝƐƚƌĞ
EsZZK
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ
EdKE/K:K^ ŶƵŵĞƌŽϯĚĞ
^ĂďĂĚĞůů;ĨƌĂ
ϭϭϬϬͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

ϭϲ͕ϵϰ &Z/
E/KE>
DKEz
d/DZ

Ğƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ
ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϵϲϱϱϮ
ĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ;:͘
:ĂŶĠͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϭϲ͕ϵϰ

ϭϲ͕ϵϰ &Z/
E/KE>
DKEz
d/DZ

Ğƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ
ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϵϲϱϵϴ
ĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ;Z͘
dĂƌƚĠͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϭϲ͕ϵϰ

ϭϲ͕ϵϰ &Z/
E/KE>
DKEz
d/DZ

ĐĞƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ
ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ
ĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϵϲϳϮϯ
;d͘KƌƚĞŐĂͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ
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ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſ

/ŵƉŽƌƚ
KW

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϰϴ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϲϵϵ

ϭϲ͕ϵϰ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϯ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϳϬϴ

Ϯϴ͘ϲϰϬ͕ϱϱ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϳϳ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϮϮϳϬϴ

ϯϱϯ͕ϲϱ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϮ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϯϱϵϬϬ

ϭϭ͕ϴϲ

&ŝŶĂŶĕĂŵĞ EŽŵƚĞƌĐ͘
ŶƚZ'd
ϭϲ͕ϵϰ &Z/
E/KE>
DKEz
d/DZ

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

Ğƌƚ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŶƚ
ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂͲ
ƌĞĨϳϭϳϯϱϳϱϲϭϰ
ĐůŝĞŶƚϳϬϭϴϭϳϬϮ;͘
ZƵŝǌͿ

Ϯϴ͘ϲϰϬ͕ϱϱ 'E/
ŽƐƚĚĞůƐĞƌǀĞŝĚĞů
dZ/hdZ/ ĚĞƐĐăƌƌĞĐŶƷŵ͘
d>hEz
ϮϬϮϬͬϬϬϭϮĂ
ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘
ϭϭϰͿ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ĞƐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͘Ͳ
ϯϱϯ͕ϲϱ KZ'E/^D
ůƚĂǀĞŚŝĐůĞƐ
'^d/K
dZ/hdZ/ ƚƌĂĐĐŝſŵĞĐăŶŝĐĂ
>/Whd/K

Z>KE

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ
ϭϱͬϭϭͬϮϬϮϬͲ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘
ϭϭϲͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϭϭ͕ϴϲ EK/>K
s/z
Z'EdZ/
^
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ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſ

/ŵƉŽƌƚ
KW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞ EŽŵƚĞƌĐ͘
ŶƚZ'd

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϱ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϯϱϵϬϬ

ϯϲ͕ϵϯ

ϯϲ͕ϵϯ E
^>>^

ŽŵŝƐƐŝŽŶƐs/^
ƚĂƋƵŝůůĂƚŐĞƵůƚƵƌĂ
ŵĞƐĚĞĚĞƐĞŵďƌĞ
ĚĞϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘ϮϭϳͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϲ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϯϱϵϬϬ

ϭϱϱ͕ϳϲ

ϭϱϱ͕ϳϲ E
^>>^

ĞƐƉĞƐĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞƌĞƐs/^
ƌĞĐĂƉƚĂĐŝſŵĞƐĚĞ
ĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ
;ŽƌĚϭϭϯͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϳ 

ϱϬϲϵϯϮϬ
ϯϱϵϬϬ

ϭ͘ϯϱϳ͕ϯϳ

ϭ͘ϯϱϳ͕ϯϳ E
^>>^

ĞƐƉĞƐĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞƌĞƐdWs
ƌĞĐĂƉƚĂĐŝſŵĞƐĚĞ
ĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ
;ŽƌĚϭϭϰͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϳϮϬϬ 

ϱϬϲϵϯϰϬ
ϮϮϳϬϲ

ϯ͘ϱϴϰ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϴϰ͕ϬϬ &/EE
d/s

K͗ϵϮϵϮϭϯϱϵ
ƌĞƚĂĐĐĠƐ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ/E^/dK
ϬϭͬϬϭͬϮϬͲ
ϯϭͬϭϮͬϮϬƉĞƌ
ŐĞƐƚŝſĚĞůĚĞƵƚĞ

ϮͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚKƉĞƌƋƵğŶŽ
ĞǆŝƐƚĞŝǆĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞů
ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ͕ƉĞƌžƐşĞǆŝƐƚĞŝǆ
ƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ
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ƌĞĂ

͘ŐĞƐƚŽƌ

E͘KƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

WƌŽũĞĐƚĞ

ƉůŝĐĂĐŝſ

/ŵƉŽƌƚ
KW

&ŝŶĂŶĕĂŵĞ EŽŵƚĞƌĐ͘
ŶƚZ'd

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϳ 

ϱϬϲϵϯϰϬ
ϯϱϵϬϬ

ϵϮϬ͕ϵϭ

ϵϮϬ͕ϵϭ EK/>K
s/z
Z'EdZ/
^

ŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ
ϭϱͬϭϭͬϮϬϮϬͲ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ
ϮϲϵͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϴ 

ϱϬϲϵϯϰϬ
ϯϱϵϬϬ

ϭ͕ϭϵ

ϭ͕ϭϵ EK/>K
s/z
Z'EdZ/
^

ŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ
ϭϱͬϭϭͬϮϬϮϬͲ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ
ϮϮϬͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϱϵ 

ϱϬϲϵϯϰϬ
ϯϱϵϬϬ

ϭ͘ϲϬϯ͕ϮϬ

ŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ
ϬϭͬϭϭͬϮϬϮϬͲ
ϬϭͬϭϮͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘
ϮϱϱͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϱ

ϱϬϲ

dZͲdZ^KZZ/

ϮϮϬϮϬϬϬϯϲϳϲϬ 

ϱϬϲϵϯϰϬ
ϯϱϵϬϬ

ϮϬϮ͕ϰϵ

ŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ
ϯϭͬϭϬͬϮϬϮϬͲ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ;ŽƌĚ͘
ϮϱϵͿ

ϰͲEŽƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚŐƌĂǀĂƌůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚK͕ŝĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚŝĂĨĞƌ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚΖK͕ƉĞƌž^1
ĞǆŝƐƚĞŝǆƐĂůĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĂ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ

WůĞ

ϭ͘ϲϬϯ͕ϮϬ E</^

ϮϬϮ͕ϰϵ /y
Z/d>^
E'/EzZ^

dĞǆƚůůŝƵƌĞ

DŽƚŝƵĚĞůΖKW

WĞƌ
ZĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌ
ů͛KW͍
WůĞ
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26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Residus i Neteja Viària

ASSUMPTE

ÀREA DE DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ,
SEGURETAT I CIVISME
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020
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 de neteja viària, recollida i
tractament de residus sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que
manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent
d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals
no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions efectivament
rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de reconeixement i
liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa dins de l’exercici
que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o AD no
es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament
afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà que aquest no
es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent, encarà
que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar suplementant
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el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitaran les corresponents operacions comptables
necessàries per procedir al pagament de les factures relacionades en l’annex 1 :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que no
s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord amb
les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
Document signat electrònicament,

!"#$%&"'(!)*%#(+!,"&'(
!$),!&"-!#"'."/!&"!'"$(--/&)!/
0')$01'"#/&%#!/!2"0"3)!./4'/)
!5678575859!96:;<

Cap de Servei de neteja viària, recollida i tractament de residus
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ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei de neteja viària, recollida i tractament de residus

Àrea Orgànic

C.
gestor

N.
Operació Proj
definitiva
ecte

Aplicació
2020

Aplicació
2021

Import
OPA

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037192

403 1621 403 1621
20000
20000

806,20

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200036704

403 1621 403 1621
2270000
2270000

339.715
,18

Finançament

Nom terc.

