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: 3-3/2021
Assumpte:

Modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb la referència 33/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit i
crèdit extraordinari

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 (en endavant BePAS), els caps de
serveis i/o coordinadors d’àrees de diversos departaments de l’Ajuntament de Sabadell han
sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per finançar
despesa que no pot demorar-se a l’any següent
i
per la qual el crèdit previst
pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no
existeix l’aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa. Les àrees que han fet
arribar la seva necessitat són:
Àrea d’Alcaldia
Àrea de presidència i drets socials
Àrea de feminisme, benestar animal i participació
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu
Atès que també d’acord amb el que estableix al punt 6 del mateix article 9 de BEP, 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 per la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici. Les necessitats justificades
han estat valorades per cada departament i l’import total de les actuacions ascendeix a
11.821.761,38€ i es finançarà amb romanents de tresoreria per despeses generals.
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
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€.
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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 l’import total del RTDG, la xifra que ascendeix a 4.237.032,56€ s’ha destinat a
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit que mancaven de finançament mitjançant la
modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb la referencia 32/2021. Per tant, a data d’avui, el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible és
de 34.286.444,71€:
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Z'dƉƌĞǀŝƐƚƵƚŝůŝƚǌĂƌƉĞƌĨŝŶĂŶĕĂƌZƐĞŶƐĞĨŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚ
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:
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.
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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 (...)”

Vist l’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel cap de Serveis Econòmics, de
data 3 de març de 2021.
Vist l’informe d’intervenció número IGAS/19/2021 sobreavaluació dels objectius de la LOEPSF
del sector administracions públiques – modificació de crèdit 3/2021; i IGAS/20/2021 sobre
modificació de crèdit núm. 3 al pressupost per a l’exercici 2021; signats ambdós electrònicament
amb data 4 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.
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu proposa al Ple l’adopció dels següents:







OBJECCIONS I OBSERVACIONS:







ϯ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DICTAMEN COMISSIÓ INFORMATIVA: 3-3-2021 Dictamen modificació
número 3 suplement aprovat pel Ple extaordinaria març (versió 5)

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
FALTA ALGUNA
1.- Cap de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 04/03/2021 17:16
2.- Coordinador d'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu de AJUNTAMENT DE SIGNATURA HABILITADA
SABADELL.Aprovat 04/03/2021 17:20
Té pendents les signatures de:
3.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 05/03/2021 09:49
4.- Presidenta Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu 5.- Secretari de AJUNTAMENT DE
SABADELL.
de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 05/03/2021 09:57
6.- Secretari de AJUNTAMENT DE
SABADELL.
7.- Secretari de AJUNTAMENT DE
SABADELL.

Codi de verificació: 1UDYQ-6BFOM-F0ECO
Pàgina 4 de 9



ACORDS
Primer.-Aprovar inicialment el tercer expedient de modificació de crèdit de pressupost per Ple al
Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 que inclou:
•

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217621 1UDYQ-6BFOM-F0ECO 6918F9D8F67C82F5C1DD06740BA39AF9C1DEFD9C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendent les signatures de Secretari(810) de
AJUNTAMENT DE SABADELL, de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL y de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents
signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

•
Partida

•

suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses generals
per un import de 11.594.547,87€
crèdits extraordinaris finançats amb romanents de tresoreria per despeses generals
per un import de 227.213,51€.
Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Alta ingrés
505/87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

11.821.761,38

Total Alta ingrés

11.821.761,38

Suplements de crèdit
101/9221/20302

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments

10.000,00

200/4320/22606

Reunions, conferències i cursos

14.200,00

200/4320/22699
200/4320/22706
200/4320/22799

Altres despeses diverses
Estudis i treballs tècnics
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Subvencions i aportacions
institucionals
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres indemnitzacions
Lloguers d’edificis i altres
construccions
Primes d’assegurances
Jurídics, contenciosos
Despeses quotes complexes

17.000,00
18.000,00
25.000,00

200/9252/48300
202/1503/22799
204/9203/23300
204/9333/20200
204/9333/22400
204/9333/22604
204/9333/22630
204/9333/22699
204/9333/22706
205/9311/14300
205/9311/16000
207/9251/22602
207/9251/22706
207/9251/22799
209/3300/22699
209/3321/22701

1.400,00
25.000,00
12.961,33
10.510,97
15.000,00
6.812,33
110.467,53

Altres despeses diverses
Estudis i treballs tècnics
Altre personal
Seguretat social
Publicitat
Estudis i treballs tècnics
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres despeses diverses
Seguretat
2020 5 AJSBD

20.697,93
15.000,00
39.946,16
12.463,20
17.600,00
6.000,00
30.000,00

209/3322/22799

Altres treballs realitzats per altres 2020 3 AJSBD 103 Activitats Arxiu Històric 2021
empreses i prof.

209/3330/21300

Manteniment de maquinària,
instal·lacions i utillatge

209/3340/22609

Activitats culturals i esportives

2020 5 AJSBD

209/3340/22609

Activitats culturals i esportives

2020 3 AJSBD 100 Activitats Difusió artística dels
teatres 2021

209/3342/14300
209/3342/16000

Altre personal
Seguretat social
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40.000,00
10.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

3.000,00
131.952,44

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

25.000,00

85.000,00
39.868,20
12.438,88
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Partida

Descripció

Projecte

Nom del projecte

209/3360/22799

Altres treballs realitzats per altres 2020 5 AJSBD
empreses i prof.

209/3360/22799

Altres treballs realitzats per altres 2019 3 AJSBD 102 Museu d'Història 2020
empreses i prof.
Activitats culturals i esportives 2020 3 AJSBD 99 Activitats de Festes i Cultura
popular 2021

209/3380/22609
209/3380/22701

Seguretat

210/3411/48200

Transf. corrents institucions sense
ànim de lucre

210/3420/22699
210/3420/63303

Altres despeses diverses
Maquinària, instal·lacions
2021 2 AJSBD
tècniques i utillatge Urbanisme

211/2311/20200

Lloguers d’edificis i altres
construccions
Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments

211/2311/21302

2020 5 AJSBD

Modificació

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

10.000,00

9.950,00
405.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

45.000,00

56.500,00

203.856,10
105.000,00

55 Adequació Gimnàs Municipal

310,00
5.000,00

211/2311/21302

Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments

2020 3 AJSBD

74 Mesures extraordinàries per fer front
a l'impacte econòmic i social del
COVID-19 d'Acció Social

156.750,49

211/2311/22799

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

74 Mesures extraordinàries per fer front
a l'impacte econòmic i social del
COVID-19 d'Acció Social

248.034,68

211/2311/48000

A famílies i institucions sense
ànim de lucre

2021 3 AJSBD

32 Prestacions Assistencials Socials
Contracte programa (fitxa 1 i 6) i
Diputació

925.000,00

211/2312/22701

Seguretat

2020 5 AJSBD

211/2314/22100
211/2314/22102
212/1521/22799

Energia elèctrica
Gas
Altres treballs realitzats per altres 2020 5 AJSBD
empreses i prof.

212/1521/44900

Altres subv. a ens públics i
societats mercantils locals

212/1523/14300
212/1523/16000
213/3111/22100
213/3113/22102
213/3113/22199
213/3113/62302

Altre personal
Seguretat social
Energia elèctrica
Gas
Altres subministraments
Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2020 2 AJSBD
utillatge Departaments

214/3341/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres 2020 5 AJSBD
empreses i prof.

214/3341/22799




OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2015 3 AJSBD





6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

20.000,00

4.630,59
8.707,26
15.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19
99 Pojecte Europeu TRIANGULUM
(Hortitzó 2020)

10.839,08

30.773,82
9.601,43
181.318,39
121.901,62
2.000,00
4.500,00

32 Adquisició utillatge i instrumental
pel Laboratori

13.200,00
6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

14.000,00
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Partida

Descripció

215/3230/21200
215/3230/21202

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217621 1UDYQ-6BFOM-F0ECO 6918F9D8F67C82F5C1DD06740BA39AF9C1DEFD9C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendent les signatures de Secretari(810) de
AJUNTAMENT DE SABADELL, de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL y de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents
signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

215/3231/22799

Projecte

Manteniment d’edificis i altres
construccions
Reparació i manteniment d'edificis
Departaments
Altres treballs realitzats per altres 2019 3 AJSBD
empreses i prof.

Nom del projecte

Modificació
72.605,45
400.000,00

87 Escoles Bressols Municipals curs
2019-2020

41.000,00

215/3241/14300
215/3241/16000
215/3262/48100

Altre personal
Seguretat social
Premis, beques i pensions d’estudi
i investigació

301/2316/22699

Altres despeses diverses

301/2316/22799

Altres treballs realitzats per altres 2021 3 AJSBD
empreses i prof.

301/2318/12000

Salaris del Grup A1

2020 5 AJSBD

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

18.812,50

301/2318/12001

Salaris del Grup A2

2020 5 AJSBD

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

18.812,50

301/2318/12100

Complement de destí personal 2020 5 AJSBD
funcionari

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

18.812,50

301/2318/12101

Complement específic personal 2020 5 AJSBD
funcionari

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

18.812,50

301/2318/14300
301/2318/16000
301/2318/22799

Altre personal
Seguretat social
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres 2021 3 AJSBD
empreses i prof.

301/2318/22799
301/2319/22799
307/3114/22799
308/3370/12103
308/3370/16000
308/3370/62203
308/9240/12103
308/9240/16000
308/9240/22201
308/9240/48200

2021 3 AJSBD

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres complements personal
funcionari
Seguretat social
Inv.nova edificis i altres
2021 2 AJSBD
construccions Urbanisme
Altres complements personal
funcionari
Seguretat social
Comunicacions postals
Transf. corrents institucions sense 20205 AJSBD
ànim de lucre

400/1504/22602
400/1504/22606

Publicitat
Reunions, conferències i cursos

400/9220/22100
401/1331/46100

Energia elèctrica
A Diputacions, Consells o
Cabildos Insulars




OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

82.934,64
25.875,61
159.944,00

21 Programes de Diversitat i
Interculturalitat (fitxa 30 i altres)
(any 2021)

20.000,00

19 Contracte programa :Acollida i
integració de persones estrangeres
immigrades- fitxa 7 (any 2021)

15.000,00

327.839,74
102.285,99
28.000,00
45 Pla Local de Joventut (Fitxa 43 i
altres) 2021

25.000,00
25.000,00
50.500,00
40.000,00
10.000,00
75.941,18

56 Actuacions en centres cívics

20.000,00
7.000,00
48.000,00
170.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

9.000,00
6.000,00
19.736,75
27.088,50
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Partida

Descripció

401/1340/46100

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217621 1UDYQ-6BFOM-F0ECO 6918F9D8F67C82F5C1DD06740BA39AF9C1DEFD9C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendent les signatures de Secretari(810) de
AJUNTAMENT DE SABADELL, de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL y de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents
signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

401/1534/14300
401/1534/16000
401/1534/60900

Projecte

A Diputacions, Consells o
Cabildos Insulars
Altre personal
Seguretat social
Altre inv. nova en infrast. i béns ús 20205 AJSBD
general

Nom del projecte

Modificació
22.500,00
53.378,69
16.654,15
61.525,24

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

401/1534/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns 2021 2 AJSBD
destin. d’ús general

61 Lletres accés ciutat

18.000,00

401/1534/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns 2021 2 AJSBD
destin. d’ús general

62 Accès vehicles carrer Júpiter

40.000,00

401/1534/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns 2021 2 AJSBD
destin. d’ús general

63 Elements de protecció i
accessibilitat

40.000,00

401/1534/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns 2021 2 AJSBD
destin. d’ús general

64 Accès solar Eix Macià

25.000,00

401/1710/21000

Manteniment d'infrastructura i béns
naturals

401/1710/62500
401/1710/62500

Mobiliari
Mobiliari

2021 2 AJSBD
2021 2 AJSBD

13 Millores mobiliari urbà
59 Adquisició elements jocs parcs
infantil

50.000,00
50.000,00

401/1710/62500

Mobiliari

2021 2 AJSBD

60 Adquisició jardineres eix central
nord i sud de la ciutat

25.000,00

401/9207/22111

Subministraments recanvis maq.,
utillatge i elements transp.

401/9220/22706
401/9332/22199
403/1621/2270000
403/1621/22706
403/1623/2270000
403/1630/2270000
406/1300/20400

Estudis i treballs tècnics
Altres subministraments
Neteja
Estudis i treballs tècnics
Neteja
Neteja
Lloguer de material de transport

142.545,00
19.289,49
624.786,94
30.000,00
289.846,54
572.690,92
45.000,00

406/1300/22100
406/1300/22102
406/1300/2270001
406/1320/14300
406/1320/16000
406/1320/62302

Energia elèctrica
Gas
Contractes de neteja
Altre personal
Seguretat social
Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2016 2 AJSBD
utillatge Departaments

2 Remodelació de la central de
comandement

167.399,39
4.101,12
15.000,00
32.004,15
9.985,29
10.000,00

406/1320/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2020 2 AJSBD
utillatge Departaments

55 Subministrament i instal·lació
sistema de videovigilància

406/1320/62902

Altres inv. noves assoc.
2016 2 AJSBD
funcionament op. del serv. Depart.

407/1510/22706
407/1511/14300
407/1511/16000
407/1512/14300
407/1512/16000
407/9331/62303

Estudis i treballs tècnics
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Inv. nova en maquin., instal·lacions20212 AJSBD
i utillatge Urbanisme

407/9331/63203

Inv.repsic. en edificis i altres
construccions Urbanisme




OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

40.000,00

3.958,11

2020 2 AJSBD





101.710,00

3 Compra armilles antibales

15.000,00

108.029,96
40.890,47
12.757,83
106.106,78
33.105,32
18.000,00

3 Rehabilitació façana Ajuntament

53 Adequació Centre Cívic Torre Romeu

105.000,00
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Partida

Descripció

411/1601/60902

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217621 1UDYQ-6BFOM-F0ECO 6918F9D8F67C82F5C1DD06740BA39AF9C1DEFD9C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendent les signatures de Secretari(810) de
AJUNTAMENT DE SABADELL, de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL y de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents
signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

411/1720/22699
411/1721/22699
411/1722/22199
411/1722/22799
411/1723/63202

Projecte

Altre inv. nova infrast. i béns d'ús 2021 2 AJSBD
general Departaments
Altres despeses diverses
Altres despeses diverses
Altres subministraments
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Inv.reposc. en edificis i altres
2019 2 AJSBD
construccions Departaments

411/4190/22100
411/4190/60902

Energia elèctrica
Altre inv. nova infrast. i béns d'ús 2020 2 AJSBD
general Departaments

500/9220/22706
502/9260/22799

Estudis i treballs tècnics
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Estudis i treballs tècnics
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Altre inv. nova en infrast. i béns ús 20205 AJSBD
general

504/9206/22799
505/9310/22706
506/9320/14300
506/9320/16000
506/9340/14300
506/9340/16000
507/9208/14300
507/9208/16000
508/9201/14300
508/9201/16000
510/4330/60900

511/9250/14300
511/9250/16000
511/9250/22701

Altre personal
Seguretat social
Seguretat

512/4331/14300
512/4331/16000
514/4312/21202

Altre personal
Seguretat social
Reparació i manteniment d'edificis
Departaments
Altre personal
Seguretat social
Seguretat
2020 5 AJSBD

514/4313/14300
514/4313/16000
514/4313/22701

514/4313/22799
514/4391/20302

514/4391/22602




OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2020 5 AJSBD

Altres treballs realitzats per altres 2021 3 AJSBD
empreses i prof.
Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments
Publicitat

2020 5 AJSBD





Nom del projecte

Modificació

46 Fons de reinversió EDARs

31.198,64
5.178,00
3.000,00
3.800,00
3.000,00

56 Projecte àrea pic-nic de Sant
Vicenç de Jonqueres

16.115,95

976,06
96.285,71

39 Parc Agrari i Horta

10.000,00
45.600,00
6.000,00
100.000,00
74.123,91
23.126,66
108.994,25
34.006,20
64.820,47
20.223,99
60.787,44
18.965,68
10.005,60

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

139.374,50
43.484,85
10.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

13.476,05
4.204,53
38.000,00
56.661,36
17.678,34
50.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19
51 Mercats i encants 2021

8.000,00
88.000,00

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

59.000,00
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217621 1UDYQ-6BFOM-F0ECO 6918F9D8F67C82F5C1DD06740BA39AF9C1DEFD9C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendent les signatures de Secretari(810) de
AJUNTAMENT DE SABADELL, de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL y de Secretari(810) de AJUNTAMENT DE SABADELL. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents
signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Partida

Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

514/4391/22699

Altres despeses diverses

2020 5 AJSBD

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

89.000,00

514/4391/47900

Transferències corrents a
empreses privades

2020 5 AJSBD

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

1.800.000,00

514/4391/48900
514/4391/48900

Altres transferències
Altres transferències

2020 5 AJSBD

6 Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19

514/4391/62902

Altres inv. noves assoc.
2020 2 AJSBD
funcionament op. del serv. Depart.