Text lliure

806,20 AENA S.M.E. AOC:92080986
SA
UTIL01:Utilización Recinto
Aeropuerto ( Centro: 31 SABADELL
;
Novembre
2020

339.715,18 SERVEIS
MEDI
AMBIENT S A

AOC:93344185
Per
la
prestació del servei de
Recollida
d'Escombraries
durant el període del 12 al
30 de novembre de 2020

Motiu de l'OPA
2 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
3 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost, i no existeix
saldo
suficient
a
l’aplicació corresponent

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

3/8

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 136D6Z2U2Q353O4C07XS pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al
lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
Codi de verificació: LLO21-4NN3U-YIB0E
Pàgina 3 de 8

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 TE - Justificació necessitat REC
RESIDUS

136D 6Z2U 2Q35 3O4C 07XS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213144 LLO21-4NN3U-YIB0E EAD9CAC4E2E197EBB8C8DDE43E03AAAB70B53ABE) 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.

DOCUMENT

²136D6Z2U2Q353O4C07XS5»
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VERIFICACIÓ

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037191

403 1623 403 1623
2270000
2270000

4.323,7
1

4.323,71 PEDRERA DE AOC:91988477
2000554
L ORDAL SL
RECEPCION
ESCOMBRO
1(N)
- DIPOSIT DE
RUNACOD2000554#
MATRICULA0677JCH
Novembre 2020

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037193

403 1623 403 1623
2270000
2270000

467,85

467,85 PLANTA
INTERCOMAR
CAL
RECICLATGE
SA

AOC:92174262
Tn.
Entrades
Contenidors
Cremats
ocasionats
per
actes
vandàlics
Novembre´10

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037194

403 1623 403 1623
2270000
2270000

519.994
,60

519.994,60 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:92666050 ENTRADES
TONES FRACCIÓ RESTA AL
CTR-VALLÈS DEL MES DE
NOVEMBRE 2020

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037195

403 1623 403 1623
2270000
2270000

51.414,
02

51.414,02 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:92670742 ENTRADES
TONES
FRACCIÓ
VOLUMINOSOS
A
LA
PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL MES DE NOVEMBRE
2020

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037196

403 1623 403 1623
2270000
2270000

54.443,
54

54.443,54 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:92664284 ENTRADES
TONES FRACCIÓ FORM DEL
MES DE NOVEMBRE 2020
%impropis
caracterització
3r
trimestre
2020
del
18,67%

4

403

220200037232

403 1623 403 1623
2270000
2270000

49.630,
05

49.630,05 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:85459517 ENTRADES
TONES
FRACCIÓ
VOLUMINOSOS
A
LA
PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL MES DE JUNY 2020

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
-

220200037233

403 1623 403 1623
2270000
2270000

536.493
,04

536.493,04 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES

AOC:87702347 ENTRADES
TONES FRACCIÓ RESTA AL
CTR-VALLÈS
DEL
MES
JULIOL 2020

2 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar
la
corresponent
O
perquè
no
existeix
aprovació
del
pressupost,
però
sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini
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TERRIT
ORI
4

403

4

403

4

403

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

OCCIDENTAL

220200037234

403 1623 403 1623
2270000
2270000

469.973
,31

469.973,31 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:89152755 ENTRADES
TONES FRACCIÓ RESTA AL
CTR-VALLÈS
DEL
MES
D'AGOST 2020

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

220200037235

403 1623 403 1623
2270000
2270000

57.358,
24

57.358,24 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:89155369 ENTRADES
TONES
FRACCIÓ
VOLUMINOSOS
A
LA
PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL MES D'AGOST 2020

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

220200037236

403 1623 403 1623
2270000
2270000

41.843,
39

41.843,39 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

220200037237

403 1623 403 1623
2270000
2270000

60.209,
02

AOC:89157389 ENTRADES
TONES FRACCIÓ FORM DEL
MES
D'AGOST
2020
impropis caracterització 2n
trimestre 2020 del 16,63
(INTE
60.209,02 CONSORCI
Rect.
2020/404
/
GESTIO
DE AOC:89815865 ENTRADES
RESIDUS
TONES
FRACCIÓ
VALLES
VOLUMINOSOS
A
LA
OCCIDENTAL PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL MES DE JULIOL 2020

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini
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CODI DE
VERIFICACIÓ

4

403

4

403

4

403

4

403

4

403

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200037238

403 1623 403 1623
2270000
2270000

46.965,
34

46.965,34 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

Rect.
2020/418
/
AOC:89815901 ENTRADES
TONES FRACCIÓ FORM DEL
MES
DE
JULIOL
2020
%impropis
caracterització
2n trimestre
516.994,89 CONSORCI
AOC:89838412 ENTRADES
GESTIO
DE TONES FRACCIÓ RESTA AL
RESIDUS
CTR-VALLÈS DEL MES DE
VALLES
SETEMBRE 2020
OCCIDENTAL

220200037239

403 1623 403 1623
2270000
2270000

516.994
,89

220200037240

403 1623 403 1623
2270000
2270000

50.710,
82

220200037241

403 1623 403 1623
2270000
2270000

49.295,
16

220200037242

403 1623 403 1623
2270000
2270000

528.153
,42

220200037243

403 1623 403 1623
2270000
2270000

50.492,
19

50.492,19 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:91704851 ENTRADES
TONES
FRACCIÓ
VOLUMINOSOS
A
LA
PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL MES D'OCTUBRE 2020

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

220200037244

403 1623 403 1623
2270000
2270000

53.081,
13

53.081,13 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:91705969 ENTRADES
TONES FRACCIÓ FORM DEL
MES
D'OCTUBRE
2020
%impropis
caracterització
3r
trimestre
2020
del
18,67% (

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

50.710,82 CONSORCI
GESTIO
DE
RESIDUS
VALLES
OCCIDENTAL

AOC:89839364 ENTRADES
TONES
FRACCIÓ
VOLUMINOSOS
A
LA
PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL MES DE SETEMBRE
2020
49.295,16 CONSORCI
AOC:90218504 ENTRADES
GESTIO
DE TONES FRACCIÓ FORM DEL
RESIDUS
MES DE SETEMBRE 2020
VALLES
%impropis
caracterització
OCCIDENTAL 3r
trimestre
2020
del
18,43%
528.153,42 CONSORCI
AOC:91704214 ENTRADES
GESTIO
DE TONES FRACCIÓ RESTA AL
RESIDUS
CTR-VALLÈS
DEL
MES
VALLES
D'OCTUBRE 2020
OCCIDENTAL

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini
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4

136D 6Z2U 2Q35 3O4C 07XS

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

RNV15I001R

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Residus i Neteja Viària

ASSUMPTE

4

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

6

403

6

403

6

403

TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI
TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