176.000,00
45.000,00

43 Adquisició casetes de Nadal

Total Suplements de crèdit

25.000,00

11.594.547,87

Crèdit extraordinari
200/4320/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2020 2 AJSBD
utillatge Departaments

214/3370/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2020 2 AJSBD
utillatge Departaments

301/2318/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2021 2 AJSBD
utillatge Departaments

57 Actuacions a la Casa Manau

400/1504/62900

Altres inv. noves assoc. al
funcionament op. del servei

56 Projecte de transformació urbana
Gran Via-Ripoll

403/1621/35200
403/1621/62302

Interessos de demora
Inv. nova en maquinària, instal·l. i 2021 2 AJSBD
utillatge Departaments

411/4190/21303

Altres manteniments de
maquinària, instal·lacions i utillatg

2020 2 AJSBD

56 Projecte de transformació urbana
Gran Via-Ripoll

40.000,00

6 Escola Bressol i Escola d'Adults de
La Concòrdia

25.000,00

1.570,00

88.560,05

28.153,46
15.000,00

58 Adquisició compactadora

28.930,00

Total Crèdit extraordinari

227.213,51

Segon.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 169 i
170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i
considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa Presidenta o regidor o regidora en qui delegui o tingui delegat
per a la signatura de tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords
No obstant això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient pels interessos municipals.
Sabadell, a data de la signatura electrònica

Montserrat González Ruiz
Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de desenvolupament econòmic i
Impuls administratiu
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

INFORME

IGAS/20/2021

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 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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•

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 11.821.761,38 finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, sobre el pressupost per a lexercici 2021 de
lAjuntament de Sabadell.
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
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
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demorar-ho a exercicis posteriors.
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

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 11.821.761,38.
DK/&//MZ/d
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ϭϭ͘ϴϮϭ͘ϳϲϭ͕ϯϴ
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ϮϮ͘ϰϲϰ͘ϲϴϯ͕ϯϯ

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

APLICACIÓ
DESPESES

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

RF3

IMPORT

1

CODI OP= El codi operació 010 Crèdits extraordinaris El codi operació 020 Suplement de Crèdit

2

SIG= Signe (+ incrementa el pressupost)

3

RF= Recurs de Finançament (5=Romanent de tresoreria per a despeses generals)
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Subvencions i
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Lloguers dedificis i
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Primes dassegurances
Jurídics, contenciosos
Despeses quotes
complexes
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tècnics
Altre personal
Seguretat social
Publicitat
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Altres treballs realitzats
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Altres despeses
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Seguretat
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yW/Ed͗DϯͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϮϮϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϯϬϮϭϯϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϬϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϰϬϮϮϲϬϵ

ϬϮϬ
ϬϮϬ

н
н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϰϮϭϰϯϬϬ
ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϰϮϭϲϬϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϲϬϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϲϬϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϴϬϮϮϲϬϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϬϵϯϯϴϬϮϮϳϬϭ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϬϯϰϭϭϰϴϮϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϬϯϰϭϭϰϴϮϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϬϯϰϭϭϰϴϮϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϬϯϰϮϬϮϮϲϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϬϯϰϮϬϲϯϯϬϯ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϬϮϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϭϯϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϭϯϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϭϯϬϮ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϮϮϳϵϵ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϰϴϬϬϬ

ϬϮϬ

н

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϭϰϴϬϬϬ

ϬϮϬ
020
020

н
+
+

ϮϬϮϭϮϭϭϮϯϭϮϮϮϳϬϭ
2021 211 2314 22100
2021 211 2314 22102

+

2021 212 1521 22799

020

Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Manteniment de
maquinària,
instal·lacions i utillatge
Activitats culturals i
esportives
Activitats culturals i
esportives
Altre personal
Seguretat social
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Activitats culturals i
esportives
Seguretat
Transf. corrents
institucions sense ànim
de lucre
Transf. corrents
institucions sense ànim
de lucre
Transf. corrents
institucions sense ànim
de lucre
Altres despeses
diverses
Maquinària,
instal·lacions tècniques
i utillatge Urbanisme
Lloguers dedificis i
altres construccions
Manteniment
d'instal·lacions i
maquinària
Departaments
Manteniment
d'instal·lacions i
maquinària
Departaments
Manteniment
d'instal·lacions i
maquinària
Departaments
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
A famílies i institucions
sense ànim de lucre
A famílies i institucions
sense ànim de lucre

ϮϬϮϬϯ:^ϭϬϯ

ϱ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϯϭ͘ϵϱϮ͕ϰϰ

ϮϬϮϬϯ:^ϭϬϬ

ϱ

ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ

ϯϵ͘ϴϲϴ͕ϮϬ
ϭϮ͘ϰϯϴ͕ϴϴ

ϮϬϭϵϯ:^ϭϬϮ

ϱ

ϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϯ:^ϵϵ

ϱ

ϰϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϮϬϯ͘ϴϱϲ͕ϭϬ

ϱ

ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϯϭϬ͕ϬϬ

ϱ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϯ:^ϳϰ

ϱ

ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϯ:^ϳϰ

ϱ

ϭϰϰ͘ϳϱϬ͕ϰϵ

ϮϬϮϬϯ:^ϳϰ

ϱ

ϵ͘ϳϵϭ͕ϱϮ

ϮϬϮϬϯ:^ϳϰ

ϱ

Ϯϯϴ͘Ϯϰϯ͕ϭϲ

ϮϬϮϭϯ:^ϯϮ

ϱ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϮ:^ϱϱ

ϮϬϮϭϯ:^ϯϮ

Seguretat
ϮϬϮϬϱ:^ϲ
Energia elèctrica
Gas
Altres treballs realitzats
per altres empreses i ϮϬϮϬϱ:^ϲ
prof.
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ϱ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ
ϱ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϯϬ͕ϱϵ
ϴ͘ϳϬϳ͕Ϯϲ

ϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

P à g i n a 5 | 10

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: INFORME INTERVENTOR
MC3 TRLRHL
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: 78PPN-AJCBL-UT1J5
Pàgina 6 de 10

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

NÚMERO: 2021/7

INFORME INTERVENCIÓ: Informe TRLRHL IGAS 20/2021 Modificació de
crèdit 3/2021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Interventor de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 04/03/2021 13:39

Codi de verificació: BUC4P-4HZCM-ZWUX2
Data d'emissió: 4 de març de 2021 a les 13:59:38
Pàgina 6 de 10

Intervenció General

SIGNAT
04/03/2021 13:39



CONTROL FINANCER

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1216591 BUC4P-4HZCM-ZWUX2 A10C2B2A10510975EC5FEB6A9142FB5F61894FF0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217509 78PPN-AJCBL-UT1J5 9A632BF64C038F4DE4231CB82D7AA34212D3E6A0) 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:

020

+

2021 212 1521 44900

020
020
020
020

+
+
+
+

2021 212 1523 14300
2021 212 1523 16000
2021 213 3111 22100
2021 213 3113 22102

020

+

2021 213 3113 22199

020

+

2021 213 3113 62302

020

+

2021 214 3341 22799

020

+

2021 214 3341 22799

020

+

2021 215 3230 21200

020

+

2021 215 3230 21202

020

+

2021 215 3231 22799

020
020

+
+

2021 215 3241 14300
2021 215 3241 16000

020

+

2021 215 3262 48100

020

+

2021 215 3262 48100

020

+

2021 301 2316 22699

020

+

2021 301 2316 22699

020

+

2021 301 2316 22799

020
020

+
+

2021 301 2318 12000
2021 301 2318 12001

Altres subv. a ens
públics i societats
mercantils locals
Altre personal
Seguretat social
Energia elèctrica
Gas
Altres
subministraments
Inv. nova en
maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Manteniment dedificis i
altres construccions
Reparació i
manteniment d'edificis
Departaments
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altre personal
Seguretat social
Premis, beques i
pensions destudi i
investigació
Premis, beques i
pensions destudi i
investigació
Altres despeses
diverses
Altres despeses
diverses
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Salaris del Grup A1
Salaris del Grup A2

020

+

2021 301 2318 12100

020

+

2021 301 2318 12101

020
020

+
+

2021 301 2318 14300
2021 301 2318 16000

020

+

2021 301 2318 22799

020

+

2021 301 2318 22799

020

+

2021 301 2318 22799

020

+

2021 301 2318 22799

020

+

2021 301 2319 22799

ϮϬϭϱϯ:^ϵϵ

ϮϬϮϬϮ:^ϯϮ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϮϬϭϵϯ:^ϴϳ

ϱ

ϭϬ͘ϴϯϵ͕Ϭϴ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϯϬ͘ϳϳϯ͕ϴϮ
ϵ͘ϲϬϭ͕ϰϯ
ϭϴϭ͘ϯϭϴ͕ϯϵ
ϭϮϭ͘ϵϬϭ͕ϲϮ

ϱ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϳϮ͘ϲϬϱ͕ϰϱ

ϱ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϰϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ

ϴϮ͘ϵϯϰ͕ϲϰ
Ϯϱ͘ϴϳϱ͕ϲϭ

ϱ

ϳϵ͘ϵϰϰ͕ϬϬ

ϱ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϯ:^Ϯϭ

ϱ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϯ:^Ϯϭ

ϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϯ:^ϭϵ

ϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ
ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ
ϱ

ϭϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ
ϭϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ

Complement de destí
personal funcionari

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϭϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ

Complement específic
personal funcionari

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

Altre personal
Seguretat social
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i ϮϬϮϭϯ:^ϰϱ
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
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ϱ

ϭϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ

ϱ
ϱ

ϯϮϳ͘ϴϯϵ͕ϳϰ
ϭϬϮ͘Ϯϴϱ͕ϵϵ

ϱ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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yW/Ed͗DϯͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

020

+

2021 307 3114 22799

020

+

2021 307 3114 22799

020

+

2021 308 3370 12103

020

+

2021 308 3370 16000

020

+

2021 308 3370 62203

020

+

2021 308 9240 12103

020
020

+
+

2021 308 9240 16000
2021 308 9240 22201

020

+

2021 308 9240 48200

020

+

020

+

020
020

Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres complements
personal funcionari

ϱ

Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Seguretat social
Inv.nova edificis i altres
construccions
ϮϬϮϭϮ:^ϱϲ
Urbanisme
Altres complements
personal funcionari

ϱ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϳϱ͘ϵϰϭ͕ϭϴ

ϱ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ

ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

2021 400 1504 22602

Seguretat social
Comunicacions postals
Transf. corrents
institucions sense ànim ϮϬϮϬϱ:^ϲ
de lucre
Publicitat

ϱ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

2021 400 1504 22606

Reunions, conferències
i cursos

ϱ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

+

2021 400 9220 22100

Energia elèctrica

ϱ

ϭϵ͘ϳϯϲ͕ϳϱ

+

2021 401 1331 46100

A Diputacions, Consells
o Cabildos Insulars

ϱ

Ϯϳ͘Ϭϴϴ͕ϱϬ

A Diputacions, Consells
o Cabildos Insulars

ϱ

ϮϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ

ϱϯ͘ϯϳϴ͕ϲϵ
ϭϲ͘ϲϱϰ͕ϭϱ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

Ϯϵ͘ϯϭϮ͕ϵϳ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϯϮ͘ϮϭϮ͕Ϯϳ

ϮϬϮϭϮ:^ϲϭ

ϱ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϮ:^ϲϮ

ϱ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϮ:^ϲϯ

ϱ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϮ:^ϲϰ

ϱ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ
ϱ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϯ͘ϵϱϴ͕ϭϭ

020

+

2021 401 1340 46100

020
020

+
+

2021 401 1534 14300
2021 401 1534 16000

020

+

2021 401 1534 60900

020

+

2021 401 1534 60900

020

+

2021 401 1534 61900

020

+

2021 401 1534 61900

020

+

2021 401 1534 61900

020

+

2021 401 1534 61900

020

+

2021 401 1710 21000

020
020
020

+
+
+

2021 401 1710 62500
2021 401 1710 62500
2021 401 1710 62500

020

+

2021 401 9207 22111

020

+

2021 401 9220 22706

020

+

2021 401 9220 22706

020

+

2021 401 9332 22199

Altre personal
Seguretat social
Altre inv. nova en
infrast. i béns ús
general
Altre inv. nova en
infrast. i béns ús
general
Altres inv.de rep. en
infrast.i béns destin.
dús general
Altres inv.de rep. en
infrast.i béns destin.
dús general
Altres inv.de rep. en
infrast.i béns destin.
dús general
Altres inv.de rep. en
infrast.i béns destin.
dús general
Manteniment
d'infrastructura i béns
naturals
Mobiliari
Mobiliari
Mobiliari

ϮϬϮϭϮ:^ϭϯ
ϮϬϮϭϮ:^ϱϵ
ϮϬϮϭϮ:^ϲϬ

Subministraments
recanvis maq., utillatge
i elements transp.
Estudis i treballs
tècnics
Estudis i treballs
tècnics
Altres
subministraments
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ϱ

ϭϳ͘ϱϰϱ͕ϬϬ

ϱ

ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϵ͘Ϯϴϵ͕ϰϵ
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020
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

+

020

+

020

+

020

+

020

+

2021 403 1621
2270000
2021 403 1621 22706
2021 403 1623
2270000
2021 403 1623
2270000
2021 403 1630
2270000

020

+

2021 406 1300 20400

020
020

+
+

020

+

020
020

+
+

2021 406 1300 22100
2021 406 1300 22102
2021 406 1300
2270001
2021 406 1320 14300
2021 406 1320 16000

020

+

2021 406 1320 62302

020

+

2021 406 1320 62302

020

+

2021 406 1320 62902

020

+

2021 407 1510 22706

020
020
020
020

+
+
+
+

2021 407 1511 14300
2021 407 1511 16000
2021 407 1512 14300
2021 407 1512 16000

020

+

2021 407 9331 62303

020

+

2021 407 9331 63203

020

+

2021 411 1601 60902

020

+

2021 411 1720 22699

020

+

2021 411 1721 22699

020

+

2021 411 1722 22199

020

+

2021 411 1722 22799

020

+

2021 411 1723 63202

020

+

2021 411 4190 22100

020

+

2021 411 4190 60902

020

+

2021 500 9220 22706

020

+

2021 502 9260 22799

Neteja

ϱ

ϲϮϰ͘ϳϴϲ͕ϵϰ

Estudis i treballs
tècnics

ϱ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Neteja

ϱ

ϳϭ͘ϴϰϲ͕ϱϰ

Neteja

ϱ

Ϯϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Neteja

ϱ

ϱϳϮ͘ϲϵϬ͕ϵϮ

Lloguer de material de
transport

ϱ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Energia elèctrica
Gas

ϱ
ϱ

ϭϲϳ͘ϯϵϵ͕ϯϵ
ϰ͘ϭϬϭ͕ϭϮ

Contractes de neteja

ϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Altre personal
Seguretat social
Inv. nova en
maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments
Inv. nova en
maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

ϱ
ϱ

ϯϮ͘ϬϬϰ͕ϭϱ
ϵ͘ϵϴϱ͕Ϯϵ

ϮϬϭϲϮ:^Ϯ

ϱ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϮ:^ϱϱ

ϱ

ϭϬϭ͘ϳϭϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϬϴ͘ϬϮϵ͕ϵϲ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϰϬ͘ϴϵϬ͕ϰϳ
ϭϮ͘ϳϱϳ͕ϴϯ
ϭϬϲ͘ϭϬϲ͕ϳϴ
ϯϯ͘ϭϬϱ͕ϯϮ

ϮϬϮϭϮ:^ϯ

ϱ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϮ:^ϱϯ

ϱ

ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϮ:^ϰϲ

ϱ

ϯϭ͘ϭϵϴ͕ϲϰ

ϱ

ϱ͘ϭϳϴ͕ϬϬ

ϱ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϯ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Altres inv. noves assoc.
funcionament op. del ϮϬϭϲϮ:^ϯ
serv. Depart.
Estudis i treballs
tècnics
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Inv. nova en maquin.,
instal·lacions i utillatge
Urbanisme
Inv.repsic. en edificis i
altres construccions
Urbanisme
Altre inv. nova infrast. i
béns d'ús general
Departaments
Altres despeses
diverses
Altres despeses
diverses
Altres
subministraments
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Inv.reposc. en edificis i
altres construccions
Departaments
Energia elèctrica
Altre inv. nova infrast. i
béns d'ús general
Departaments
Estudis i treballs
tècnics
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.

ϮϬϭϵϮ:^ϱϲ

ϮϬϮϬϮ:^ϯϵ
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ϱ

ϭϲ͘ϭϭϱ͕ϵϱ

ϱ

ϵϳϲ͕Ϭϲ

ϱ

ϵϲ͘Ϯϴϱ͕ϳϭ

ϱ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

020

+

2021 502 9260 22799

020

+

2021 504 9206 22799

020

+

2021 505 9310 22706

020
020
020
020
020
020
020
020

+
+
+
+
+
+
+
+

2021 506 9320 14300
2021 506 9320 16000
2021 506 9340 14300
2021 506 9340 16000
2021 507 9208 14300
2021 507 9208 16000
2021 508 9201 14300
2021 508 9201 16000

020

+

2021 510 4330 60900

020
020
020
020
020

+
+
+
+
+

2021 511 9250 14300
2021 511 9250 16000
2021 511 9250 22701
2021 512 4331 14300
2021 512 4331 16000

020

+

2021 514 4312 21202

020
020
020

+
+
+

2021 514 4313 14300
2021 514 4313 16000
2021 514 4313 22701

020

+

2021 514 4313 22799

020

+

2021 514 4391 20302

020

+

2021 514 4391 22602

020

+

2021 514 4391 22699

020

+

2021 514 4391 47900

Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Estudis i treballs
tècnics
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Altre inv. nova en
infrast. i béns ús
general
Altre personal
Seguretat social
Seguretat
Altre personal
Seguretat social
Reparació i
manteniment d'edificis
Departaments
Altre personal
Seguretat social
Seguretat
Altres treballs realitzats
per altres empreses i
prof.
Lloguers de
maquinària,
instal·lacions
Departaments
Publicitat
Altres despeses
diverses
Transferències corrents
a empreses privades

020
020

+
+

2021 514 4391 48900
2021 514 4391 48900

Altres transferències
Altres transferències

020

+

2021 514 4391 62902

ϱ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϳϰ͘ϭϮϯ͕ϵϭ
Ϯϯ͘ϭϮϲ͕ϲϲ
ϭϬϴ͘ϵϵϰ͕Ϯϱ
ϯϰ͘ϬϬϲ͕ϮϬ
ϲϰ͘ϴϮϬ͕ϰϳ
ϮϬ͘ϮϮϯ͕ϵϵ
ϲϬ͘ϳϴϳ͕ϰϰ
ϭϴ͘ϵϲϱ͕ϲϴ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϭϬ͘ϬϬϱ͕ϲϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϭϯϵ͘ϯϳϰ͕ϱϬ
ϰϯ͘ϰϴϰ͕ϴϱ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϰϳϲ͕Ϭϱ
ϰ͘ϮϬϰ͕ϱϯ

ϱ

ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ
ϱ
ϱ

ϱϲ͘ϲϲϭ͕ϯϲ
ϭϳ͘ϲϳϴ͕ϯϰ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϭϯ:^ϱϭ

ϱ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

ϴϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϱϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϴϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ

ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬϱ:^ϲ

ϱ
ϱ

ϭϳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Altres inv. noves assoc.
funcionament op. del ϮϬϮϬϮ:^ϰϯ
serv. Depart.

TOTAL DESPESES

CODI
OP
ϬϮϬ

SIG.
н

APLICACIÓ
INGRÉS
ϮϬϮϭϱϬϱϴϳϬϬϬ

11.821.761,38

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

TOTAL FINANÇAMENT
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yW/Ed͗DϯͬϮϬϮϭ

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

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.
Caldria fer un esforç de transparència que ajudaria a la lectura, comprensió i
imputació correcta de les despeses contingudes al pressupost.

Tercera.- La present modificació de crèdit dóna compliment al principi 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/20/2021  Modificació de crèdit número 3/2021
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yW/Ed͗DϯͬϮϬϮϭ
INFORME

IGAS/19/2021

ASSUMPTE

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF
DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021

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:
/ŶĨŽƌŵĞ/'^ͬϭϵͬϮϬϮϭʹǀĂůƵĂĐŝſŽďũĞĐƚŝƵƐ>KW^&Dϯ
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

yW/Ed͗DϯͬϮϬϮϭ

•

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 11.821.761,38 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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làmbit daplicació daquesta Llei sha de fer en un marc destabilitat pressupostària,
coherent amb la normativa europea.
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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 37.259.955,52 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
11.821.761,38 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 45,96 %.
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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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 3-3/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de
crèdit i crèdit extraordinari
1.- ANTECEDENTS DE LES NECESSITATS DE FINANÇAMENT
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (en endavant BePAS), els caps de serveis
i/o coordinadors d’àrees de diversos departaments de l’Ajuntament de Sabadell han
sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per
finançar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per la qual el crèdit previst
pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no
existeix l’aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa. Les àrees que han
fet arribar la seva necessitat són:
Àrea d’Alcaldia
Àrea de presidència i drets socials
Àrea de feminisme, benestar animal i participació
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb romanents de tresoreria per despeses
generals.
D’acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS, les unitats gestores
han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis Econòmics
la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat de
la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici
Les necessitats justificades han estat valorades per cada departament i que es resumeixen
en el següents conceptes:
Concepte

Import
necessitat

ÀREA 1 ALCALDIA

10.000,00

Gabinet Alcaldia
Nadal

Total Observacions

10.000,00
10.000,00
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Nova campanya de nadal disseny
Hola Sabadell - impressió
Vídeos i realització d´streamings
dels actes institucionals i rodes de
premsa
Síndic Municipal de Greuges

53.600,00
6.000,00
17.600,00
30.000,00
1.400,00

Subvencions i aportacions
institucionals
Acció Social

1.400,00

Prestacions econòmiques
d'urgència social

900.000,00

Actuacions Diverses (mercapunt)
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1.309.785,17
Necessitat de suplementació
causa dels efectes de la per la
Covid..

5.000,00

Contracte d'emergència
Equipament estada temporal
sense llar.

238.243,16

Acollida nocturna persones sense
llar Toc de queda nocturn COVID i
Operació fred..

Contracte d'emergència Dispositiu
lliurament aliments Rebost (Creu
Roja)
Informadors nocturns salut pública
(Creu Roja)

144.750,49

Dispositiu de suport al Rebost per
increment de la necessita per la
COVID
Informadors al carrer sobre
mesures de prevenció de la Covid.

Arranjament Oficines Campoamor

12.000,00

9.791,52

Cicles de vida

Adequació oficina de direcció del
Mercat de Campoamor per a us
administratiu dispositiu lliurament
de lots d'aliments Covid
52.200,00

Trucades de seguiment a
persones grans de la ciutat

13.200,00

Obres instal·lació Wi-fi als
equipaments de Gent Gran

25.000,00

Gravacions activitats al Mercat St.
Joan

14.000,00

Cultura

Seguiment telefònic persones
grans que viuen soles a la ciutat
degut a que l'estat de pandèmia i
confinament de les persones
grans continua.

Gravació de les activitats al
Mercat St. Joan i complexos degut
a la continuació del confinament.
577.950,00

Nadal - Reis

405.000,00

Programació teatral

85.000,00

Plataforma de Serveis Culturals

40.000,00

Control de plagues arxiu

3.000,00

Conservació i mant fons museu
historia

9.950,00

Seguir tirant endavant el projecte
de la Plataforma de Serveis
Culturals, iniciada amb el Pla
Post- covid t
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12.961,33

Indemnitzacions per despeses
jurídiques

12.961,33

Beques de llibres 20-21

80.000,00

Beques de llibres 21-22

79.944,00

Escoles Bressol

41.000,00

Educació

600.944,00

Pintures

Subvenció per complementar
ajudes de material i llibres
atorgades curs 2020-2021
Subvenció per complementar
ajudes de material i llibres
atorgades curs 2021-2022
Factures d' Escoles Bressol

400.000,00

Esports

Pintura escoles

390.356,10
Indemnització Gimnàs Municipal
any 2019

88.856,10

Indemnització Gimnàs Municipal
any 2020

115.000,00

Suplementació línia subvenció per
a la promoció de l'esport
Subvenció directa Joventut
Atlètica Sabadell
Adequacions Gimnàs Municipal
Ajuts individuals per accés a la
pràctica esportiva
Suplementació línia subvenció per
a la promoció de l'esport i
promoció de l'esport femení
Planificació de Projectes de ciutat
Complement trasllat Nau Gràcia
per EDUSI FP

15.500,00
10.000,00

Subvenció per a la Col·laboració
en el programa d'actes del 100
aniversari de l'entitat
Actuacions d'adequació
necessàries per la continuïtat del
servei a l'equipament

105.000,00
25.000,00
31.000,00
25.000,00
25.000,00

Patrimoni

Complement trasllat Nau Gràcia
per EDUSI FP
178.798,76

Contractes lloguer

10.510,97

Contractes lloguer

310,00

Assegurances

Despeses jurídiques

Despeses diverses complexos
Gent Gran

15.000,00

6.812,33

110.467,53

Import
corresponent
a
actualització d'assegurances per
revisions de valors d'immobles i
noves adquisicions.
Despeses aranzels registre de la
propietat i notaries derivades de la
rectificació anual de l'Inventari i
del tràfic jurídic de béns immobles.
Abonament despeses comunes
(subministres)
complexos
Alexandra, Parc Central i Sant
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Oleguer
Comunitats propietaris

20.697,93

Estudis i treball tècnics

15.000,00

Habitatge

Abonament de despeses comunes
en comunitats de propietaris de
les que l'Ajuntament en forma
part.
Estudis i treballs tècnics
25.839,08

Justificació final The Triangulum

10.839,08

Import necessari per a completar
les transferències a VIMUSA
previstes en el marc del projecte
The Triangulum

Encàrrec VIMUSA captació
d'Habitatge

15.000,00

Encàrrec a mitjà propi orientat a la
captació d'habitatges per a la
borsa d'habitatges de
lloguer del Programa de Mediació
Social,

Projecció de la Ciutat i Turisme

114.200,00

Disseny i dinamització de 3
sessions de treball participatives
amb entitats locals i nacionals, per
al co-disseny del projecte
anomenat “Hub de l’esport de
Sabadell"
Preparació candidatura a
subvencions europees per al
projecte anomenat "Hub de
l'esport de Sabadell"
Promoció candidatura Capital
Cultura Catalana

14.200,00

Tecnologies per a la futura oficina
de Projecció de la ciutat i turisme

40.000,00

Disseny, organització i
comunicació de la fira "Sakura
Matsuri Sabadell"

25.000,00

18.000,00

10.000,00

Gravació i edició de contingut
audiovisual en la temàtica del
turisme i la projecció de la ciutat
de Sabadell en l’àmbit esportiu

7.000,00

Subministres per al Laboratori

2.000,00

Adquisició d'utillatge i instrumental
pel Laboratori

4.500,00

Salut

6.500,00

Renovació de material que queda
obsolet.
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ÀREA 3 ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ

563.261,18

Democràcia deliberativa i intervenció comunitària

322.941,18

Contractació personal conserges

50.000,00

Contractació personal Mediació

27.000,00
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Despeses contractació conserges
per obertura dels C Cívics a
l’agost

Suplementació per la contractació
d’1 tècnic comunitari a Mediació i
IC durant 9 mesos
Adequacions centres cívics
Subvenció COVID per entitats

75.941,18
170.000,00

Feminisme i LGBTI i Joventut
Accions de sensibilització del
25N
Escola d’Estiu de Gènere:
Vídeo porter per la Casa Manau
Contractació personal SIAD postcovid gener-desembre

96.820,00
15.000,00
5.000,00
1.570,00
Psico dones, psico infant i
treballadora social

75.250,00

Joventut

33.000,00
Necessitats del departament
Obertura espais joves mes d'agost

8.000,00

Drets cívics i memòria històrica
Contracte SCAI

Sensibilització en Drets Humans
Xarxa anitrumors
Cooperació internacional
Projecte Sabadell Sarajevo

Espai desorientació d'animals

Licitació Espais Joves
35.000,00

15.000,00

Ampliació del contracte d’SCAI
per la contractació d'una tècnica
especialitzada en assessorament i
orientació en tràmits d'estrangeria
i protecció internacional pel servei
d’atenció i orientació a les
persones migrades i refugiades

5.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00

Benestar animal
Polítiques benestar animal

Licitació els Espais Joves

25.000,00

50.500,00
2.500,00
48.000,00

Atenció síndromes de Noe,
esterilització de gats, etc
Espai desorientació de gats i
acollida dels provinents de
Síndromes de Noe
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ÀREA 4 ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENV.
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
Direcció de Territori
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TE

Estudis Espai Públic
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3.677.527,18

301.530,84
125.000,00

Estudis Serveis EP i encàrrecs
jurídics diversos

Accés solar Eix Macià

25.000,00

Accés vehicles carrer Júpiter
Elements de protecció i
accessibilitat

40.000,00

Plaça Lisboa

32.212,27

Urbanització carrer Onyar

29.312,97

Barana Navacerrada
Indemnització contracte "Projecte
d’obres d’urbanització de la Plaça
Lisboa. Lot-2"
Indemnització contracte "Projecte
d’obres d’urbanització del Carrer
Onyar. Lot-1"

Projecte renovació i modernització
PAE Can Roqueta
Mobilitat, Trànsit i Transports

10.005,60

Indemnització contracte "Projecte
de renovació i modernització PAE
Can Roqueta. Lot-1 (Obra Civil)"

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

27.088,50

Pla d’Accessibilitat de Sabadell

22.500,00

Material Magatzem

Compra diversos material

40.000,00

72.836,10

3.958,11

19.289,49

Parcs i jardins
Manteniment fonts
Compra i subministrament
mobiliari urbà
Compra i subministrament
elements jocs
Compra jardineres eix central nord
i sud

Compra de bombes d’impulsió
d’aigües pels passos inferiors de
la Gran Via Magatzem
183.000,00

40.000,00

Modificació contracte
manteniment

50.000,00
50.000,00
25.000,00

Lletres accés ciutat
Manteniments

18.000,00

TE

Manteniments edificis

72.605,45

TE

Manteniments edificis

131.952,44

TE

Energia elèctrica

374.061,18

TE

Sub. gas

134.710,00

204.557,89

Consums

Substitució de la
impermeabilització de cobertes a
diferents equipaments
Substitució màquina clima del
Teatre Principal.

508.771,18

Neteja viària, recollida i tractament de
residus
TE
SMATSA . Recollida residus

1.560.477,86
624.786,94

SMATSA Contracta serveis
recollida
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TE

Estudis i treballs tècnics

30.000,00

TE

CTR. Tractament residus

218.000,00
100.000,00

TE

Sentència quilometratge Planta
tractament Pierola
SMATSA. Neteja viaria

15.000,00

UH

17.545,00

Estudis i treballs tècnics

17.545,00

Urbanisme, planificació urb., gestió urb.
UH

Estudis i treballs tècnics

108.029,96
108.029,96

Desenvolupament de l'Eix Gran Via Ripoll
Publicitat

9.000,00

UH

Reunions, conferències i cursos

6.000,00

Adequació Centre Cívic Torre
Romeu
Enllumenat façana Ajuntament
Transició energètica

88.560,05
123.000,00
105.000,00
18.000,00
187.508,30

UH

Congrés de Pobresa Energètica

5.178,00

UH

Estudis i treballs tècnics

3.000,00

UH

Agenda 21

3.800,00

UH

Impuls de projectes de ciència i
gènere als centres educatius

3.000,00

Manteniment i reparació diferents
zones verdes i naturals

28.930,00

Fons de reinversió EDARs

31.198,64

Parc agrari i horta (arranjament
Sèquia)

Estudis del Servei de Planificació
Urbanística i Contractes Direcció
103.560,05

UH

Projecte de transformació urbana
Gran Via-Ripoll
Obres públiques

Sentència quilometratge Planta
tractament Pierola
SMATSA Neteja viària

572.690,92

Material compactadora 2
Direcció d'Urbanisme

APROVAT
03/03/2021 12:25

Coorganització del 3r Congrés de
Pobresa Energètica
Marató estalvi energètic
Sons al Balcó. Projecte de ciència
ciutadana per zones d'alta qualitat
acústica i el patrimoni sonor.

Contenidors de recollida selectiva
Agenda 21 Escolar Plus. Millora
de la recollida selectiva de residus
a l'interior dels 38 centres
educatius.
Impuls de projectes de ciència i
gènere als centres
educatius:Science, Technology,
Engineering, Maths, Dia de la
Dona i la Ciència
Reparació capçal de reg Finca
Can Gambús

Per executar projecte de reparació
sèquia Monar al seu pas per la
Clota
Indemnització contracte "Obres de
l’àrea de pícnic, servei de bar,
barbacoes i aparcament de Sant
Vicenç de Jonqueres"

96.285,71

Àrea picnic Sant Vicenç de
UH
Jonqueres
Seguretat ciutadana

16.115,95

SC

Vestuari

45.000,00

Compra armilles antibales
Subministrament i instal·lació
sistema de videovigilància

15.000,00

306.710,00
Subministrament de vestuari

101.710,00
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DIRECCIÓ D'ÀREA
Despeses vàries

Aparells de detecció i anàlisis i
inversions Policia Municipal.
Serveis COVID Seguretat. Per fer
front a les noves mesures COVID,
es necessari l'augment de serveis
en vigilants i auxiliars de servei de
control.