220200036705

403 1630 403 1630
2270000
2270000

425.931
,97

425.931,97 SERVEIS
MEDI
AMBIENT S A

920200019450

403 1623 403 1623
2270000
2270000

3.193,1
4

3.193,14 Pedrera
l'Ordal

920200019451

403 1623 403 1623
2270000
2270000

4.193,5
7

4.193,57 Pedrera
l'Ordal

920200019452

403 1623 403 1623
2270000
2270000

3.521,1
2

3.521,12 Pedrera
l'Ordal

AOC:93344193
Per
la 3 - No s’ha pogut gravar
prestació del servei de la
corresponent
O
Neteja Viària durant el perquè
no
existeix
període del 15 al 30 de aprovació
del
novembre de 2020.
pressupost, i no existeix
saldo
suficient
a
l’aplicació corresponent
de AOC:87064826
2000554 6 - S’ha tramitat la
RECEPCION
ESCOMBRO corresponent ADO o O,
1(N)
- DIPOSIT DE però no s’ha pogut
RUNACOD2000554#
fiscalitzar en termini
MATRICULA2397JCH
Agost 2020
de AOC:87429708
2000554 6 - S’ha tramitat la
RECEPCION
ESCOMBRO corresponent ADO o O,
1(N)
- DIPOSIT DE però no s’ha pogut
RUNACOD2000554#
fiscalitzar en termini
MATRICULA2397JCH - Juliol
2020
de AOC:88556995
2000554 6 - S’ha tramitat la
RECEPCION
ESCOMBRO corresponent ADO o O,
1(N)
- DIPOSIT DE però no s’ha pogut
RUNACOD2000554fiscalitzar en termini
Setembre 2020
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TEESPAI
PÚBLIC
TERRIT
ORI

920200019453

403 1623 403 1623
2270000
2270000

3.907,3
1

TOTAL
FINANÇAMENT

3.907,31 Pedrera
l'Ordal

de AOC:90289659
2000554
RECEPCION
ESCOMBRO
1(N)
- DIPOSIT DE
RUNACOD2000554#
MATRICULA2397JCH
Octubre 2020

6 - S’ha tramitat la
corresponent ADO o O,
però no s’ha pogut
fiscalitzar en termini

3.923.112,21

Document signat electrònicament,

!"#$%&"'(!)*%#(+!,"&'(
!$),!&"-!#"'."/!&"!'"$(--/&)!/
0')$01'"#/&%#!/!2"0"3)!./4'/)
!5678575859!9:;8<

Cap de Servei de neteja viària, recollida i tractament de residus
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CODI DE
VERIFICACIÓ

3069 4H6X 080U 6F2N 0X29

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

URB15I004E

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Urbanisme
Memòria justificativa tramitació OPA (Planificació Urbanística)

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 de Planificació Urbanística
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de
crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per
tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades
de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva
aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions efectivament
rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de reconeixement i
liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa dins de l’exercici
que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o AD no
es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament
afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà que aquest no
es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació
del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent, encarà
que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar suplementant
el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació comptable necessària
per procedir al pagament de la factura :
(adjuntar en l’annex 1 les operacions que corresponen al vostre centre gestor de la relació
enviada per àrees - adjunt exemple)
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que no
s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord amb
les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
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(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES
AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei: Servei de Planificació Urbanística
Àrea

Orgànic

C. gestor

4

407

UHURBANISME

N.
Operació Projecte
definitiva

220200037287

Aplicació

407 1513 22604

Import OPA

10.103,50

Finançament
RGT

Nom terc.

Text lliure

10.103,50 TAGARRO
Honoraris
BAS MARIA realització
ANGELES
peritatge
pel el TSJC
concurs
contenciós
321/11
J
contra
Dpt.política
territ
i
sosten.

Motiu
l'OPA

4 - No s’ha Ple
pogut gravar
la
corresponent
ADO, i el
procediment
permetia fer
tramitació
d'ADO, però SÍ
existeix saldo
suficient
a
l'aplicació
corresponent
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Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previstos al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 suplement de crèdit per finançar els reconeixements
extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a
l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses
realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació
al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major
despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que
s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
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Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que
les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(adjuntar en l’annex 1 les operacions que corresponen al vostre centre gestor de la relació
enviada per àrees - adjunt exemple)

Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment
en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important, que afecta a un
elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat.
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ASSUMPTE

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei: Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Àrea Orgànic C. gestor

N. Operació
definitiva

4

220200037203 2019 3 401
AJSBD 1535
39
21000

401

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

Projecte Aplicació Import OPA Finançament Nom terc.
RGT

9.949,19

9.949,19 FIRTEC SAU

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

Treballs realitzats a la
via pública a sol·licitud
de particulars segons
Ordenança 5.2. NovDes 2019.

2 - No s’ha pogut Ple
gravar la
corresponent O
perquè no
existeix aprovació
del pressupost,
però sí existeix
saldo suficient a
l’aplicació
corresponent
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TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

220200037204 2019 3 401
AJSBD 1535
90
21000

7.357,10

4

401

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

220200037205 2019 3 401
AJSBD 1535
90
21000

11.487,12

4

401

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

220200037135

401
1710
21000

8.817,97

4

401

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

220200036816

401
9220
22706

5.711,20

7.357,10 FIRTEC SAU

Treballs realitzats a la
via pública a sol·licitud
de particulars segons
Ordenança 5.2. Gener
2020.

2 - No s’ha pogut
gravar la
corresponent O
perquè no
existeix aprovació
del pressupost,
però sí existeix
saldo suficient a
l’aplicació
corresponent
11.487,12 FIRTEC SAU
Treballs realitzats a la 2 - No s’ha pogut
via pública a sol·licitud gravar la
de particulars segons
corresponent O
Ordenança 5.2. Febrer perquè no
2020.
existeix aprovació
del pressupost,
però sí existeix
saldo suficient a
l’aplicació
corresponent
8.817,97 OZIONA
REPARACIÓ JOCS
1 - No s’ha pogut
SOLUCIONES DE INFANTILS,PAVIMENTS gravar la
ENTRETENIMIEN I ALTRES ELEMENTS
corresponent O
TO SL
ÀREES DE JOCS
amb càrrec a
SABADELL, LOT 6. 4a
l’operació D o AD
certificació i liq.
perquè el període
de gravació
d’operacions està
tancat
5.711,20 RODENAS
Disseny i elaboració
6 - S’ha tramitat
MAYOR XAVIER material pedagògic i la corresponent
divulgatiu Parc
ADO o O, però
Catalunya.
no s’ha pogut
fiscalitzar en
termini

Ple

Ple

Ple

Ple
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4

209

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

220200037265

209
3330
21200

21.769,65

4

209

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

220200037266

209
3330
21200

6.294,03

21.769,65 PROMOCIO
TREBALLS DE
ECONOMICA DE PINTURA EXTERIOR
SABADELL SL
FAÇANA MUSEU
D'ART. CERTIFICACIÓ
NÚM. 1ª.
6.294,03 PROMOCIO
Ampliació
ECONOMICA DE rehabilitació de la
SABADELL SL
façana del Museu
d'Art de Sabadell.

6 - S’ha tramitat
la corresponent
ADO o O, però
no s’ha pogut
fiscalitzar en
termini
6 - S’ha tramitat
la corresponent
ADO o O, però
no s’ha pogut
fiscalitzar en
termini

Ple

Ple
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ASSUMPTE

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previstos al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de Mobilitat, Trànsit i
Transport sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que
manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions
pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis
rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici
2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major
despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que
s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat.
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Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que
les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(adjuntar en l’annex 1 les operacions que corresponen al vostre centre gestor de la relació
enviada per àrees - adjunt exemple)

Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment
en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important, que afecta a un
elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat.
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EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
C

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei: Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport
Àrea Orgànic C. gestor

4

401

TE-ESPAI
PÚBLIC TERRITORI

N. Operació
definitiva

Projecte Aplicació Import OPA Finançament Nom terc.
RGT

220200037206

401
9332
22199

10.402,78

10.402,78 MATERIALES
SERVIMAT SL

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

Subministrament
de material de
construcció.

2 - No s’ha pogut gravar la Ple
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí existeix
saldo suficient a l’aplicació
corresponent
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Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Servei de Llicències i Disciplina Urbanística
Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de Llicències i
Disciplina Urbanística sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de
crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les
operacions pendent d’aplicar (compte 1512) derivades de les despeses realitzades o bens
i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de
l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major
despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que
s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
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Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que
les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment
en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important, que afecta a un
elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat.
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4

4

4

Orgànic

407

407

407

N. Operació
definitiva

C. gestor

UHURBANISME

UHURBANISME

UHURBANISME

22020003678
7

22020003678
8

22020003678
9

Projecte

Aplicació

407 1512
22604

407 1512
22604

407 1512
22604

TOTAL FINANÇAMENT

Import
OPA

3,64

90,91

10,91

Finançame
nt RGT

Nom terc.

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

3,64

RAMIREZ
CARDENAS
Y GIL JOSE
MARIA

Honoraris
registrador de la
propietat num 2
de
Sabadell
nota simple

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el
procediment permetia fer
tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a
l'aplicació corresponent

Ple

90,91

RAMIREZ
CARDENAS
Y GIL JOSE
MARIA

Honoraris
registre de la
propietat
numero 2 de
Sabadell

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el
procediment permetia fer
tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a
l'aplicació corresponent

Ple

10,91

ARNAL
MOROS
MARIA PAZ

Honoraris
Registre de la
propietat
numero 1 de
Sabadell

4 - No s’ha pogut gravar la
corresponent ADO, i el
procediment permetia fer
tramitació d'ADO, però SÍ
existeix saldo suficient a
l'aplicació corresponent

Ple

105,46
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DOCUMENT

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (1512) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei :Llicències i Disciplina Urbanística

Servei: Acció Social

Àrea

Orgànic

C. gestor

N. Operació
definitiva

Projecte Aplicació Equivalència Import Finançament Nom terc.
aplicació
OPA
RGT
2021

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

2

211

SS-ACCIÓ
SOCIAL

220200036693

211
2311
22699

150,00

150,00 ASOCIACIÓN
OPA. Servei de rentat de
ACTUAVALLES roba del centre
d'emergències
.Novembre 2020

5 - No s’ha pogut gravar l'operació perquè no
existeix aprovació del pressupost i no existeix
saldo suficient a l’aplicació corresponent

Ple

2

211

SS-ACCIÓ
SOCIAL

220200036701

211
2311
22699

120,00

120,00 ASOCIACIÓN
Servei de rentat de roba 5 - No s’ha pogut gravar l'operació perquè no
ACTUAVALLES c.emergències.Desembre existeix aprovació del pressupost i no existeix
2020
saldo suficient a l’aplicació corresponent

Ple
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEI DE SERVIS GENERALS I COMPRES

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per lexercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent daplicar a 31 de desembre de 2020

Dacord amb el que estableix larticle 11 de les Bases dExecució del Pressupost
General de lAjuntament de Sabadell per lexercici 2021 (BePAS), el servei (indicar)
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar lexpedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que
manquen de finançament, per tal de poder incorporar a lexercici 2021 les operacions
pendent daplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis
rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de lexercici
2020.
Estaríem davant dobligacions derivades dadquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per lentitat respecte dels quals encara no sha dictat lacte formal
de reconeixement i liquidació de lobligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de lexercici que es produeixen i no com a més despesa en
lexercici que sapliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No sha pogut gravar la corresponent O en lexercici 2020 amb càrrec a
loperació D o AD perquè el període de gravació doperacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No sha pogut gravar la corresponent O en lexercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a laplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No sha pogut gravar la corresponent O en lexercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a laplicació
corresponent.
Motiu 4: No sha pogut gravar la corresponent ADO en lexercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no sha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
ϭ
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Motiu 5: No sha pogut gravar l'operació en lexercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a laplicació corresponent.
Motiu 6: Sha tramitat la corresponent ADO o O, però no sha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i dacord amb el que sestableix a larticle 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent daplicar que es detallen a lannex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de laplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(adjuntar en lannex 1 les operacions que corresponen al vostre centre gestor de la
relació enviada per àrees - adjunt exemple)

Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no saprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part dacord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
lendarreriment en el pagament daquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
Dacord amb el que estableix al punt 4 de larticle 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Sabadell, a data de la signatura electrònica,

!"#$%&'!"($")$&*!+(,-)$
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!4567464748!849:7

Xavier Burgos Barbero
Cap de Serveis Generals i Compres
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Sabadell, a data de signatura electrònica,

Xavier Burgos Barbero
Cap de Serveis Generals i Compres
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ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
Intervenció Comunitària i Associacionisme

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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
Intervenció Comunitària i Associacionisme sol·licita a Serveis Econòmics iniciar
l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de
poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413)
derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va
poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
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Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
3

308 RC 220200037231 400 2317
PARTICIPACIÓ
22699
CIUTADANA

308 9240
22699

750,00

750,00 TESERA
AOC:91825966 formació 1 - No s ’ha pogut gravar la
MEDIACIO claus tres en pràctiques corres ponent O amb càrrec a
res tauratives
l’operació D o AD perquè el
període de gravació
d’operacions es tà tancat

Ple

3

308 RC 220200036718 400 2317
PARTICIPACIÓ
22699
CIUTADANA

308 9240
22699

855,00

855,00 ETTORE
CIRLA
ENRICO
FRANCESCO

Ple

AOC:92558552 Ciutat i
Es cola: "" Parlem? Taller
de comunicació i ges tió
pacifica de conflictes "" NOV 2020

2 - No s ’ha pogut gravar la
corres ponent O perquè no
exis teix aprovació del
pres s upos t, però s í exis teix
s aldo s uficient a l’aplicació
corres ponent

Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Document signat electrònicament,
RODRIGUEZ ROIG, RODRIGO
CAP DEL SERVEI DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
26-02-2021 14:23

Cap de Servei de Participació Ciutadana
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26-02-2021

Àrea de Presidència i Drets Socials
Comunicació

ASSUMPTE

Assumpte:

Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les operacions
pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de Comunicació
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen
de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent
d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per
als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major
despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que
s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
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encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que
les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura (s´adjunta annex 1).
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment
en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important, que afecta a un
elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat.
Sabadell, en data de la signatura electrònica,

La Coordinadora adjunta d´Alcaldia i Comunicació
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OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei de Comunicació
Àrea Orgànic C. gestor

N. Operació
definitiva

Projecte Aplicació

2

207

PRPRESIDÈNCIA

220200036707

207 9251
22602

2

208

PRPRESIDÈNCIA

220200036706

208 9250
2260202

Equivalència Import
aplicació
OPA
2021

511 9250
2260202

Finançament Nom terc.
RGT

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

726,00

726,00 DE ARRIBA DE CU - Campanya agenda
LA CALLE JORDI cultural mes d'octubre
2019 - Isabadell

2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí existeix
saldo suficient a l’aplicació
corresponent