10.000,00
135.000,00

ÀREA 5 ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
IMPULS ADMINISTRATIU

APROVAT
03/03/2021 12:25

4.221.438,58

10.000,00
10.000,00

TECNOLOGIA I SISTEMA INFORMACIÓ

45.600,00

Elaboració del Pla de Sistemes i
Tecnologia

15.600,00

Transformació organitzativa

30.000,00

COMERÇ

2.328.000,00
Ambulàncies encants Costa i Deu

8.000,00

Contracte llums Nadal

88.000,00

Subvencions dinamització
comercial

56.000,00

Convocatòria subvenció entitats
Rehabilitació mercat central
COVID: Subvencions diverses

120.000,00
38.000,00
1.800.000,00

COVID: Contractacions diverses

148.000,00

Plataforma digital de distribució
comercial
Inversions campanya Nadal

45.000,00

Impressió guia tributària

Xec 20euros per família per
gastar al comerç local i altres

25.000,00

SERVEIS GENERALS I COMPRES
Repartiment flyers i cartells

Subvenció associacionisme
comercial i llums de nadal

69.000,00
33.000,00
6.000,00

Impressió flyers

15.000,00

Neteja Centres Especials de
Treball

15.000,00

RRHH

1.668.838,58
Programes temporals nous

1.668.838,58

SEVEIS ECONOMICS
Contractació auditories
concessions ex. 2019 i 2020
TOTAL NECESSITATS

100.000,00
100.000,00

11.821.761,38
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2.- FONAMENTS JÚRÍDICS
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Sabadell i d’acord
amb els informes d’Intervenció IGAS 3/2021 relatiu a l’Avaluació de l’estimació dels saldos
de dubtós cobrament realitzada en la liquidació de l’exercici 2019 i el càlcul dels saldos de
dubtós cobrament per a l’exercici 2020, IGAS 4/2021 en compliment d’allò establert en
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’informe IGAS
5/202 relatiu a l’avaluació provisional de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa,
objectiu del deute i període mitjà de pagament a proveïdors, emès en compliment del
previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals, es dedueix un romanent de tresoreria per a despeses generals de
38.523.477,27€.
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’ha destinat a finançar
els reconeixements extrajudicials de crèdit que mancaven de finançament mitjançant la
modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb la referencia
3-2/2021. Per tant, a data d’avui, el romanent de tresoreria per a despeses generals
disponible és de 34.286.444,71€:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(RGT)
RGT previst utilitzar per finançar REC sense finançament
ROMANENTES GENERALS DE TRESORERIA NETS

38.523.477,27
4.237.032,56
34.286.444,71

D’aquest import la xifra de 11.821.761,38€ es vol fer servir per finançar la modificació de
crèdit pressupostaria que Serveis Econòmics proposa en aquest informe.
A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se
fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat,
el president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació,
reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència
l'article 169 d'aquesta Llei.
(...)
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proposa.
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Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de
tresoreria (...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats
públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general,
seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions
que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se
desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins
d'aquest termini.”

El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada la
regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran
finançar indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb
el que s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els
totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin
reduïbles
sense
pertorbació
del
respectiu
servei.

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

3.- CONCLUSIONS
Tenint en compte els argument anteriors, es necessari iniciar un expedient de modificació
pressupostària per suplementar crèdit, derivades de les diverses peticions que Serveis
Econòmics ha rebut dels caps de serveis i/o coordinadors dels diversos departaments de
l’Ajuntament de Sabadell, per finançar despesa que no pot demorar-se i per la qual el
crèdit previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en
algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa, el
departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple una modificació de crèdit
del pressupost general per l’exercici 2021 mitjançant crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits per un import de 11.821.761,38€, en les aplicacions i pels imports
que es detallen a continuació i que es finançarà en la seva totalitat amb romanents de
tresoreria per a despeses generals (superàvit):

Orgànic
101

Aplicació

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments

Nom projecte

10.000,00

200/4320/22606

Subvencions i aportacions
institucionals
Reunions, conferències i cursos

14.200,00

200/4320/22706

Estudis i treballs tècnics

18.000,00

200/4320/22699

Altres despeses diverses

7.000,00

200/4320/22699

Altres despeses diverses

10.000,00

200/4320/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

25.000,00

200/4320/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

40.000,00

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

25.000,00

1.400,00

2020/2/AJSBD/56

Projecte de
transformació
urbana Gran ViaRipoll

Projecte Sabadell
2030
202/1503/22799

204

Codi projecte

Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
200/9252/48300

202

Import
necessitats

Gabinet d'Alcaldia
101/9221/20302

200

Descripció despesa

Secretaria General
204/9203/23300

204/9333/22400

Altres indemnitzacions
Lloguers d’edificis i altres
construccions
Primes d’assegurances

204/9333/22630

Despeses quotes complexes

204/9333/22699

Altres despeses diverses

20.697,93

204/9333/22706

Estudis i treballs tècnics

15.000,00

204/9333/22604

Jurídics, contenciosos
Lloguers d’edificis i altres
construccions

6.812,33

211/2311/20200

204/9333/20200

12.961,33
310,00
15.000,00
110.467,53

10.510,97
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209

207/9251/22706

Estudis i treballs tècnics

207/9251/22602

Publicitat

17.600,00

207/9251/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

30.000,00

6.000,00

Cultura
209/3340/22609

Activitats culturals i esportives

209/3380/22609

Activitats culturals i esportives

209/3360/22799
209/3300/22699

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

209/3340/22609

Activitats culturals i esportives

209/3360/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

Activitats Difusió
85.000,00 2020/3/AJSBD/100 artística dels
teatres 2021
Activitats de Festes
405.000,00 2020/3/AJSBD/99 i Cultura popular
2021
Activitats Arxiu
3.000,00 2020/3/AJSBD/103
Històric 2021
Museu d'Història
9.950,00 2019/3/AJSBD/102
2020
40.000,00

25.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

10.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

Esports
210/3420/22699
210/3411/48200
210/3411/48200
210/3411/48200
210/3420/63303

211
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Comunicació
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210
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Altres despeses diverses
Transf. corrents institucions
sense ànim de lucre
Transf. corrents institucions
sense ànim de lucre
Transf. corrents institucions
sense ànim de lucre
Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge Urbanisme

203.856,10
31.000,00
15.500,00
10.000,00
Adequació Gimnàs
Municipal

105.000,00

2021/2/AJSBD/55

Prestacions
Assistencials
2021/3/AJSBD/32 Socials Contracte
programa (fitxa 1 i
6) i Diputació

Acció Social

211/2311/48000

A famílies i institucions sense
ànim de lucre

900.000,00

211/2311/21302

Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments

5.000,00

211/2311/48000

A famílies i institucions sense
ànim de lucre

211/2311/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

238.243,16

211/2311/21302

Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments

144.750,49

25.000,00

Prestacions
Assistencials
2021/3/AJSBD/32 Socials Contracte
programa (fitxa 1 i
6) i Diputació
Mesures
extraordinàries per
fer front a l'impacte
2020/3/AJSBD/74
econòmic i social
del COVID-19
d'Acció Social
Mesures
extraordinàries per
fer front a l'impacte
2020/3/AJSBD/74
econòmic i social
del COVID-19
d'Acció Social
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212

213

214

215

211/2311/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

211/2311/21302

Manteniment d'instal·lacions i
maquinària Departaments

12.000,00

212/1521/44900

Altres subv. a ens públics i
societats mercantils locals

10.839,08

212/1521/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

9.791,52

APROVAT
03/03/2021 12:25

Mesures
extraordinàries per
fer front a l'impacte
2020/3/AJSBD/74
econòmic i social
del COVID-19
d'Acció Social
Mesures
extraordinàries per
fer front a l'impacte
2020/3/AJSBD/74
econòmic i social
del COVID-19
d'Acció Social

Habitatge

15.000,00

Pojecte Europeu
2015/3/AJSBD/99 TRIANGULUM
(Hortitzó 2020)
Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

Salut
213/3113/22199

Altres subministraments

2.000,00

213/3113/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

4.500,00

214/3341/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

13.200,00

214/3341/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

14.000,00

214/3370/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

25.000,00

Adquisició utillatge
2020/2/AJSBD/32 i instrumental pel
Laboratori

Cicles de Vida

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19
Escola Bressol i
2020/2/AJSBD/6 Escola d'Adults de
La Concòrdia

Educació
215/3262/48100
215/3262/48100

301
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Premis, beques i pensions
d’estudi i investigació
Premis, beques i pensions
d’estudi i investigació

215/3231/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

215/3230/21202

Reparació i manteniment
d'edificis Departaments

80.000,00
79.944,00
41.000,00

Escoles Bressols
2019/3/AJSBD/87 Municipals curs
2019-2020

400.000,00

Feminismes i Diversitat
301/2318/22799
301/2318/22799
301/2318/22799
301/2318/22799
301/2318/62302

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

15.000,00
5.000,00
25.000,00

Pla Local de
2021/3/AJSBD/45 Joventut (Fitxa 43 i
altres) 2021

8.000,00
1.570,00

2021/2/AJSBD/57

Actuacions a la
Casa Manau
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301/2316/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

301/2316/22699

Altres despeses diverses

5.000,00

301/2316/22699

Altres despeses diverses

15.000,00

301/2319/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

25.000,00

301/2318/12000

307

Salaris del Grup A2

301/2318/12100

Complement de destí personal
funcionari

301/2318/12101

Complement específic personal
funcionari

15.000,00

APROVAT
03/03/2021 12:25

Contracte
programa :Acollida
i integració de
2021/3/AJSBD/19 persones
estrangeres
immigrades- fitxa 7
(any 2021)
Programes de
Diversitat i
2021/3/AJSBD/21 Interculturalitat
(fitxa 30 i altres)
(any 2021)
Programes de
Diversitat i
2021/3/AJSBD/21 Interculturalitat
(fitxa 30 i altres)
(any 2021)

18.812,50

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

18.812,50

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

18.812,50

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

18.812,50

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

Benestar Animal

307/3114/22799

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

2.500,00
48.000,00

Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
308/3370/12103
308/3370/16000
308/9240/12103
308/9240/16000

400

Salaris del Grup A1

301/2318/12001

307/3114/22799

308
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Altres complements personal
funcionari
Seguretat social
Altres complements personal
funcionari
Seguretat social

308/3370/62203

Inv.nova edificis i altres
construccions Urbanisme

308/9240/48200

Transf. corrents institucions
sense ànim de lucre

40.000,00
10.000,00
20.000,00
7.000,00
75.941,18

170.000,00

2021/2/AJSBD/56

Actuacions en
centres cívics

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
400/1504/22602

Publicitat

9.000,00

400/1504/22606

Reunions, conferències i cursos

6.000,00

400/1504/62900

Altres inv. noves assoc. al
funcionament op. del servei

88.560,05

2020/2/AJSBD/56

Projecte de
transformació
urbana Gran ViaRipoll
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401

APROVAT
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Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
411/4190/22100

Energia elèctrica

976,06

400/9220/22100

Energia elèctrica

19.736,75

213/3111/22100

Energia elèctrica

181.318,39

406/1300/22100

Energia elèctrica

167.399,39

211/2314/22100

Energia elèctrica

4.630,59

406/1300/22102

Gas

4.101,12

211/2314/22102

Gas

8.707,26

213/3113/22102

Gas

121.901,62

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

125.000,00

209/3330/21300
215/3230/21200
401/1331/46100
401/1340/46100
401/9207/22111

Manteniment de maquinària,
instal·lacions i utillatge
Manteniment d’edificis i altres
construccions
A Diputacions, Consells o
Cabildos Insulars
A Diputacions, Consells o
Cabildos Insulars
Subministraments recanvis maq.,
utillatge i elements transp.

131.952,44
72.605,45
27.088,50
22.500,00
3.958,11

401/9332/22199

Altres subministraments

19.289,49

401/1710/62500

Mobiliari

50.000,00

401/1710/62500

Mobiliari

50.000,00

401/1710/62500

Mobiliari

25.000,00

401/1534/61900
401/1710/21000
401/1534/61900
401/1534/61900

403
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Altres inv.de rep. en infrast.i béns
destin. d’ús general
Manteniment d'infrastructura i
béns naturals
Altres inv.de rep. en infrast.i béns
destin. d’ús general
Altres inv.de rep. en infrast.i béns
destin. d’ús general

18.000,00

Millores mobiliari
urbà
Adquisició
2021/2/AJSBD/59 elements jocs
parcs infantil
Adquisició
jardineres eix
2021/2/AJSBD/60
central nord i sud
de la ciutat
2021/2/AJSBD/13

2021/2/AJSBD/61 Lletres accés ciutat

40.000,00
25.000,00
40.000,00

Accès solar Eix
Macià
Accès vehicles
2021/2/AJSBD/62
carrer Júpiter
Elements de
2021/2/AJSBD/63 protecció i
accessibilitat

2021/2/AJSBD/64

401/1534/61900

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

40.000,00

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

17.545,00

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns
ús general

32.212,27

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns
ús general

29.312,97

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

510/4330/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns
ús general

10.005,60

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

Neteja viària, recollida i tractament de residus
403/1621/2270000

Neteja

403/1621/22706

Estudis i treballs tècnics

624.786,94

403/1623/2270000

Neteja

218.000,00

403/1623/2270000

Neteja

71.846,54

30.000,00
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406

403/1630/2270000

Neteja

403/1621/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

15.000,00

403/1621/35200

Interessos de demora

28.153,46

Lloguer de material de transport
Altres inv. noves assoc.
funcionament op. del serv.
Depart.

45.000,00
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406/1320/62902

572.690,92

15.000,00

406/1320/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

10.000,00

406/1320/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

101.710,00

2021/2/AJSBD/58

Adquisició
compactadora

2016/2/AJSBD/3

Compra armilles
antibales

Remodelació de la
2016/2/AJSBD/2 central de
comandement
Subministrament i
2020/2/AJSBD/55 instal·lació sistema
de videovigilància

511/9250/22701

Seguretat

10.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

209/3321/22701

Seguretat

10.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

209/3380/22701

Seguretat

45.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

211/2312/22701

Seguretat

20.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

50.000,00

Mesures urgents
extraordinàries per
2020/5/AJSBD/6 fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

514/4313/22701

Seguretat

Urbanisme
407/1510/22706
407/9331/63203
407/9331/62303

411
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Seguretat i Civisme
406/1300/20400

407
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Estudis i treballs tècnics
Inv.repsic. en edificis i altres
construccions Urbanisme
Inv. nova en maquin.,
instal·lacions i utillatge
Urbanisme

108.029,96
105.000,00

2020/2/AJSBD/53

Adequació Centre
Cívic Torre Romeu

18.000,00

2021/2/AJSBD/3

Rehabilitació
façana Ajuntament

Transició energètica
411/1720/22699

Altres despeses diverses

411/1721/22699

Altres despeses diverses

3.000,00

411/1722/22199

Altres subministraments

3.800,00

411/1722/22799
411/4190/21303
411/4190/60902
411/1601/60902
411/1723/63202

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres manteniments de
maquinària, instal·lacions i
utillatg
Altre inv. nova infrast. i béns d'ús
general Departaments
Altre inv. nova infrast. i béns d'ús
general Departaments
Inv.reposc. en edificis i altres
construccions Departaments

5.178,00

3.000,00
28.930,00
96.285,71

2020/2/AJSBD/39 Parc Agrari i Horta

31.198,64

2021/2/AJSBD/46

16.115,95

Fons de reinversió
EDARs
Projecte àrea pic2019/2/AJSBD/56 nic de Sant Vicenç
de Jonqueres
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502/9260/22799

505

507

514

Estudis i treballs tècnics

10.000,00

Tecnologia i Sistemes d'Informació
502/9260/22799

504

APROVAT
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Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
500/9220/22706

502
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Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

15.600,00
30.000,00

Serveis Generals i Compres
308/9240/22201

Comunicacions postals

504/9206/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

406/1300/2270001

Contractes de neteja

48.000,00
6.000,00
15.000,00

Serveis Econòmics
505/9310/22706

Estudis i treballs tècnics

505/87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

100.000,00

Recursos Humans
205/9311/14300

Altre personal

39.946,16

205/9311/16000

Seguretat social

12.463,20

209/3342/14300

Altre personal

39.868,20

209/3342/16000

Seguretat social

12.438,88

212/1523/14300

Altre personal

30.773,82

212/1523/16000

Seguretat social

215/3241/14300

Altre personal

215/3241/16000

Seguretat social

301/2318/14300

Altre personal

327.839,74

301/2318/16000

Seguretat social

102.285,99

401/1534/14300

Altre personal

53.378,69

401/1534/16000

Seguretat social

16.654,15

406/1320/14300

Altre personal

32.004,15

406/1320/16000

Seguretat social

407/1511/14300

Altre personal

407/1511/16000

Seguretat social

407/1512/14300

Altre personal

9.601,43
82.934,64
25.875,61

9.985,29
40.890,47
12.757,83
106.106,78

407/1512/16000

Seguretat social

506/9320/14300

Altre personal

33.105,32
74.123,91

506/9320/16000

Seguretat social

23.126,66

507/9208/14300

Altre personal

64.820,47

507/9208/16000

Seguretat social

20.223,99

508/9201/14300

Altre personal

60.787,44

508/9201/16000

Seguretat social

18.965,68

511/9250/14300

Altre personal

511/9250/16000

Seguretat social

43.484,85

512/4331/14300

Altre personal

13.476,05

512/4331/16000

Seguretat social

514/4313/14300

Altre personal

514/4313/16000

Seguretat social

506/9340/14300

Altre personal

506/9340/16000

Seguretat social

139.374,50

4.204,53
56.661,36
17.678,34
108.994,25
34.006,20

Comerç i Consum
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514/4391/20302
514/4313/22799
514/4391/48900

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1216274 XJBXB-KWF7W-630CI E5DAA2069EDD70D7EB30A9ABCA6B0D99B937E287) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Administratius de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Aprovat 03/03/2021 12:11
2.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 03/03/2021 12:25

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres transferències

514/4391/47900

Transferències corrents a
empreses privades

514/4391/22602

APROVAT
03/03/2021 12:25

88.000,00
8.000,00

2021/3/AJSBD/51 Mercats i encants
2021

176.000,00
1.800.000,00

2020/5/AJSBD/6 Mesures urgents
extraordinàries per
fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

Publicitat

59.000,00

2020/5/AJSBD/6 Mesures urgents
extraordinàries per
fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

514/4391/22699

Altres despeses diverses

89.000,00

2020/5/AJSBD/6 Mesures urgents
extraordinàries per
fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

514/4391/48900

Altres transferències

45.000,00

2020/5/AJSBD/6 Mesures urgents
extraordinàries per
fer front a l'impacte
econòmic i social
del COVID-19

514/4391/62902

Altres inv. noves assoc.
funcionament op. del serv.
Depart.
Reparació i manteniment
d'edificis Departaments

25.000,00

2020/2/AJSBD/43 Adquisició casetes
de Nadal

514/4312/21202

Total necessitats

38.000,00
11.821.761,38

Sabadell, en data signatura electrònica,

Josep Abellán Martínez
Cap de Serveis Econòmics

18
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

SGT15I00L6

DATA

01-032021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Seguretat Ciutadana

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

135.000,00

135.000,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

511
209
209

9250
3321
3380

22701
22701
22701

10.000,00
10.000,00
45.000,00

211

2312

22701

20.000,00

514

4313

22701

50.000,00

Total

Memòria justificativa

135.000,00

Document signat electrònicament,

Cap de la Policia Municipal

Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

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

1/1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Antonio Serra Monté) a les
14:26 del dia 01/03/2021i perCAP DE POLICIA MUNICIPAL (JOAN ANTONI QUESADA SANCHEZ) a les 14:19 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 683A2T125N311X6I0O3V 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: Z8B46-EQ6D6-PNXPR
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SC - Impres modificació
suplementació pressupost 2021 (COVID)

683A 2T12 5N31 1X6I 0O3V

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213720 Z8B46-EQ6D6-PNXPR 3DB5114F1B2B6AF9F63A05114F3C9C94FEE2E88C) 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

²683A2T125N311X6I0O3VP»

CODI DE
VERIFICACIÓ

ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

SGT/2021/237

DOCUMENT NÚM.