Ple

359,67

359,67 MUNILL
FERRER
MIQUEL

2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí existeix
saldo suficient a l’aplicació
corresponent

Ple

AC - Servei Atenció
Ciutadana - plafons
informatius
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Sabadell, en data de la signatura electrònica

400
PRPRESIDÈNCIA
220200037080

Rodriguez Lopez, Francisca
COORDINADORA ADJUNT/A D'ALCALDIA I
COMUNICACIÓ
26-02-2021 16:05

400 9220
2260200

TOTAL FINANÇAMENT

423,50
423,50 DE ARRIBA DE EP - Campanya Setmana 1 - No s’ha pogut gravar la Ple
LA CALLE JORDI Mobilitat - ISabadell
corresponent O amb càrrec
a l’operació D o AD perquè
el període de gravació
d’operacions està tancat

1.509,17

4/4
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

La coordinadora adjunta d´Alcaldia i Comunicació
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ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020
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 Secretaria General/Programa de
Patrimoni sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de
finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar
(compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es
va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa
dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al
pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació
D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o
AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà
que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(Annex 1)
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que
no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord
amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
Document signat electrònicament,
Cap de Programa de Patrimoni

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

N.
Operació Projecte
definitiva

Aplicació Equivalència Import
aplicació
OPA
2021

Finançament Nom terc.
RGT

Text lliure

Observacions

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036708

204 9333
22630

7.720,34

7.720,34 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:78769316
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES - 2r
TRIMESTRE 2019 Local
situat planta baixa Alexandra
(Biblioteca)
Operació no s

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036709

204 9333
22630

4.234,81

4.234,81 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:78909158
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES 2n
TRIMESTRE
2019
Local situat planta baixa Alexandra
(sup.
1.231,26m²) Operació

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036710

204 9333
22630

12.770,54

12.770,54 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:88598790
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES 2n SEMESTRE 2019 Local
situat planta baixa Alexandra
(Biblioteca)
Operació no su

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036711

204 9333
22630

8.652,29

8.652,29 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:88599836
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES 2n SEMESTRE 2019 Local
situat planta baixa Alexandra
(sup.
1.231,26m²) Operació

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036712

204 9333
22630

1.613,05

1.613,05 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:88602377
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES 2n SEMESTRE 2019 Local
situat planta baixa - Parc
Central (sup. 389,48m²)
Operació
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DOCUMENT

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei : Secretaria General/Programa de Patrimoni

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

PAT15I003L

DATA

26-022021

Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Patrimoni

ASSUMPTE

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036713

204 9333
22630

2.049,85

2.049,85 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:88602811
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES 2n SEMESTRE 2019 Local
situat planta baixa - Parc
Central (sup. 628,14m²)
Operació

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONIAL

220200036714

204 9333
22630

2.491,59

2.491,59 HABITATGES
MUNICIPALS
SABADELL SA

AOC:88603787
QUOTA No finançament
DESPESES COMUNES 2n SEMESTRE 2019 Local
situat planta baixa - Parc
Central (sup. 438,33m²)
Operació

TOTAL FINANÇAMENT

39.532,47

Document signat electrònicament,
Cap de Programa de Patrimoni
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Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020
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 Secretaria General/Programa de
Patrimoni sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de
finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendents d’aplicar
(compte 413) derivades de les despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als quals no es
va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demés prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa
dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al
pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació
D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o
AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà
que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(Annex 1)
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que
no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord
amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

Orgàn
ic

C. gestor

N. Operació Projec
definitiva
te

Aplicació

Equivalèn
cia
aplicació
2021

Impo
rt
OPA

Finançame Nom terc.
nt RGT

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONI
AL

2202000367
78

204
9333
22604

3,64

3,64 RAMIREZ
CARDENAS
Y GIL JOSE
MARIA

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONI
AL

2202000367
79

204
9333
22604

560,0
6

560,06 CEMBRANO
ZALDIVAR
JESUS

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONI
AL

2202000367
80

204
9333
22604

678,5
0

678,50 CEMBRANO
ZALDIVAR
JESUS

Text lliure

Motiu
l'OPA

Honoraris
Registre de la
Propietat
núm 2 de
Sabadell
NOTA
SIMPLE
REGISTRAL
25226 SAU,
111-113,

de Per
Regularitz
ar l’OPA?

4 - No s’ha Ple
pogut gravar la
corresponent
ADO,
i
el
procediment
permetia
fer
tramitació
d'ADO, però SÍ
existeix saldo
suficient
a
l'aplicació
corresponent
Protocolo
4 - No s’ha Ple
numero
pogut gravar la
002134/20
corresponent
compraventa ADO,
i
el
de inmuebles procediment
Esglesia
permetia
fer
Romànica
tramitació
79-81
d'ADO, però SÍ
existeix saldo
suficient
a
l'aplicació
corresponent
Protocolo
4 - No s’ha Ple
numero
pogut gravar la
002135/20
corresponent
compaventa
ADO,
i
el
de
procediment
inmuebles,
permetia
fer
adquisició
tramitació
Rda
d'ADO, però SÍ
Collsalarca,2 existeix saldo
49, 2n4a.
suficient
a
l'aplicació
corresponent

Observacio
ns

No
finançament

No
finançament

No
finançament
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Àre
a

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213133 V6L5X-DAJL4-ZS7IC 28278AA563356C16ECFEA2D2F9D8D8BB29A293F9) 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.

DOCUMENT

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei : Secretaria General/Programa de Patrimoni

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

PAT15I003M

DATA

26-022021

Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Patrimoni

ASSUMPTE

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONI
AL

2202000367
81

204
9333
22604

699,8
9

2

204

GP-GESTIÓ
PATRIMONI
AL

2202000367
82

204
9333
22604

3,64

699,89 SAAVEDRA
MORALES
SERGIO

3,64 SAIS
ESTER

Honoraris
Registre de la
Propietat
numero 5 de
Sabadell
entrada
002300/2020

4 - No s’ha Ple
pogut gravar la
corresponent
ADO,
i
el
procediment
permetia
fer
tramitació
d'ADO, però SÍ
existeix saldo
suficient
a
l'aplicació
corresponent
RE Honoraris
4 - No s’ha Ple
registre de la pogut gravar la
propietat
corresponent
num 6 de ADO,
i
el
Sabadell
procediment
permetia
fer
tramitació
d'ADO, però SÍ
existeix saldo
suficient
a
l'aplicació
corresponent

No
finançament

No
finançament
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a
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2
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GP-GESTIÓ
PATRIMONI
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9333
22604
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6

753,36 PRIETO
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MONTSERR
AT

Notaria
`protocolo
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compravenda
immobles
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corresponent
ADO,
i
el
procediment
permetia
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d'ADO, però SÍ
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l'aplicació
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Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020
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 Secretaria General/Programa de
Patrimoni sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de
finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar
(compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es
va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demés prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major despesa
dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que s’apliquen al
pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a l’operació
D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta operació D o
AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent, encarà
que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per mancança de
finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia aprovació del
pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en termini i el
saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que les
operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(Annex 1)
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que fins que
no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la seva part d’acord
amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment en el pagament d’aquestes
factures els genera un perjudici important, que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de Gestió
Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat.
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Alcaldia
Gabinet Alcaldia

ASSUMPTE

Assumpte:

Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les operacions
pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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’alcaldia sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de
crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que manquen de
finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions pendent
d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per
als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal de
reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a major
despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en l’exercici que
s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat, aquesta
operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada en un exercici
pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació corresponent,
encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el procediment
permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a l'aplicació corresponent,
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encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a romanents al pressupost 2021 per
mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita que
les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin regularitzar
suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la correspons operació
comptable necessària per procedir al pagament de la factura (s´adjunta annex 1)
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant, l’endarreriment
en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important, que afecta a un
elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat.
Sabadell, a data de la signatura electrònica

Coordinadora adjunta d´Alcaldia i Comunicació
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ANNEX 1
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei : Gabinet Alcaldia
Àre
a

Orgànic

C.
gestor

N.
Operació Projec Aplicaci
definitiva
te
ó 2020

Aplicaci
ó 2021

Import
OPA

1

101

GBGABINET
ALCALDI
A

220200036820

101 9221 101 9221
20302
20302

314,60

1

101

GBGABINET
ALCALDI
A

220200036821

101 9221 101 9221
20302
20302

1.828,07

1

101

GBGABINET
ALCALDI
A

220200036823

101 9221 101 9221
20302
20302

254,10

Finançam
ent

Nom
terc.

314,60 TWIST
CONCER
T
SYSTEM
SL
1.828,07 MITE LS
PRODUC
CIONS,
SL

254,10 TWIST
CONCER
T
SYSTEM
SL

Text lliure

GB - Acte del
Terrorisme - dia
18 de desembre
de
2020
sonorització
CU
Acte
Sabadell Capital
de la Cultura
Catalana
producció
tècnica acte
GB
Acte
memorial
15
d'octubre al Parc
Catalunya
sonorització acte

Motiu de l'OPA

Per
Regularitz
ar l’OPA?
1 - No s’ha pogut gravar la Ple
corresponent O amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període
de gravació d’operacions està
tancat
1 - No s’ha pogut gravar la Ple
corresponent O amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període
de gravació d’operacions està
tancat
1 - No s’ha pogut gravar la Ple
corresponent O amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període
de gravació d’operacions està
tancat
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DOCUMENT

²043Z3O456T12303I0UEJR»

CODI DE
VERIFICACIÓ

GBGABINET
ALCALDI
A

220200036824

200 9221 101 9221
20302
20302

TOTAL
FINANÇAMENT

24,20

24,20 TWIST
CONCER
T
SYSTEM
SL

GB
Acte
Sabadell Capital
de la Cultura
Catalana - 26 de
novembre

1 - No s’ha pogut gravar la Ple
corresponent O amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període
de gravació d’operacions està
tancat

2.420,97

Sabadell, en data de la signatura electrònica
Rodriguez Lopez, Francisca
COORDINADORA ADJUNT/A D'ALCALDIA I
COMUNICACIÓ
26-02-2021 13:53

Francesca Rodriguez López
Coordinadora adjunta d’Alcaldia i Comunicació
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’EDUCACIÓ

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previstos al pressupost per l’exercici 2021 per
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats
de les operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de
2020

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’Educació sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials
de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021
les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o
bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al
pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demés prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
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Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.
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Cap de Servei d’Educació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Servei d’Educació
Àrea Orgànic

2

2

2

2

215

215

215

215

C. gestor

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

N. Operació
definitiva

220200036695

220200036696

220200036694

220200036697

Projecte

2020-3AJSBD-53

2020-3AJSBD-53

Aplicació
2020

215 3240
22606

215 3240
22606

215 3240
22606

215 3240
22606

Aplicació
2021

215 3240
22606

215 3240
22606

215 3240
22606

215 3240
22606

Import OPA

360,00 €

118,00 €

120,00 €

2.062,50 €

Finançament

360,00 €

118,00 €

120,00 €

2.062,50 €

Per
Regularitzar
l’OPA?

Nom Tercer

Text lliure

Motiu de l'OPA

ASSOCIACIO
CULTURAL MIL
CAMPANAS

Taller de disseny
de producte digital
per a l'alumnat del
Cicle Formatiu de
Gràfica Publicitària
(Escola Illa)

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

CLAVER ALTISEN
EDUARD

Conferència sobre
disseny gràfic,
creativitat i
producció
(Workshop TUS)
per a l'alumnat del
CF de Gràfica
Publicitària

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

Reconeixement de
crèdit per Taller de
màgia al projecte
"Brossa" Tallers
Infantils d'Escola
Illa (curs 20192020)

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

Taller d'iniciació a
la joieria per a
l'alumnat de Illa
Oberta-Tallers
d'Art (Escola Illa)

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

DEVENTER
OLIVER

TEN VALLS
ISONA

Ple
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DOCUMENT

(ANNEX 1)

2

2

215

215

215

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

215 3240
22606

220200036698

215 3240
22606

220200036699

220200036703

2020-3AJSBD-53

220200036702

215 3240
22799

215 3240
22799

215 3240
22606

215 3240
22606

215 3240
22799

215 3240
22799

TOTAL FINANÇAMENT

687,50 €

120,00 €

356,00 €

181,50 €

687,50 €

120,00 €

356,00 €

181,50 €

PITARCH ROYO
JAUME

Ple

FERRER GIMENO
ALEX

Taller infantil de
màgia per a
l'alumnat del
projecte
""Brossa"" Tallers
Infantils (Escola
Illa)

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

Transport alumnes
CF Estilisme
Indumentària al
Centre de Recerca i
Transferència de
Tecnologia Tèxtil
(Canet de Mar)

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

Servei d'impressió i
enquadernació
dels treballs
realitzats per
l'alumnat dels
Tallers Illa Oberta
(Escola Illa)

5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

AUTOCARS
FRANQUESA
SL

IZETAQ SERVEIS
SL

4.005,50 €
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5 - No s’ha pogut gravar
l'operació perquè no
existeix aprovació del
pressupost i no existeix
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l’aplicació corresponent
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Workshop de
tècniques de
dibuix per a
l'alumnat d'Aula
Oberta (Escola Illa)
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’EDUCACIÓ

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previstos al pressupost per l’exercici 2021 per
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats
de les operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de
2020

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’Educació sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials
de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021
les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o
bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al
pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demés prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
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Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Document signat electrònicament,
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Cap de Servei d’Educació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Servei d’Educació
Àrea Orgànic

2

2

2

215

215

215

C. gestor

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

N. Operació
definitiva

220200036735

220200036736

220200036737

Projecte

2020-3AJSBD-54

2020-3AJSBD-54

2020-3AJSBD-54

Aplicació
2020

215 3200
22112

215 3200
22112

215 3200
22112

Aplicació
2021

215 3200
22112

215 3200
22112

215 3200
22112

TOTAL FINANÇAMENT

Import OPA

7.819,44 €

6.278,06 €

49.950,00 €

Finançament

7.819,44 €

6.278,06 €

49.950,00 €

Nom Tercer

VODAFONE
ESPAÑA SLU

Text lliure

AOC:91451827
Total servicio

Motiu de l'OPA
2 - No s’ha pogut gravar
la corresponent O
perquè no existeix
aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent

VODAFONE
ESPAÑA SLU

AOC: 91451913
Total servicio

2 - No s’ha pogut gravar
la corresponent O
perquè no existeix
aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent

VODAFONE
ESPAÑA SLU

AOC: 92041659
Debido a la Ley
28/2014 publicada
en el BOE Núm.288
Sec. I. Pág. 97103,
en vigor desde del
1 del 4 de 2015,

2 - No s’ha pogut gravar
la corresponent O
perquè no existeix
aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Per
Regularitzar
l’OPA?