SGT15I00LF

DATA

01-032021

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

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

171.710,00

171.710,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

406
406
406

1300
1320
1320

22104
62902
62302

2016/2/AJSBD/3
2018/2/AJSBD/2

406

1320

62302

2020/2/AJSBD/55

Total

45.000,00
15.000,00
10.000,00

Memòria justificativa

101.710,00

171.710,00

Document signat electrònicament,

!"#$$%!&'()*+!,()'(-'
!.//0123,1/0!14
./54"26!740027/02,8+
14"439/8:;,&437!:0<=+
Cap de la Policia Municipal

Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

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

1/1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Antonio Serra Monté) a les
14:27 del dia 01/03/2021i perCAP DE POLICIA MUNICIPAL (JOAN ANTONI QUESADA SANCHEZ) a les 14:18 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 060C5V0L6N413B3305XV 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: BDRM0-9PE3Y-1IUSL
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SC - Impres modificació
suplementació pressupost 2021 (altres)

EXPEDIENT NÚM.

060C 5V0L 6N41 3B33 05XV

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213719 BDRM0-9PE3Y-1IUSL 9D4ED463DBCBE1D844CB740F07A0019D6A38E94D) 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

²060C5V0L6N413B3305XVO»

CODI DE
VERIFICACIÓ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria justificativa COVID
TRANSICIÓ

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 576V1I365K6L342W1EDH 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.: 1213718 TUAFR-SCRF5-BRXI5 199E56DA1841FCB6C40C14C0D9B482E788F1FB33) 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: TUAFR-SCRF5-BRXI5
Pàgina 1 de 1

CODI DE
VERIFICACIÓ

²576V1I365K6L342W1EDH&»
576V 1I36 5K6L 342W 1EDH

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
K

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Transició Energètica
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
La justificació de la necessitat d’incrementar la despesa covid ve motivada per la
indemnització al contractista derivada del contracte anomenat “Obres de l’àrea de pícnic,
servei de bar, barbacoes i aparcament de Sant Vicenç de Jonqueres", que no es va poder
materialitzar dins l’exercici 2020.
Concepte
Àrea picnic Sant Vicenç de Jonqueres

Aplicació despesa
411/1723/63202

Projecte
2019/2/AJSBD/ 56

Total necessitat

Necessitat
16.115,95
16.115,95

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&#'!"#()%'*!+)&,#
!-./!+012-3.4
45.+"3-36!0+051043-.
!789:797:7;!;<=:>

Cap de Servei de Transició Energètica, en funcions
Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²3B060P2Z3P1K0Q010KI4z»

CODI DE
VERIFICACIÓ

3B06 0P2Z 3P1K 0Q01 0KI4

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

OTU15I00D
M

DOCUMENT NÚM.

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Imprès modificació COVID (Transició Energètica)

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

16.115,95

411

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1723

63202 2020/5/AJSBD/6

Àrea pícnic Sant Vicenç de Jonqueres

16.115,95

Memòria justificativa

Total

16.115,95

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

!"#$%&#'!"#()%'*!+)&,#
!-./!+012-3.4
45.+"3-36
Núria Saperas Sagués

Antoni Serra Munté

Total

16.115,95

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I
CIVISME
26-02-2021 19:58

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

1/1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: K0G1W-8FF3R-MRNSQ
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès Modif Crèdit COVID
TRANSICIÓ

SIGNATURES

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Fun.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213717 K0G1W-8FF3R-MRNSQ DD8994D79533AF850E5A5A02D73D41F79CD7D58D) 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

IDENTIFICADORS

x

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació

Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Org.

Econ.

505

87000

Concepte

Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses
Org.

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

35.000,00

Fun.

Projecte

!"#$%&!'()*'+,'-!./,0+$'
!1'"!0)*!2),3)+!0)!1#*%#,'
!4564768485!549:;

Import

209

3340

22609 2020-5-AJSBD-6

Activitats culturals o esportives

25.000,00

209

3360

22799 2021-5-AJSBD-6

Treballs realitzats per altres empreses

10.000,00

35.000,00

Total

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

La cap del servei de Cultura

Concepte

Doc. Justificatiu

Econ.

El coordinador d'Alcaldia, Presidència i Drets Socials

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1!-079(
(/"135(
!:;<:=<>:>;!;;?:@

35.000,00

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 11:05 del dia 01/03/2021i perCAP DEL
SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 10:46 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W112P3S6M1G3L6P0439 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: LVARO-UR65K-FYUVU
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU- Imprés modificació Pressup
Suplement Covid Cultura

Area: PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Departament o Servei:
CULTURA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213716 LVARO-UR65K-FYUVU 95E56A41BE0FB3A20E394EC3055B80A650E4AE75) 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

Proposta de modificació de pressupost

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

114.200,00

200

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

4320

62302 A determinar

Tecnologies per a la futura oficina de
Projecció de la ciutat i turisme

40.000,00

200

4320

22606

200

4320

22706 A determinar

200

4320

22699
22699

Promoció candidatura Capital
Cultura Catalana

10.000,00

22799

Disseny, organització i comunicació
de la fira "Sakura Matsuri Sabadell"

25.000,00

200

114.200,00

Projecte

Econ.

Disseny i dinamització de 3 sessions
de treball participatives amb entitats
locals i nacionals, per al co-disseny
del projecte anomenat “Hub de
l’esport de Sabadell"
Preparació
candidatura
a
subvencions europees per al projecte
anomenat "Hub de l'esport de
Sabadell"
Gravació i edició de contingut
audiovisual en la temàtica del
turisme i la projecció de la ciutat de
Sabadell en l’àmbit esportiu

200

Total

Fun.

4320

4320

Total

14.200,00

18.000,00

7.000,00

114.200,00

Document signat electrònicament,

Cap de Programa,

Cap d'àrea,

!"#$%&&'!(%)$*$+%,-!"*).
!/01!123420"0!12356//78!96
/7:;0;!7!;:27<"6
!=>?=@?A=A>!=BCDB

Nom i cognoms
Marc Monells Hernàndez

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1!-079(!(/"135(
!:;<:=<>:>;!:?@;>

Nom i cognoms
Daniel Criach Singla

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a las 09:12 del día 01/03/2021y porCAP PROGRAMA PROJECCIÓ DE CIUTAT I TURISME (Marc Monells Hernandez) a las 08:58 del día 01/03/2021. Mediante el código de verificación segura 403G0O5G0X5L1N2D00HK 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: 26K2F-0NBFZ-XY42D
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TU - Imprès modificació
pressupost PROJECCIÓ CIUTAT TURISME-1

Area: Presidència i Drets Socials
Departament o Servei: Programa de Projecció de la Ciutat i Turisme

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213715 26K2F-0NBFZ-XY42D 9EC24F8C6C9B727C36F4FF8A9F08994F2778EF90) 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

Proposta de modificació de pressupost
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
PROGRAMA DE PROJECCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Programa de
Projecció de la Ciutat i Turisme sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.

Concepte

JUSTIFICACIÓ

ACTUACIÓ JA
COMPROMESA

NOVA
ACTUACIÓ

Projecte adequat als
objectius de projecció de la
Tecnologies per a la futura oficina de Projecció de la ciutat i ciutat i turisme, s'amplia
consignació ja prevista
turisme

Projecte adequat als
Disseny i dinamització de 3 sessions de treball participatives amb objectius de projecció de la
entitats locals i nacionals, per al co-disseny del projecte ciutat i turisme, ja prevista
en l'exercici 2020
anomenat “Hub de l’esport de Sabadell"
Projecte adequat als
Preparació candidatura a subvencions europees per al projecte objectius de projecció de la
ciutat i turisme
anomenat "Hub de l'esport de Sabadell"
Projecte adequat als
objectius de projecció de la
ciutat i turisme, ja prevista
Gravació i edició de contingut audiovisual en la temàtica del en l'exercici 2020 (pla
COVID19)
turisme i la projecció de la ciutat de Sabadell en l’àmbit esportiu

Promoció candidatura Capital Cultura Catalana

Projecte adequat als
objectius de projecció de la
ciutat i turisme

Disseny, organització i comunicació de la fira "Sakura Matsuri
Sabadell"

Projecte adequat als
objectius de projecció de la
ciutat i turisme, ja prevista
en l'exercici 2020 (pla
COVID19)
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Concepte

Tecnologies per a la futura oficina de Projecció de la ciutat i
turisme

Aplicació despesa

Projecte

200/4320/62302

A determinar

Disseny i dinamització de 3 sessions de treball participatives amb 200/4320/22606
entitats locals i nacionals, per al co-disseny del projecte
anomenat “Hub de l’esport de Sabadell"

Preparació candidatura a subvencions europees per al projecte
anomenat "Hub de l'esport de Sabadell"

200/4320/22706

Necessitat

40.000,00

14.200,00

A determinar

18.000,00

200/4320/22699

7.000,00

Promoció candidatura Capital Cultura Catalana

200/4320/22699

10.000,00

Disseny, organització i comunicació de la fira "Sakura Matsuri
Sabadell"

200/4320/22799

25.000,00

Gravació i edició de contingut audiovisual en la temàtica del
turisme i la projecció de la ciutat de Sabadell en l’àmbit esportiu

Total necessitat

114.200,00

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

Cap de Programa de Projecció de la ciutat i turisme
Àrea de Presidència i Drets Socials

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2

Data indicativa per l'aprovació:

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

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació

Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Org.

Concepte

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Import

Econ.

Org.

Total

0,00

Fun.

Projecte

Econ.

Import

9311

14300

39.946,16

209

3342

14300

39.868,20

212

1523

14300

30.773,82

215

3241

14300

82.934,64

301

2318

14300

327.839,74

401

1534

14300

53.378,69

406

1320

14300

32.004,15

407

1511

14300

40.890,47

407

1512

14300

106.106,78

506

9320

14300

74.123,91

506

9340

14300

108.994,25

507

9208

14300

64.820,47

508

9201

14300

60.787,44

511

9250

14300

139.374,50

512

4331

14300

13.476,05

514

4313

14300

56.661,36

205

9311

16000

12.463,20

209

3342

16000

12.438,88

212

1523

16000

9.601,43

215

3241

16000

25.875,61

301

2318

16000

102.285,99

401

1534

16000

16.654,15

406

1320

16000

9.985,29

407

1511

16000

12.757,83

407

1512

16000

33.105,32

506

9320

16000

23.126,66

506

9340

16000

34.006,20

507

9208

16000

20.223,99

508

9201

16000

18.965,68

511

9250

16000

43.484,85

512
514

4331
4313

16000
16000

4.204,53
17.678
1.668.838,58

Total

Manifestem que les baixes proposades no produiran desatenció en el funcionament normal dels serveis i en particular dels obligatoris.
Sabadell, a data de signatura electrònica

Concepte

205

Doc. Justificatiu
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

0Y43 1V4T 465T 352P 05C3
RRH/2021/302

DOCUMENT NÚM.

RRH15I00T6

DATA

01-03-2021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Recursos Humans
Romanents 2020 RH

Informe tècnic referent a la Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en
l’exercici 2021 i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Recursos Humans
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
La despesa a portar a terme preveu la contractació d’un seguit de llocs de treball per a la
realització de tasques específiques en diferents serveis d’aquest ajuntament, les quals no
es pot demorar la seva execució.
El cost retributiu de les contractacions de personal a realitzar suma un total de
1.668.838,58€, la distribució pressupostària dels quals es detall a continuació:
Econòmics
Orgànic

Programa

205
209
212
215
301

9311
3342
1523
3241
2318

401

1534

406
407
407
506
506

1320
1511
1512
9320
9340

507

9208

508
511

9201
9250

14300
39.946,16

16000
12.463,20

39.868,20

12.438,88

30.773,82

9.601,43

82.934,64 25.875,61
327.839,74 102.285,99
53.378,69
32.004,15
40.890,47
106.106,78
74.123,91
108.994,25
64.820,47
60.787,44
139.374,50

16.654,15
9.985,29
12.757,83
33.105,32
23.126,66
34.006,20
20.223,99
18.965,68
43.484,85

Total
52.409,36
52.307,08
40.375,25
108.810,25
430.125,73
70.032,84
41.989,44
53.648,30
139.212,10
97.250,57
143.000,45
85.044,46
79.753,12
182.859,35
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512

4331

514

4313
Total

13.476,05
56.661,36
1.286.280,63

4.204,53
17.680,58
17.678,34
74.339,70
412.857,95 1.668.838,58

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

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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CODI DE
VERIFICACIÓ

390L 0O67 4Q1B 4R70 0QU3

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

CMR15I0074

DATA

01-032021

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

ASSUMPTE

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Comerç i Consum
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Atès que les accions contemplades en el pla post-covid en l’àmbit de Comerç no es van
poder dur a terme durant l’any 2020, és fa necessari contemplar-les en l’actual
pressupost, pel que fa als temes de la campanya de comunicació per potenciar i impulsar
el comerç de proximitat, així com en relació a les activitats de dinamització que
l’Ajuntament ha de dur a terme per tal d’incentivar la compra en el comerç local i, la
col·laboració econòmica al sector comercial per l’elaboració d’una plataforma Marketplace
.
A banda, d’aquests temes, s’ha de reforçar la campanya de Nadal, potenciant elements
decoratius nous i innovadors atès que és un dels períodes en els que més ingressos
tenen els comerços. Per una altra banda, per fomentar el consum, es lliuraran a les llars
familiars uns vals de compra per valor de 20 euros per tal que puguin ser bescanviat en
aquells comerços que s’han vist afectats per les mesures de restricció del Departament de
Salut de la Generalitat, així com també es preveu fer una nova convocatòria d’ajuts a
comerços que s’han obligat a tancar durant la situació de crisi sanitària. També cal
suplementar l’aplicació corresponent a les subvencions a les associacions de comerciants
per a l’enllumenat de Nadal, atès que no hi ha suficient crèdit, tant per a poder finalitzar la
tramitació corresponent a l’any 2020 com per la convocatòria de l’any 2021.
Dins de l’àmbit de mercadets, cal suplementar l’aplicació pressupostària corresponent per
tal de poder contractar el servei d’ambulància en el mercat setmanal de Costa i Deu.
Dins de l’àmbit de mercats es necessària la reparació del forjat i altres parts de la zona de
peix del Mercat Central, així com es preveuen despeses per a la millora de les mesures de
seguretat de la façana del Mercat Central.
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La relació de les despeses previstes és la següent:
Concepte

Aplicació despesa

Projecte

Ambulàncies encants Costa i Deu

514/4313/22799

2021/3/AJSBD/51

Necessitat

Contracte llums Nadal

8.000,00

514/4391/20302

-

88.000,00

Subvencions dinamització comercial
514/4391/48900
Ajuts comerços : vals de compra i 2ª convocatòria
514/4391/47900
ajuts per tancament establiments comercials
Plataforma marketplace i altres actuacions
derivades del pla covid o similar.
514/4391/48900

-

176.000,00

2020/5/AJSBD/6

1.800.000,00

2020/5/AJSBD/6

45.000,00

Covid: Contractació Comunicació / difusió comerç

514/4391/22602

2020/5/AJSBD/6

59.000,00

Covid: Contractació dinamització comercial

514/4391/22699

2020/5/AJSBD/6

89.000,00

2020/2/AJSBD/43

25.000,00

-

38.000,00

Inversions campanya Nadal
514/4391/62902
Reparació forjat zona peix M.Central i mesures de
seguretat
514/4312/21202

Total necessitat

2.328.000,00

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

!"#$%!&'""()*+!,'"-.
!-(/!0'1!&'"2'$!0'!-*,'"3!$!-*)&#,
!4564768485!59:7;
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

2/2

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

CMR15I0071

DATA

01-032021

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

ASSUMPTE

Proposta de modificació de pressupost

Area: Desenvolupament i Impuls Econòmic
Departament o Servei:Comerç i Consum

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

2.328.000,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

514
514
514

4313
4391
4391

22799 2021/3/AJSBD/51
20302
48900
-

514

4391

47900 2020/5/AJSBD/6

514

4391

514

Ambulàncies encants Costa i Deu
Contracte llums Nadal

8.000,00
88.000,00
176.000,00
1.800.000,00

48900 2020/5/AJSBD/6

Subvencions dinamització comercial
Ajuts comerços : vals de compra i 2ª convocatòria
ajuts per tancament establiments comercials
Plataforma marketplace i altres actuacions
derivades del pla covid o similar.