Ple

Ple

Ple

64.047,50 €

Document signat electrònicament,
Cap de Servei d’Educació
3

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ. (Ana Maria Salmeron Jimenez) a las 12:22 del día 26/02/2021. Mediante el
código de verificación segura 3Q092Y1C500U2Y2O0EQ4 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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ALTRES DADES
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IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 ED Justificació necessitat REC(2)

OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213127 WDLKK-ZWD5F-AC3BM 1FFBC36B3F01C8EBE7B5295F43E4A6C316CC962E) 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.

DOCUMENT

(ANNEX 1)

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 ED Justificació necessitat REC(1)
SIGNATURES

ALTRES DADES

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ. (Ana Maria Salmeron Jimenez) a las 12:24 del día 26/02/2021. Mediante el código de verificación segura 5T5V4J6Y1G0Z651K19QX 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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ESTAT

NO VOL SIGNATURES

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’EDUCACIÓ

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previstos al pressupost per l’exercici 2021 per
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats
de les operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de
2020

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’Educació sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials
de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021
les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o
bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al
pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demés prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 ED Justificació necessitat REC(1)
SIGNATURES

ALTRES DADES

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ. (Ana Maria Salmeron Jimenez) a las 12:24 del día 26/02/2021. Mediante el código de verificación segura 5T5V4J6Y1G0Z651K19QX 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.: 1213126 4D3HY-1WW9J-B5FMP 097F89FB056DA1561E9A292E9EAEF3AF811B6180) 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.
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ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.
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Cap de Servei d’Educació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Servei d’Educació
Àrea Orgànic

2

2

215

215

C. gestor

EDEDUCACIÓ

EDEDUCACIÓ

N. Operació
definitiva

220200037090

220200037091

Projecte

2018-3AJSBD-161

2019-3AJSBD-31

Aplicació
2020

215 3200
21302

215 3200
21302

Aplicació
2021

215 3200
21302

215 3200
21302

TOTAL FINANÇAMENT

Import OPA

319,44 €

342,35 €

Finançament

319,44 €

342,35 €

Nom Tercer

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

AIRMATIC S A

AOC: 93296434
REVISION Y
CAMBIO DE
FILTROS CABINA.
INTERVENCION
REALIZADA POR
NUESTROS
INSTALADORES:
MONTAJE DEL
TUBO

1 - No s’ha pogut gravar
la corresponent O amb
càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de
gravació d’operacions
està tancat

Ple

AIRMATIC S A

AOC: 93296436
LUBRICANTE
AUTOMAN AC 2L /
GESTION
RECICLAJE
RESODUOS / 3,5
HORAS TECNICO /
KILOMETRAJE

1 - No s’ha pogut gravar
la corresponent O amb
càrrec a l’operació D o
AD perquè el període de
gravació d’operacions
està tancat

Ple

661,79 €

Document signat electrònicament,
Cap de Servei d’Educació
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ. (Ana Maria Salmeron Jimenez) a las 12:24 del día 26/02/2021. Mediante el
código de verificación segura 5T5V4J6Y1G0Z651K19QX 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.

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
Codi de verificació: 4D3HY-1WW9J-B5FMP
Pàgina 3 de 3

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 ED Justificació necessitat REC(1)

OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213126 4D3HY-1WW9J-B5FMP 097F89FB056DA1561E9A292E9EAEF3AF811B6180) 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.
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 CU Justificació necessitat REC
SIGNATURES

ALTRES DADES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 14:24 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 3A2W2H5Z142D4G0Q0JVE pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.
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ESTAT

NO VOL SIGNATURES

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI DE CULTURA

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de Cultura
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que
manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions
pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis
rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici
2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 CU Justificació necessitat REC
SIGNATURES

ALTRES DADES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 14:24 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 3A2W2H5Z142D4G0Q0JVE pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.
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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.
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ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
La cap del servei de Cultura

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Servei : CULTURA
Àrea Orgànic

C. gestor

N. Operació
definitiva

Projecte

Aplicació

Equivalèn
cia
aplicació
2021

Import
OPA

Finançament
Nom terc.
RGT

Text lliure

1 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O amb
càrrec a l’operació D o AD
perquè el període de
gravació d’operacions
està tancat
4 - No s’ha pogut gravar la
Indemnització per danys
corresponent ADO, i el
i perjudicis derivada de
procediment permetia fer
la suspensió execucio
tramitació d'ADO, però SÍ
contracte COVID 19
existeix saldo suficient a
\3321A11*/03-06.
l'aplicació corresponent
Drets d'autor diversos
2 - No s’ha pogut gravar la
espectacles/activitats
corresponent O perquè no
\3340A04-B06-B06existeix aprovació del
A1501-A1501-A1501pressupost, però sí
A0202-A0202-B04existeix saldo suficient a
A1501-A04-A04*/01-12 l’aplicació corresponent
Drets d'autor diversos
2 - No s’ha pogut gravar la
espectacles/activitats
corresponent O perquè no
\3340A04-B06-B06existeix aprovació del
A1501-A1501-A1501pressupost, però sí
A0202-A0202-B04existeix saldo suficient a
A1501-A04-A04*/01-12 l’aplicació corresponent
Drets d'autor diversos
2 - No s’ha pogut gravar la
espectacles/activitats
corresponent O perquè no
\3340A04-B06-B06existeix aprovació del
pressupost, però sí
A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04existeix saldo suficient a

2

209

CUCULTURA

220200036955

2019 3
AJSBD 9

209 3321
22602

209 3321
22602

91,96

91,96

Impressions. Lona
PEIDRO
Informació de les
CARRASQUER
instal.lacions
ENRIQUE JOSE
\3321A10*/12

2

209

CUCULTURA

220200037281

2019 3
AJSBD 98

209 3321
22609

209 3321
22609

7.207,25

7.207,25

FUNDACIO
PRIVADA
MAIN

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

556,35

556,35

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

87,74

87,74

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

87,74

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

2

87,74

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?

Ple

Ple

Ple

Ple

Ple
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 14:24 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura
3A2W2H5Z142D4G0Q0JVE pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.
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OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
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DOCUMENT

(ANNEX 1)

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

98,00

98,00

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

98,00

98,00

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

16,21

16,21

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

680,56

680,56

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

146,41

146,41

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

1.855,75

1.855,75

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12

2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

Ple

Ple

Ple

Ple

Ple
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l’aplicació corresponent
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DOCUMENT

2

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

A1501-A04-A04*/01-12

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

2

209

CUCULTURA

2019 3
220200036719 AJSBD
100

209 3340
22699

209 3340
22699

209 3340
22699

209 3340
22699

107,34

439,23

439,23

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

439,23

439,23

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

107,34

Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12
Drets d'autor diversos
espectacles/activitats
\3340A04-B06-B06A1501-A1501-A1501A0202-A0202-B04A1501-A04-A04*/01-12

2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent
2 - No s’ha pogut gravar la
corresponent O perquè no
existeix aprovació del
pressupost, però sí
existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent

Ple

Ple

Ple

TOTAL FINANÇAMENT 11.911,77

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
La cap del servei de Cultura.
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CUCULTURA

2

SOCIETAT
GENERAL D
AUTORS I
EDITORS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213125 CPZAG-6ACIS-KLT3C ADC557B6CDC1FE85EDC73447C167513A2FF70B6C) 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.