4391

22602 2020/5/AJSBD/6

Covid: Contractació Comunicació / difusió comerç

59.000

514

4391

22699 2020/5/AJSBD/6

Covid: Contractació dinamització comercial

89.000

514

4391

62902 2020/2/AJSBD/43

25.000

514

4312

21202

Inversions campanya Nadal
Reparació forjat zona peix M.Central i mesures de
seguretat

2.328.000,00

-

Total

45.000,00

38.000
2.328.000,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Nom i cognoms: Mercè Ruiz Serrano

Nom i cognoms: Francisco Pérez Morales

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

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 13:11 del dia
01/03/2021i perCAP DEL SERVEI DE COMERÇ I CONSUM (MERCÈ RUIZ SERRANO) a les 12:40 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 163E1T51076M3S630558 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: O8NZI-XCV2L-GL8KJ
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CT - Impres modificació de crèdit
pressupostari Comerç i Consum

163E 1T51 076M 3S63 0558

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213710 O8NZI-XCV2L-GL8KJ 1143B54CF1EEFFFFB4863B547C5336DFA14362F2) 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

²163E1T51076M3S630558m»

CODI DE
VERIFICACIÓ

Data indicativa per l'aprovació:

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

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació

Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Org.

Concepte

Altres :
X Suplement de crèdit

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Import

Econ.

Org.
500

Total

0,00

Fun.
9220

Projecte

Econ.
22706

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

10.000,00

Total

10.000,00

Manifestem que les baixes proposades no produiran desatenció en el funcionament normal dels serveis i en particular dels obligatoris.
Sabadell, a data de signatura electrònica

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez
Morales) a las 09:44 del día 01/03/2021. Mediante el código de verificación segura 3I6R6P2O4J6G1U0J1BIP 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: H295M-IS8GX-6KEKW
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Imprés modificació per
suplementació direcció àrea

Area:
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Departament o Servei:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213709 H295M-IS8GX-6KEKW FA699D59B9DDC0BC8EE67A7C140C79E718DB0DE3) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Informe suplementació
direció àrea

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 09:45 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 0E4W2B4J5J4R6C2R18LX 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.: 1213708 VP7A0-RWRZR-8VH43 D01CA866F4BD6A33AE3B0A83483F79EB5A09C7CB) 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: VP7A0-RWRZR-8VH43
Pàgina 1 de 1

²0E4W2B4J5J4R6C2R18LXy»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

0E4W 2B4J 5J4R 6C2R 18LX
OTG/2021/26

DOCUMENT NÚM.

OTG15I003S

DATA

01-03-2021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Oficina tècnico-jurídica Desenvolupament Econòmic Impuls Administratiu
Suplementació de crèdit 2021 Direcció Àrea DEIA

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

pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable.
Es necessiten 10.000 € per atendre contractacions de treballs i estudis tècnics que
s’estima es necessitaran en el transcurs de l’exercici a l’àmbit de la direcció de l’àrea:

Concepte

Aplicació
despesa

Estudis i treballs tècnics

500/9220/22706

Projecte
Total necessitat

Necessitat
10.000,00
10.000,00

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

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 Resum per
recursos de finançament
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: SIRDE-YQN59-GVLPU
Pàgina 1 de 1

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 02/03/2021
Pàg.

00:11:09
1

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
3-3/2021

Expedient:
Text explicatiu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213705 SIRDE-YQN59-GVLPU 22431F0E8E2AB4CC6755B54755643427063DC950) 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:

28/02/2021

Grup apunts:

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

Data comptabilització:

5) Remanente de Tesorería (Financiación General)

11.821.761,38

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

11.821.761,38

Total baixes per anul·lació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Data:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 Resum
modificació de crèdit
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: R27F3-N0PG4-0PPVN
Pàgina 1 de 1

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 02/03/2021
Pàg.

00:12:32
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
3-3/2021

Expedient:
Text explicatiu:

28/02/2021

Grup apunts:

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

Situació expedient:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213704 R27F3-N0PG4-0PPVN 3223A6971CE9F5FF06413F89740E281DAABD5EF7) 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

1.821.088,58

2.- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.484.835,39

3.- DESPESES FINANCERES

28.153,46

4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.394.271,58

5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- INVERSIONS REALS

1.093.412,37

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

11.821.761,38

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

11.821.761,38

9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

11.821.761,38

BAIXE

IDENTIFICADORS

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

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: TCYSN-NS62V-084FK
Pàgina 1 de 1

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 02/03/2021
Pàg.

00:12:01
1

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213703 TCYSN-NS62V-084FK 0B72295651F022BF6ABB70056292FAD13472E4FB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Situació expedient:

3-3/2021

Data:

28/02/2021

Grup apunts:

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

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

Data comptabilització:
Import EUROS
227.213,51
11.594.547,87

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

11.821.761,38

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

11.821.761,38

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

11.821.761,38

Ingrés

200

SIGNATURES

Lloguers de maquinària, instal·lacions
Departaments

10.000,00

Campanya Nadal 2021

Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
Subvencions i aportacions institucionals

200/4320/22606

Reunions, conferències i cursos

14.200,00

Disseny i dinamització sessió treball participatives amb entitats locals i
nacionals projecte "Hub de l'esport de SBD"

200/4320/22706

Estudis i treballs tècnics

18.000,00

Preparació candidatura a subvencions europees per al projecte
anomenat "Hub de l'esport de Sabadell"

200/4320/22699

Altres despeses diverses

7.000,00

200/4320/22699

Altres despeses diverses

10.000,00

200/4320/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

25.000,00

200/4320/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge
Departaments

40.000,00 2020

204

Codi de verificació: BCPOB-QL32N-F16QF
Pàgina 1 de 9

Observacions

Gabinet d'Alcaldia

1.400,00

Sindica defensa drets humans diverses institucions

Gravació i edició contingut audiovisual temàtica del turisme i la projecció
de la ciutat de Sabadell àmit esportiu
Promoció candidatura Capital Cultura Catalana
Disseny organització i comunicació de la fira "Sakura Matsuri Sabadell"

2 AJSB

56 Inversió tecnologies per a la futura oficina de Projecció de la ciutat i
Turisme

Projecte Sabadell 2030

202/1503/22799

ALTRES DADES

Projecte

200/9252/48300

202

IDENTIFICADORS

- Despeses + Despeses

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

25.000,00

Complement trasllat Nau Gràcia per EDUSI FP

12.961,33

Indemnitzacions per despeses júridiques a càrrecs electes i funcionaris

Secretaria General

204/9203/23300

Altres indemnitzacions

211/2311/20200

Lloguers d’edificis i altres construccions

204/9333/22400

Primes d’assegurances

204/9333/22630

Despeses quotes complexes

204/9333/22699

Altres despeses diverses

20.697,93

Abonament de despeses comunes en comunitats de propietaris de les
que l'Ajuntament en forma part.

15.000,00

Estudis i treballs tecnics

204/9333/22706

Estudis i treballs tècnics

204/9333/22604

Jurídics, contenciosos

204/9333/20200

Lloguers d’edificis i altres construccions

207

310,00
15.000,00
110.467,53

6.812,33
10.510,97

Rendes de contractes vigents
Import corresponent a actualització d'assegurances per revisions de
valors d'immobles i noves adquisicions.
Abonament despeses comunes (subministres) complexos Alexandra,
Parc Central i Sant Oleguer

Despeses aranzels registre de la propietat i notaries derivades de la
rectificació anual de l'Inventari i del tràfic jur
Rendes de contractes vigent

Comunicació

207/9251/22706

Estudis i treballs tècnics

207/9251/22602

Publicitat

17.600,00

6.000,00

Impressió Hola Sabadell

207/9251/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

30.000,00

Videos i realització d'streamings del actes institucionals i rodes de
premsa

Campanya nadal - disseny

1/9

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

NO VOL SIGNATURES

101

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 Expedient Modificació pressupost
proposta ple extaordinari març

0RGLILFDFLySUHVVXSRVWVXSOHPHQWGHFUqGLWSURSRVWDDO3OHH[WDURUGLQDULPHVGHPDUo

Partida

101/9221/20302

DOCUMENT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213702 BCPOB-QL32N-F16QF 4B20B97B4D412CC62FA98800CCFE35413CADF561) 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

85.000,00 2020

3 AJSB

Activitats culturals i esportives

405.000,00 2020

3 AJSB

100 Programa teatral

209/3322/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

3.000,00 2020

3 AJSB

103 Control plaques arxiu

209/3360/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

9.950,00 2019

3 AJSB

102 Conservació i manteniment fons Museu Història

209/3300/22699

Altres despeses diverses

40.000,00

209/3340/22609

Activitats culturals i esportives

25.000,00 2020

5 AJSB

6 Plataforma serveis Culturals i taules de participació dins del pla Post-

209/3360/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

10.000,00 2020

5 AJSB

6 Plataforma serveis Culturals i taules de participació dins del pla Post-

99 Nadadl i Reis

Plataforma serv culturals i taules participació artística
covid: programa teatral

covid:manifiesta (MAS)

Esports

210/3420/22699

Altres despeses diverses

210/3411/48200

Transf. corrents institucions sense ànim de lucre

203.856,10
31.000,00

Línia de subvencions per la promoció de l’esport femení federat i
promoció de l’esport

210/3411/48200

Transf. corrents institucions sense ànim de lucre

15.500,00

Línia de subvencions per la promoció de l’esport

210/3411/48200

Transf. corrents institucions sense ànim de lucre

10.000,00

Subvenció directa Joventut Atlètica
Sabadell

210/3420/63303

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Urbanisme

Indemnització Gimnàs Municipal any 2019 i 2020

105.000,00 2021

2 AJSB

55 Adequació Gimnas municipal

900.000,00 2021

3 AJSB

32 Prestacions assistencials socials

Acció Social

211/2311/48000

A famílies i institucions sense ànim de lucre

211/2311/21302
211/2311/48000

Manteniment d'instal·lacions i maquinària
Departaments
A famílies i institucions sense ànim de lucre

25.000,00 2021

3 AJSB

32 Ajuts individuals per accés a la pràctica esportiva

211/2311/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

238.243,16 2020

3 AJSB

74 Contracte d'emergència equipaments estada temporal sensellar

211/2311/21302

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

144.750,49 2020

3 AJSB

74 Dispostiu de suport al rebost per increment derivat de la pandevia

9.791,52 2020

3 AJSB

74 Informadors al carrer sobre mesures de prevenció Covid 19

12.000,00 2020

3 AJSB

74 Adequació oficina de direcció del Mercat de Campoampor per a us

10.839,08 2015

3 AJSB

99 Retribució a Vimusa justificat per la subvenció The Triangulum

15.000,00 2020

5 AJSB

212

Manteniment d'instal·lacions i maquinària
Departaments

5.000,00

Actuacions diverses manteniment mercat de Merinals

covid19

administratiu dispositiu lliurament lots aliments Covid

Habitatge

212/1521/44900
212/1521/22799

Altres subv. a ens públics i societats mercantils
locals
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

6 Encarrec a Vimusa per la captació d'habitatges en el marc d'especial
necessitat originada pel Covid-19
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Projecte

Cultura

211/2311/22799

ALTRES DADES

- Despeses + Despeses

209/3380/22609

211

IDENTIFICADORS

Ingrés

209/3340/22609
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ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P

Observacions

Salut
2.000,00

Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge
Departaments

4.500,00 2020

Subministrament de laboratori

2 AJSB

32 Adquisició i instrumental imprescindible en el laboratori

Cicles de Vida

214/3341/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

13.200,00

214/3341/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

14.000,00 2020

5 AJSB

6 Gravació online d'activitats per Gent Gran

214/3370/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge
Departaments

25.000,00 2020

2 AJSB

6 Obres per la instal·lació de wifi als equipaments Gent Gran

Consultoria creació servei Lleure Actiu i Social de Gent Gran

Educació

215/3262/48100

Premis, beques i pensions d’estudi i investigació

80.000,00

215/3262/48100

Premis, beques i pensions d’estudi i investigació

79.944,00

215/3231/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

41.000,00 2019

215/3230/21202

Reparació i manteniment d'edificis Departaments

Beques de llibres 2020-21
Beques de llibres 2021-22

3 AJSB

400.000,00

87 Gestió Escoles bressol municipals
Pintura 3 escoles de la ciutat de Sabadell

Feminismes i Diversitat

301/2318/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

15.000,00

301/2318/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

5.000,00

301/2318/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

301/2318/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

8.000,00

301/2318/62302
301/2316/22799

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

301/2316/22699

25.000,00 2021

Accions de sensibilització del 25N
Escola d'estiu de genere

3 AJSB

45 Obertura espais joves mes d'agost

1.570,00 2021

2 AJSB

57 Video porter per la Casa Manau

15.000,00 2021

3 AJSB

19 Reforç servei SCAI contractació d'una tecnica especialitzada en

Altres despeses diverses

5.000,00 2021

3 AJSB

21 Campanyes de sensibilització a la ciutadania ambit Drets Humans

301/2316/22699

Altres despeses diverses

15.000,00 2021

3 AJSB

21 Guia Sabadell Diversa dins del pla interculturalitat de l'Ajuntament de

301/2319/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

25.000,00

301/2318/12000

Salaris del Grup A1

18.812,50 2020

5 AJSB

6 Contractació personal pel Servei d'informació i atenció de dones per a

301/2318/12001

Salaris del Grup A2

18.812,50 2020

5 AJSB

6 Contractació personal pel Servei d'informació i atenció de dones per a

301/2318/12100

Complement de destí personal funcionari

18.812,50 2020

5 AJSB

6 Contractació personal pel Servei d'informació i atenció de dones per a

Espais joves contractació

assessorament i orientació per a persones refugiades

Sabadell

Actuacions de suport, i de cooperació que va impulsar l’Ajuntament i la
ciutadania sabadellenca amb la ciutat de Sarajev
victimes confinament covid 19
victimes confinament covid 19
victimes confinament covid 19
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Projecte

Altres subministraments

301

ALTRES DADES

- Despeses + Despeses

213/3113/62302

215

IDENTIFICADORS

Ingrés

213/3113/22199

214
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ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P

Ingrés

SIGNATURES

5 AJSB

Observacions
6 Contractació personal pel Servei d'informació i atenció de dones per a
victimes confinament covid 19

Benestar Animal
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

2.500,00

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

48.000,00

Espai desorientació de gats

Politique de benestar animal

Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària

308/3370/12103

Altres complements personal funcionari

40.000,00

Contractació coserges agost

308/3370/16000

Seguretat social

10.000,00

Contractació coserges agost

308/9240/12103

Altres complements personal funcionari

20.000,00

Contractació tècnic Mediació i IC

308/9240/16000

Seguretat social

308/3370/62203

Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme

75.941,18 2021

2 AJSB

56 Actuacions en adequació i millorar la xarxa de centres cívics de la ciutat

308/9240/48200

Transf. corrents institucions sense ànim de lucre

170.000,00 2020

5 AJSB

6 Subvenció extraordinaria covid a entitats de la ciutat per apaliar situació

7.000,00

Contractació tècnic Mediació i IC

derivada del covid19

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

400/1504/22602

Publicitat

9.000,00

Publicitat dins del programa de transformació urbana de l'àmbit de
Gran Via Ripoll

400/1504/22606

Reunions, conferències i cursos

6.000,00

Reunions, conferències i cursos dins del programa de transformació de
l'àmbit de Gran Via Ripoll

400/1504/62900

Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del
servei

401

Codi de verificació: BCPOB-QL32N-F16QF
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Projecte

18.812,50 2020

307/3114/22799

400

ALTRES DADES

- Despeses + Despeses

307/3114/22799

308

IDENTIFICADORS

Complement específic personal funcionari

88.560,05 2020

2 AJSB

56 Redacció del projete de transformació urbana Gran Via-Ripoll

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

411/4190/22100

Energia elèctrica

976,06

Energia elèctrica

400/9220/22100

Energia elèctrica

19.736,75

Energia elèctrica

213/3111/22100

Energia elèctrica

181.318,39

Energia elèctrica

406/1300/22100

Energia elèctrica

167.399,39

Energia elèctrica

211/2314/22100

Energia elèctrica

4.630,59

Energia elèctrica

406/1300/22102

Gas

4.101,12

Gas

211/2314/22102

Gas

8.707,26

Gas

213/3113/22102

Gas

121.901,62

Gas

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

125.000,00

Necessitat d’encarregar l’elaboració dels projectes, estudis i/o altres
treballs tècnics vinculats a la seva activitat a

209/3330/21300

Manteniment de maquinària, instal·lacions i
utillatge

131.952,44

Canvi de la planta refredadora a la zona tècnica sotacoberta del teatre
Principal de Sabadell
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213702 BCPOB-QL32N-F16QF 4B20B97B4D412CC62FA98800CCFE35413CADF561) 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

Ingrés

401/1331/46100

A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars

27.088,50

Cofinament del 50% amb la Diputació de Barcelona projecte Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible

401/1340/46100

A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars

22.500,00

Cofinament del 50% amb la Diputació de Barcelona projecte Pla
Accessibilitat de Sabadell

401/9207/22111

3.958,11

401/9332/22199

Subministraments recanvis maq., utillatge i
elements transp.
Altres subministraments

19.289,49

401/1710/62500

Mobiliari

50.000,00 2021

2 AJSB

13 Compra i subministrament mobiliari urbà

401/1710/62500

Mobiliari

50.000,00 2021

2 AJSB

59 Compra i suministrament elements jocs

401/1710/62500

Mobiliari

25.000,00 2021

2 AJSB

60 Compra jardineres eix central nord i sud

401/1534/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús
general
Manteniment d'infrastructura i béns naturals

18.000,00 2021

2 AJSB

61 Lletes accés ciutat

25.000,00 2021

2 AJSB

64 dequació del solar del Eix Macià consistenet en habilitar nou accès pel

40.000,00 2021

2 AJSB

62 Adequació de la llosa del cobriment del ferrocarrils de la Generalitat per

40.000,00 2021

2 AJSB

63 Elements de protecció i millor accessiblitat rampes, escales passos

401/9220/22706

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

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

32.212,27 2020

5 AJSB

6 Indemnització contracte "Projecte d’obres d’urbanització de la Plaça

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

29.312,97 2020

5 AJSB

6 Indemnització contracte "Projecte d’obres d’urbanització del Carrer

SIGNATURES

403

Codi de verificació: BCPOB-QL32N-F16QF
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Observacions
Impermeabilització de cobertes de diversos equipaments municipals

401/1534/61900

ALTRES DADES

Projecte

72.605,45

401/1534/61900

IDENTIFICADORS

- Despeses + Despeses

Manteniment d’edificis i altres construccions

Subministrament de material de recanvis per vehicles a motor del parc
mòbil municipal
Adquisició de bombes d'impulsió aigües pels passos inferiors Gran Via i
suministrament divers ferreteria

40.000,00

Modificació contracte manteniment de fonts de la ciutat

17.545,00

carrer Via Augusta

tal de fer el perllongament del carrer Júpite
vianants per facilitat l'accès

Estudis sobre l'espai central, remodelació la Plaça Major i el Passeig
Manresa
Lisboa

Onyar. Lot-1

Neteja viària, recollida i tractament de residus

403/1621/2270000

Neteja

624.786,94

403/1621/22706

Estudis i treballs tècnics

30.000,00

403/1623/2270000

Neteja

218.000,00

403/1623/2270000

Neteja

71.846,54

403/1630/2270000

Neteja

572.690,92

403/1621/62302

Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge
Departaments
Interessos de demora

403/1621/35200

Contracta serveis recollida STMATSA (extres, reposició de containers i
altres)

15.000,00 2021
28.153,46

Encarrec d'informes externs realcionas amb diferents aspectes tant
tècnics com jurídics
Contracte de tractament de residus increment tones
Sentencia quilometratge planta tractament Pierola
Contracte serveis de neteja viaria (extres)

2 AJSB

58 Aquisició màquina compactadora de residus
Interessos sentencia quilometratge planta tractament Pierola
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ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P

Ingrés

Lloguer de material de transport

45.000,00
15.000,00 2016

2 AJSB

3 Compra armilles antibales

10.000,00 2016

2 AJSB

2 Actuació en la remodelació de la central de comandament

101.710,00 2020

2 AJSB

511/9250/22701

Altres inv. noves assoc. funcionament op. del
serv. Depart.
Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge
Departaments
Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge
Departaments
Seguretat

10.000,00 2020

5 AJSB

6 Serveis Covid seguretat per fer front a les noves mesures és necessari

209/3321/22701

Seguretat

10.000,00 2020

5 AJSB

6 Serveis Covid seguretat per fer front a les noves mesures és necessari

209/3380/22701

Seguretat

45.000,00 2020

5 AJSB

6 Serveis Covid seguretat per fer front a les noves mesures és necessari

211/2312/22701

Seguretat

20.000,00 2020

5 AJSB

6 Serveis Covid seguretat per fer front a les noves mesures és necessari

514/4313/22701

Seguretat

50.000,00 2020

5 AJSB

6 Serveis Covid seguretat per fer front a les noves mesures és necessari

407/1510/22706

Estudis i treballs tècnics

108.029,96

407/9331/63203

Inv.repsic. en edificis i altres construccions
Urbanisme
Inv. nova en maquin., instal·lacions i utillatge
Urbanisme

105.000,00 2020

2 AJSB

18.000,00 2021

2 AJSB

55 Subministrament i instal·lacions videovigilància
l'augment de serveis en vigilant
l'augment de serveis en vigilant
l'augment de serveis en vigilant
l'augment de serveis en vigilant
l'augment de serveis en vigilant

Encàrrec d'estudis i elaboració de projecte

53 Adequació del centre cívic de Torre Romeu
3 Instal·lació d'enllumenat a la façana de l'Ajuntament

Transició energètica

411/1720/22699

Altres despeses diverses

5.178,00

Des del servei es coorganitza el 3r Congrés de Pobresa Energètica
Marató

411/1721/22699

Altres despeses diverses

3.000,00

Pojecte de ciència ciutadana per mapificar zones d’alta qualitat acústica
i el patrimoni sonor,

411/1722/22199

Altres subministraments

3.800,00

Dins de l’Agenda 21 Escolar Plus és necessari dotar de contenidors a
l'interior 38 centres educatius

411/1722/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

3.000,00

Cal impulsar els projectes de ciència i gènere al centres educatius:
Science, Technology, Engineering, Maths,

411/4190/21303

Altres manteniments de maquinària, instal·lacions
i utillatg
Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general
Departaments
Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general
Departaments

28.930,00

411/4190/60902
411/1601/60902

Manteniment i reparació de diferents zones verdes i naturals de la ciutat

96.285,71 2020

2 AJSB

39 Projecte de reparació de la sèquia Monar en el seu pas per la Clota per

31.198,64 2021

2 AJSB

46 Incrementar l’aportació dels fons de reinversió provinents de la

garantir el reg de l’Horta del Fruiterar i Horta

Companyia d'Aigües dins del projecte EDARs
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406/1320/62902

407

ALTRES DADES

Projecte

Seguretat i Civisme

406/1320/62302

IDENTIFICADORS

- Despeses + Despeses

406/1300/20400

406/1320/62302
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ESTAT

0RGLILFDFLyQ~P

Ingrés

SIGNATURES

Observacions
56 Indemnització contracte "Obres de l’àrea de pícnic, servei de bar,
barbacoes i aparcament de Sant Vicenç de Jonqueres"

Estudis i treballs tècnics

10.000,00

Estudis i treballs tecnics

Tecnologia i Sistemes d'Informació
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

15.600,00

Elaboració del Pla de Sistemes i Tecnologia

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

30.000,00

Integració del sistema de gestió econòmica de l’empresa Aytos amb la
plataforma de tramitació d’expedients Opencertiac

48.000,00

Distribució de comunicats o flyers i
penjada de cartells

Serveis Generals i Compres

308/9240/22201

Comunicacions postals

504/9206/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

406/1300/2270001

Contractes de neteja

6.000,00
15.000,00

Impressió de 100.000 exemplars de la Guia Tributària 2021
Neteja dipòsits municipals de vehicles

Serveis Econòmics

505/9310/22706

Estudis i treballs tècnics

505/87000

Aplicació romanent de tresoreria per despeses
generals

508

Codi de verificació: BCPOB-QL32N-F16QF
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2 AJSB

502/9260/22799

505

ALTRES DADES

Projecte

16.115,95 2019

502/9260/22799

504

IDENTIFICADORS

- Despeses + Despeses

Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu

500/9220/22706

502

Inv.reposc. en edificis i altres construccions
Departaments

100.000,00
11.821.761,38

Revisió i verificació dels comptes i estats financers exercicis tancats
empreses concessionàries de serveis municipals
Suplement de crèdit per cobrir diverses necessitats

Prevenció de Riscos Laborals

205/9311/14300

Altre personal

39.946,16

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

205/9311/16000

Seguretat social

12.463,20

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

209/3342/14300

Altre personal

39.868,20

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

209/3342/16000

Seguretat social

12.438,88

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

212/1523/14300

Altre personal

30.773,82

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

212/1523/16000

Seguretat social

9.601,43

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

215/3241/14300

Altre personal

82.934,64

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

215/3241/16000

Seguretat social

25.875,61

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

301/2318/14300

Altre personal

327.839,74

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques
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Ingrés

301/2318/16000

Seguretat social

401/1534/14300

- Despeses + Despeses

Projecte

Observacions

102.285,99

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

Altre personal

53.378,69

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

401/1534/16000

Seguretat social

16.654,15

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

406/1320/14300

Altre personal

32.004,15

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

406/1320/16000

Seguretat social

9.985,29

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

407/1511/14300

Altre personal

40.890,47

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

407/1511/16000

Seguretat social

12.757,83

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

407/1512/14300

Altre personal

106.106,78

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

407/1512/16000

Seguretat social

33.105,32

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

506/9320/14300

Altre personal

74.123,91

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

506/9320/16000

Seguretat social

23.126,66

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

507/9208/14300

Altre personal

64.820,47

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

507/9208/16000

Seguretat social

20.223,99

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

508/9201/14300

Altre personal

60.787,44

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

508/9201/16000

Seguretat social

18.965,68

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

511/9250/14300

Altre personal

139.374,50

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

511/9250/16000

Seguretat social

43.484,85

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

512/4331/14300

Altre personal

13.476,05

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

512/4331/16000

Seguretat social

4.204,53

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

514/4313/14300

Altre personal

56.661,36

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

514/4313/16000

Seguretat social

17.678,34

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

506/9340/14300

Altre personal

108.994,25

Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques
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Partida

Ingrés

506/9340/16000

510

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

514/4313/22799

Lloguers de maquinària, instal·lacions
Departaments
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

514/4391/48900

Altres transferències

514/4391/47900

Transferències corrents a empreses privades

Observacions
Cost retributiu de les contractacions de personal temporal per realitzar
tasques especifiques

10.005,60 2020

5 AJSB

6 Indemnització contracte "Projecte de renovació i modernització PAE
Can Roqueta. Lot-1 (Obra
Civil)"

514/4391/22602

88.000,00
8.000,00 2021

Contracte llums Nadal

3 AJSB

176.000,00

51 Contracte ambulàncies encants Costa i Deu
Subvencio dinamitzacio comercial : subvenció associcionisme comercial

1.800.000,00 2020

5 AJSB

6 Ajuts comerços : vals de compra i 2ª convocatòria ajuts per tancament

Publicitat

59.000,00 2020

5 AJSB

6 Covid: contractació comunicació/difució comercial

514/4391/22699

Altres despeses diverses

89.000,00 2020

5 AJSB

6 Covid: contractació dinamització comercial

514/4391/48900

Altres transferències

45.000,00 2020

5 AJSB

514/4391/62902

Altres inv. noves assoc. funcionament op. del
serv. Depart.
Reparació i manteniment d'edificis Departaments

25.000,00 2020

2 AJSB

514/4312/21202

Total

38.000,00
11.821.761,38

establiments comercials

6 Plataforma marketplace i altres actuacions derivades del pla covid
43 Inversions campanya Nadal
Reparació forja zona perix mercat Central i mesures de seguretat

11.821.761,38

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: BCPOB-QL32N-F16QF
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SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Projecte

34.006,20

Comerç i Consum

514/4391/20302

DOCUMENT

- Despeses + Despeses

Promoció Econòmica

510/4330/60900

514

Seguretat social

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació

Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Org.

Econ.

505

87000

Concepte

Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses
Org.

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

35.000,00

Fun.

Projecte

!"#$%&!'()*'+,'-!./,0+$'
!1'"!0)*!2),3)+!0)!1#*%#,'
!4564768485!549:;

Import

209

3340

22609 2020-5-AJSBD-6

Activitats culturals o esportives

25.000,00

209

3360

22799 2021-5-AJSBD-6

Treballs realitzats per altres empreses

10.000,00

35.000,00

Total

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

La cap del servei de Cultura

Concepte

Doc. Justificatiu

Econ.

El coordinador d'Alcaldia, Presidència i Drets Socials

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1!-079(
(/"135(
!:;<:=<>:>;!;;?:@

35.000,00

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 11:05 del dia 01/03/2021i perCAP DEL
SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 10:46 del dia 01/03/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W112P3S6M1G3L6P0439 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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SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU- Imprés modificació Pressup
Suplement Covid Cultura

Area: PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Departament o Servei:
CULTURA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213649 0VG2D-L6LYH-R5MR9 9D112ED5156E3AAC2C207EECC835AC60BE328742) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria justificativa
POLICIA COVID

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: L0B0H-0LJ09-H3X64
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ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENV.URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI Seguretat Ciutadana

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213437 L0B0H-0LJ09-H3X64 AD71A0B9430B89EBA48DA869C5D767F1B6B5D2DE) 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.

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei (indicar)
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Degut a les afectacions del COVID, en restriccions, a la població de diferents serveis i les
necessitats d’aplicació de mesures per la prevenció de la malaltia, hi ha un increment en la
contractació dels serveis de seguretat privada, que no es va tenir en compte per tot l’any, sent
necessària aquesta suplementació.

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Contracte de seguretat

208/9250/22701

NO

10.000

Contracte de seguretat

209/3321/22701

NO

10.000

Contracte de seguretat

209/3380/22701

NO

45.000

Contracte de seguretat

201/2312/22701

NO

20.000

Contracte de seguretat

514/4313/22701

NO

Total necessitat

Necessitat

50.000
135.000

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&'&!%&()*$+,!-.&(!&(/.(0
!)&1!'$!1.20)0&!3#(0)01&2
!4567464748!89:87

Cap de Servei Seguretat Ciutadana
Àrea (indicar àrea)

1
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El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate) a les 21:47 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura
5Z5J2J4P4F454F3X0YJL 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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CODI DE
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EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
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DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DY

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei d’Obres Públiques,
Parcs i Jardins i Manteniments sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Es proposa suplementar l’aplicació indicada més avall per tal per tal d'indemnitzar les
empreses constructores que a petició de l'Ajuntament, van deixar les obres paralitzades
des de 16 de març fins finals de juny, següents:
-

AMBIENTALIA WORLD SL, adjudicatària del contracte d’obres “Projecte d’obres
d’urbanització de la Plaça Lisboa. Lot-2”
INFRAESTRUCTURAS TRADE SL, adjudicatària del contracte d’obres “Projecte
d’obres d’urbanització del Carrer Onyar. Lot-1”
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU, adjudicatària del contracte d’obres “Projecte
de renovació i modernització PAE Can Roqueta. Lot-1 (Obra Civil)”

Concepte
Indemnització contracte "Projecte d’obres
d’urbanització de la Plaça Lisboa. Lot-2"
Indemnització contracte "Projecte d’obres
d’urbanització del Carrer Onyar. Lot-1"
Indemnització contracte "Projecte de renovació
i modernització PAE Can Roqueta. Lot-1 (Obra
Civil)"

Aplicació
despesa

Projecte

Necessitat

401 1534 60900 2020/5/AJSBD/6

32.212,27

401 1534 60900 2020/5/AJSBD/6

29.312,97

510 4330 60900 2020/5/AJSBD/6

10.005,60

Total necessitat

71.530,84

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

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

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DZ

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

71.530,84

71.530,84

401
401
510

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1534
1534
4330

60900
60900
60900

2020/5/AJSBD/6
2020/5/AJSBD/6
2020/5/AJSBD/6

Total

32.212,27
29.312,97
10.005,60

Memòria justificativa

71.530,84

Document signat electrònicament,

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0!*14536!17
./87&29!670026/02*:)
17&73;/:5<*=736!50">)
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate)
a les 21:44 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5A5Z2S2P2V6B66160RA9 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: 36EU6-CRGJ5-4C7EW
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès Modif Crèdit COVID
OBRES PÚBLIQUES

5A5Z 2S2P 2V6B 6616 0RA9

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213435 36EU6-CRGJ5-4C7EW 04F0E259A2013A87CC7017D0332DC0A64A4FBFA2) 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

²5A5Z2S2P2V6B66160RA9`»

CODI DE
VERIFICACIÓ

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

Altres :

404.785,17

Fun.