DOCUMENT

209

2019 3
220200036719 AJSBD
100

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 CT Justificació necessitat REC
SIGNATURES

ALTRES DADES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE COMERÇ I CONSUM (MERCÈ RUIZ SERRANO) a les 09:55 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5R3G5J4Q540T573A1C60 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213124 29CNN-UQ6D5-U26JI 27AFCE3AFD2A03C1080C7EC6C2225B413E453BC3) 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.

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: 29CNN-UQ6D5-U26JI
Pàgina 1 de 3

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEI DE COMERÇ I CONSUM

Assumpte:

Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les operacions
pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de Comerç
i Consum sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials
de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021
les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o
bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al
pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
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NO VOL SIGNATURES

Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
annex 1.
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.

Document signat electrònicament,
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EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

CMR15I006
Q

DATA

26-022021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i
Consum
Comerç

ASSUMPTE

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei : Comerç i Consum
Àrea

Orgànic

C. gestor

5

514

CTCOMERÇ,
CONSUM I
TURISME

5

514

CTCOMERÇ,
CONSUM I
TURISME

N. Operació
definitiva

Projecte

Aplicació
2020

Aplicació
2021

220200036720

514 4391
20302

514 4391
20302

1.573,00

1.573,00 IMESCO
ILUMINA
CIONES
ARTISTIC
AS SL

AOC:76771846
AMPLIACIÓ
LICITACIO
Subministrament en
regim de lloguer, la
instal·lació , el
manteniment i
desmuntatge de

2 - No s’ha pogut gravar la corresponent O
perquè no existeix aprovació del
pressupost, però sí existeix saldo suficient a
l’aplicació corresponent

220200036899

514 4391
22699

514 4391
22699

5.989,50

5.989,50 ESPAI
AMBIENT
AL SCCL

AOC:93283727
PROJECTE JOGUINES
RESPOSABLES CT
220190038293 ( CT
220190038293 )

1 - No s’ha pogut gravar la corresponent O
amb càrrec a l’operació D o AD perquè el
període de gravació d’operacions està
tancat

TOTAL FINANÇAMENT

Import
OPA

Finançament

Nom
terc.

Text lliure

Motiu de l'OPA

Per
Regularitzar
l’OPA?
Ple

Ple

7.562,50

Document signat electrònicament,
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DOCUMENT NÚM.

IFU15I0075

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Infraestructures Urbanes
Memòria Justificativa tramitació OPAs (Infraestructures Urbanes_CM)

Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els crèdits
previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar els
reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les operacions
pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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’Infraestructures Urbanes sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplement de crèdit per finançar els reconeixements
extrajudicials de crèdit que manquen de finançament, per tal de poder incorporar a
l’exercici 2021 les operacions pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les
despeses realitzades o bens i serveis rebuts, per als quals no es va poder produir la
seva aplicació al pressupost de l’exercici 2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.
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Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
(adjuntar en l’annex 1 les operacions que corresponen al vostre centre gestor
de la relació enviada per àrees - adjunt exemple)
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.
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EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

IFU15I0075

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Infraestructures Urbanes
Memòria Justificativa tramitació OPAs (Infraestructures Urbanes_CM)

(ANNEX 1)
OPERACIONS PENDENT D'APLICAR (413) EXERCICI 2020 FINANÇADES AMB RGT PER LA INCORPORACIÓ EXERCICI 2021
Servei : Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Àrea Orgànic

C. gestor

N.
Operació Projecte Aplicació
definitiva
2020
220200037261
401 1331
22100

Aplicació Import
Finançament Nom terc.
2021
OPA
RGT
401 1331
1.231,13
1.231,13 ENDESA
22100
ENERGIA XXI
SL

Text lliure

4

401

CMCONSUMS

4

401

CMCONSUMS

220200037263

401 1331 401 1331
22100
22100

2.903,70

2.903,70 ENDESA
Consum elèctric juny
ENERGIA XXI 2016-març
2018
SL
(fres.22)

4

401

CMCONSUMS

220200037262

401 1650 401 1650
22100
22100

5.320,78

5.320,78 ENDESA
Consum elèctric juliol
ENERGIA XXI 2016-abril-2018 (fres.66)
SL

Consum elèctric agost
2016 - març 2018 (fres.
21)

Motiu de l'OPA

Per Regularitzar
l’OPA?
6 - S’ha tramitat la Ple
corresponent ADO o O,
però
no
s’ha
pogut
fiscalitzar en termini
6 - S’ha tramitat la Ple
corresponent ADO o O,
però
no
s’ha
pogut
fiscalitzar en termini
6 - S’ha tramitat la Ple
corresponent ADO o O,
però
no
s’ha
pogut
fiscalitzar en termini
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SERVEI de Cicles de Vida.

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de suplementar els
crèdits previst al pressupost per l’exercici 2021 per finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les
operacions pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2020

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 de cicles
de vida sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit per finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que
manquen de finançament, per tal de poder incorporar a l’exercici 2021 les operacions
pendent d’aplicar (compte 413) derivades de les despeses realitzades o bens i serveis
rebuts, per als quals no es va poder produir la seva aplicació al pressupost de l’exercici
2020.
Estaríem davant d’obligacions derivades d’adquisicions, serveis i demes prestacions
efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte formal
de reconeixement i liquidació de l’obligació, i per tant, que haurien de computar com a
major despesa dins de l’exercici que es produeixen i no com a més despesa en
l’exercici que s’apliquen al pressupost.
El motiu pel qual no es va poder tramitar la corresponent factura de les despeses
realitzades és:
Motiu 1: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 amb càrrec a
l’operació D o AD perquè el període de gravació d’operacions estava tancat,
aquesta operació D o AD no es pot incorporar com a com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat i ja ha estat incorporada
en un exercici pressupostari.
Motiu 2: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost, però sí existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent, encarà que aquest no es pot incorporar com a romanents al
pressupost 2021 per mancança de finançament afectat.
Motiu 3: No s’ha pogut gravar la corresponent O en l’exercici 2020 perquè no
existia aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació
corresponent.
Motiu 4: No s’ha pogut gravar la corresponent ADO en l’exercici 2020, i el
procediment permetia fer tramitació d'ADO, però si existia saldo suficient a
l'aplicació corresponent, encarà que aquest no s’ha pogut incorporar com a
romanents al pressupost 2021 per mancança de de finançament afectat.
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Motiu 5: No s’ha pogut gravar l'operació en l’exercici 2020 perquè no existia
aprovació del pressupost i no existia saldo suficient a l’aplicació corresponent.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213121 14JDU-W2C8X-KDV6O 64BF94831941195806831CD0FD4F91D764C33C12) 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.

Motiu 6: S’ha tramitat la corresponent ADO o O, però no s’ha pogut fiscalitzar en
termini i el saldo existent no es pot incorpora al pressupost vigent per mancança de
crèdit.
Per tot això i d’acord amb el que s’estableix a l’article 40 de les BePAS, es sol·licita
que les operacions pendent d’aplicar que es detallen a l’annex-1 adjunt es puguin
regularitzar suplementant el crèdit de l’aplicació pressupostària on es tramitarà la
correspons operació comptable necessària per procedir al pagament de la factura :
Aquestes operacions corresponen a despeses degudament meritades i exigibles, i que
fins que no s’aprovin no podran ser abonades als proveïdors, els quals han complert la
seva part d’acord amb les condicions fixades i en termini, i que, per tant,
l’endarreriment en el pagament d’aquestes factures els genera un perjudici important,
que afecta a un elevat nombre de proveïdors.
D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BEP, fem arribar a la unitat de
Gestió Pressupostària la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei
del departament afectat.
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