Projecte

211

2311

22799 2020 5 AJSBD 74

211

2311

21302 2020 5 AJSBD 74

211

2311

22799 2020 5 AJSBD 74

211

2311

21302 2020 5 AJSBD 74

404.785,17

Total

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Nom i cognoms

Cap d'àrea,

!"#$%&'(!)*'#$+!,(-&.
!"#.!)&/!-&'0&1!)2#""13
-("1#/

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+

!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1
Nom
i cognoms
-079(!(/"135(
!:;<=:<:=:>!>?@A;

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social
del COVID-19 - Sensellarisme
Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social
del
COVID-19
Repartiment
d'aliments
Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social
del COVID-19 - Informadors nocturns
al carrer
Mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social
del COVID-19 - Adeqüació oficines
Mercat Campoamor

238.243,16

144.750,49

9.791,52

12.000,00

404.785,17

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:36 del dia 26/02/2021i perCAP DEL
SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL (JOSEP CANTERO DURAN) a les 15:24 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 3G3X3B1G0J105J3R01GF 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: U2U4Q-ZMIKS-QXHP4
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SS Suplementació Covid 2021 signat

Area:
Departament o Servei: ACCIÓ SOCIAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213433 U2U4Q-ZMIKS-QXHP4 07F4BBF26853150AF7863045FC4DB84519E174D6) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SS Justificació Covid 2021 signat
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL (JOSEP CANTERO DURAN) a les 15:25 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 4H4O33066Y2V3G4T0PVH 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.: 1213431 G5W9V-P5792-KIRIS 612F9B2A2EDBAB1C0B84A1FEC10C6C899ECAEE9E) 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: G5W9V-P5792-KIRIS
Pàgina 1 de 2

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL
Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de la
inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari COVID
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’Acció Social sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o
crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici
pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Es proposa la modificació per fer front a les mesures urgents necessàries per fer front a
l’impacte econòmic i social en temes de sensellarisme; per la necessitat de mantenir la població
sense llar confinada i mantenint les directrius de seguretat de toc de queda nocturn; entre
d’altres.
D’altra banda, s’ha incrementat el dispositiu de repartiment d’aliments preparats per les
situacions de confinament dels usuaris que s’han incrementat.
Es va generar la necessitat d’informar als adolescents i joves de la ciutat mitjançant un
dispositiu nocturn d’informació per arribar a aquests col·lectius i fer campanya d’informació de
la malaltia i les seves mesures.
Adequació espai per al dispositiu de lliurament d’aliments de famílies COVID i posteriorment
per a les oficines del Rebost Solidari de Sabadell al Mercat de Campoamor.

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Necessitat

Sensellarime

211231122799

2020 5 AJSBD 74

238.243,16

Repartiment d’aliments

211231121302

2020 5 AJSBD 74

144.750,49

Informadors nocturns

211231122799

2020 5 AJSBD 74

9.791,52

Adequació espais

211231121302

2020 5 AJSBD 74

12.000

Total necessitat

404.785,17

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

DOCUMENT
IDENTIFICADORS

SIGNATURES

Document signat electrònicament,

!"#$%&'(!)*'#$+!,(-&.
!"#.!)&/!-&'0&1!)2#""13!-("1#/
!4567464748!89:49

Cap de Servei d’Acció Social

Àrea de Presidència i Drets Socials

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SS Justificació Covid 2021 signat

ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL (JOSEP CANTERO DURAN) a les 15:25 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 4H4O33066Y2V3G4T0PVH pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: G5W9V-P5792-KIRIS
Pàgina 2 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213431 G5W9V-P5792-KIRIS 612F9B2A2EDBAB1C0B84A1FEC10C6C899ECAEE9E) 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.

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

PTC/2021/17

DOCUMENT NÚM.

PTC15I002X

DATA

26-022021

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació - Democràcia deliberativa i
intervenció comunitària
Participació
Suplementació març

Area: FEMINISME,BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
Departament o Servei: DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació

Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Org.

Econ.

505

87000

Concepte

Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses
Org.

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

170.000,00

170.000,00

308

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
9240

48200 2020/5/ajsbd/6

Subvenció extraordinària COVID per entitats
ciutadanes

Total

170.000,00

170.000,00

RODRIGUEZ ROIG, RODRIGO
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
26-02-2021 14:58
JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE
L'ÀREA DE FEMINISME,
BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 15:08

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

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADORA DE L'ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ (OLGA JIMÉNEZ PALAU) a les 15:08 del dia
26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (RODRIGO RODRIGUEZ ROIG) a les 14:58 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 4A6K115A2B2E40460509 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: 7MKH7-K28LS-G7DMP
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 RC -Impres Covid 2021 Ex
suplementacio CAP1COVID

4A6K 115A 2B2E 4046 0509

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213429 7MKH7-K28LS-G7DMP DD052B51EB2C07A2FA210F4053ED859BB1120A35) 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

²4A6K115A2B2E404605096»

CODI DE
VERIFICACIÓ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 RC Justificació Covid 2021 signat
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (RODRIGO RODRIGUEZ ROIG) a les 14:46 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 40182N0T5F030N2T09VT 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.: 1213427 8I91L-IG3PL-4LZOD 9068EA447B4435948A50F0246DC04872E3A841C7) 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: 8I91L-IG3PL-4LZOD
Pàgina 1 de 1

²40182N0T5F030N2T09VT+»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

4018 2N0T 5F03 0N2T 09VT

PTC/2021/17

DOCUMENT NÚM.

PTC15I002U

DATA

26-022021

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació - Democràcia deliberativa i
intervenció comunitària
Participació
Suplementació març

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 Democràcia deliberativa i
Intervenció comunitària sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi

l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Donat que la situació sanitària ha provocat que moltes de les entitats de la ciutat pateixin
dificultats en el seu sosteniment, enguany l’Ajuntament vol reeditar la convocatòria
extraordinària que s’ha dut a terme el 2020 per fer front a les despeses sobrevingudes
amb motiu de la crisi del Covid19.

Aplicació
despesa
Concepte
Subvenció extraordinària COVID per
entitats ciutadanes
308 9240 48200

Projecte
2020/5/AJSBD/6

Total necessitat

Necessitat
170.000 €
170.000 €

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
RODRIGUEZ ROIG, RODRIGO
CAP DEL SERVEI DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
26-02-2021 14:46

Cap de Servei de Participació Ciutadana
Àrea de Feminisme, benestar animal i participació

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

Presidència i Drets Socials
Habitatge

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

25.839,08

212

212

Total

25.839,08

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
1521

1521

Retribució Justificació
44900 2015 3 AJSBD 99 Triangulum

22799 2020 5 AJSBD 6

Total

final

The

Encàrrec a VIMUSA per a la captació
d'habitatges en el marc d'especial
necessitat originada pel COVID-19

10.839,08

15.000,00

25.839,08

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Antoni Rebolleda Calendario

Daniel Criach Singla

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 13:48 del dia 26/02/2021i perCAP DEL
SERVEI D'HABITATGE (Antonio Rebolleda Calendario) a les 13:21 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 14592X1Z1N0L4E2U17AQ 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: D34ER-MTZB4-31R7Q
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 HB- Imprès modificació covid
pressupost Habitatge 26-02-2021

Area:
Departament o Servei:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213425 D34ER-MTZB4-31R7Q 0690A045434918B1D98232283F96EF5DF9744F74) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 HB - Memòria justificació
necessitat (suplement) Habitatge 26-02-2021 COVID

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'HABITATGE (Antonio Rebolleda Calendario) a les 13:14 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W4J680L5I6M2N1W0JKK 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.: 1213424 EQ4ZQ-7F3JN-VTKBX 26A239C966377BC5A619A52E3C9E52CB5AA1B2A9) 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: EQ4ZQ-7F3JN-VTKBX
Pàgina 1 de 2

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’HABITATGE

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei d’Habitatge
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
En primer lloc, resulta necessari incorporar un import de 10.839,08 € per a completar
les transferències a VIMUSA previstes en el marc del projecte The Triangulum, no
incorporat adequadament als pressupostos d'exercicis anteriors.
En segon lloc, és necessari incorporar un import de 15.000 € per a la retribució de
l’encàrrec a mitjà propi orientat a la captació d'habitatges per a la borsa d'habitatges de
lloguer del Programa de Mediació Social, en el marc d'especial necessitat originat per
la crisi sanitària i econòmica derivada del COVID-19, vinculada al projecte
pressupostari 2020 5 AJSBD 6. Els tràmits per a la seva aprovació es van completar
durant l'exercici 2020, a excepció de la signatura del secretari, que no va arribar a
temps. Per aquest motiu, no es va comptabilitzar l'AD corresponent, i resulta necessari
tramitar de nou l'expedient.
A continuació s’inclouen els detalls de les despeses plantejades:

Concepte
Retribució justificació final The
Triangulum
Encàrrec a VIMUSA per a la
captació d'habitatges en el marc
d'especial necessitat originada pel
COVID-19

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aplicació
despesa

Projecte

212/1521/44900

2015/3/AJSBD/99

10.839,08

212/1521/22799

2020/5/AJSBD/6

15.000,00

Total necessitat

Necessitat

25.839,08

1

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

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

Document signat electrònicament,

Cap de Servei d’Habitatge
Àrea de Presidència i Drets Socials

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 HB - Memòria justificació
necessitat (suplement) Habitatge 26-02-2021 COVID

DOCUMENT

ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'HABITATGE (Antonio Rebolleda Calendario) a les 13:14 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W4J680L5I6M2N1W0JKK pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: EQ4ZQ-7F3JN-VTKBX
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213424 EQ4ZQ-7F3JN-VTKBX 26A239C966377BC5A619A52E3C9E52CB5AA1B2A9) 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.

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area:Feminisme, Benestar Animal i Participació
Servei de Feminismes i Diversitat

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

72.250,00

Altres :

SIGNATURES

12000

Salaris del Grup A1

18.812,50

301

2318

12001

Salaris del Grup A2

18.812,50

12100

Complement de destí personal
funcionari

18.812,50

12101

Complement específic personal
funcionari

18.812,50

Codi de verificació: ABUZ0-HHOBO-WUV70
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

2318
2318

Total

75.250,00

!"#$$#$!%&'()!*+,-%
!*%.!/#!'#$0#+!/#
"#1+,+'1#'!+!/+0#$'+-%Cinta Ferrer Also

Cap d'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE L'ÀREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 15:14

Olga Jiménez Palau

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORS

Doc. Justificatiu

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213423 ABUZ0-HHOBO-WUV70 7C34F805CDDD6EFD3BAC7FDF6F6C6B4079B39E76) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC- Impres Covid 2021 Feminisme
Ex suplementacio CAP1COVID

Import

Document signat electrònicament,

Cap de servei de Feminismes i Diversitat

DOCUMENT

Concepte

2318

301

72.250,00

Projecte

Econ.

301

301

Total

Fun.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC - Memoria jusfificativa Covid
2021 Feminisme Ex suplementacio CAP1COVID

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: BDPUT-0MU1Y-747MZ
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CODI DE
VERIFICACIÓ

²2H06212A5E434I6I0OBM9»
2H06 212A 5E43 4I6I 0OBM

EXPEDIENT NÚM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213422 BDPUT-0MU1Y-747MZ E987B933296CC907E4E0E1A0BA230D767F2A2998) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTF15I0064

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI FEMINISMES I DIVERSITAT

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Feminismes i
Diversitat sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Aquesta actuació s’emmarca en les accions del Pla Post Covid.
Degut a la situació d’excepcionalitat viscuda amb el COVID, s’han planificat una sèrie
d’actuacions per fer front als efectes del confinament produïts per la crisi de la covid-19 i
que contribueixin a un retorn a una nova normalitat. El pla de xoc aprovat pel govern
municipal inclou tot un seguit de mesures algunes d’elles amb incidència durant el 2021.
Entre les accions, el reforç del Servei d’informació i Atenció a les dones es va veure com
imprescindible, degut a l’augment de demanda per part de dones víctimes de violència
masclista que demanaven primera visita posterior al confinament. Actualment en la
majoria dels casos s’està fent el pla de treball i tractament d’aquestes dones i de llurs fills i
filles de manera individualitzada, i per això cal continuar amb el reforç puntual de plantilla
per contribuir a una millor recuperació de les dones, amb una atenció de qualitat.
El personal de capítol 1 en el Servei d’Informació i Atenció a les Dones es concreta en una
Treballadora social a jornada complerta, l’augment d’hores d’atenció de la psicòloga
infanto-juvenil que augmenta un terç la seva jornada, passant a jornada complerta i una
psicòloga especialitzada en dones amb contracte de mitja jornada. Tots aquests reforços
es realitzaran des de gener fins al desembre de 2021.
Concepte

Aplicació
despesa

SIAD ampliació Recursos Humans
Treballadora social 100%

301-2318-12000

10.000,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Treballadora social 100%

301-2318-12001

10.000,00

Projecte

Necessitat

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

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC - Memoria jusfificativa Covid
2021 Feminisme Ex suplementacio CAP1COVID

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213422 BDPUT-0MU1Y-747MZ E987B933296CC907E4E0E1A0BA230D767F2A2998) 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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SIAD ampliació Recursos Humans
Treballadora social 100%

301-2318-12100

10.000,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Treballadora social 100%

301-2318-12101

10.000,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga dones 50%

301-2318-12000

5.875,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga dones 50%

301-2318-12001

5.875,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga dones 50%

301-2318-12100

5.875,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga dones 50%

301-2318-12101

5.875,00

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga infanto-juvenil 1/3

301-2318-12000

2.937,50

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga infanto-juvenil 1/3

301-2318-12001

2.937,50

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga infanto-juvenil 1/3

301-2318-12100

2.937,50

SIAD ampliació Recursos Humans
Psicòloga infanto-juvenil 1/3

301-2318-12101

2.937,50

75.250,00

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

Cap de Servei Feminismes i Diversitat
Àrea Feminisme, Benestar Animal i Participació
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DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU - Suplementació Cultura Covid
2021 signat

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 14:40 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 2A210J4P3R0S23610LCZ 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.: 1213420 PJ0K6-YGA0J-KMEMW BA24DC4BE40F91AE9461E7F4B73F909F8DE654A9) 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: PJ0K6-YGA0J-KMEMW
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ÀREA DE l’AREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI DE CULTURA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Cultura
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
1. Plataforma serveis Culturals i taules de participació: Per continuar amb el projecte
d’aquesta plataforma iniciada al Pla Post-covid, així com la part de taules participatives
del projecte Sincronitzats, que lideren els projectes Manifesta (Museu d’Art) i suport al
sector de les arts escèniques, taula d’Arts Visuals (Estruch).
Adjuntem el següent quadre amb les aplicacions pressupostàries i projectes:

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Programació teatral

209/3340/22609

2020-5-AJSBD-6

25.000,00

Taules participació: Maniesta (MAS)

209/3360/22799

2020-5-AJSBD-6

10.000,00

Total necessitat

Necessitat

35.000,00

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

La cap del servei de Cultura,
Àrea de Presidència i Drets Socials

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AP - Justifiació modificació
pressupost covid Cicles de vida

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:48 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA (SERGIO GIL MONTEJANO) a les 15:46 del dia 26/02/2021.
Mitjançant el codi de verificació segura 013U3X3F4K1C2S0C0I53 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.: 1213418 148Z1-OBYRW-LEUK8 273A4508EF4993BEF4022AB64F1EF985DF6B86E6) 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: 148Z1-OBYRW-LEUK8
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI DE CICLES DE VIDA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Cicles
de Vida sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Aquesta despesa correspon a unes adaptacions de les activitats i projectes que es venien
realitzant de manera presencial que ara amb la COVID necessiten de la tecnologia i els mitjans
adients per poder-les desenvolupar de manera virtual i telemàtica.

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Gravacions online d’activitats per
Gent Gran

214/3341/22799

2020/5/AJSBD/6

14.000€

Obres per instal·lació de WiFi als
equipaments de Gent Gran

214/3370/62302

2020/5/AJSBD/6

25.000€

Total necessitat

Necessitat

39.000€

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Cap de Servei de cicles de vida
!"#$!%&'()*+'&,!-)."#&
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Àrea de presidència i drets socials.

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:
Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Motius:

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

39.000,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

214

3341

22799 2020/5/AJSBD/6

214

3370

62302 2020/5/AJSBD/6

39.000,00

Total

Gravacions on line d'activitats per
gent gran
Obres
instal·lació
Wifi
als
equipaments de gent gran

14.000,00
25.000,00

39.000,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei de Cicles de Vida,
!"#$!%&'()*+'&,!-)."#&
!/+0!1)$!-).2)#!1)!/#/$)-!1)!2#1+
!3456353637!7893:

Sergi Gil Montejano

Cap d'àrea de Presidència i Drets Socials,
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Daniel Criach Singla

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:31 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA (SERGIO GIL MONTEJANO) a les 15:23 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació
segura 6X653A0P492P6N3O0ZH5 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: FTX3T-V5HLX-721B3
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AP - Imprés modificació
pressupost covid Cicles de vida

Area:PRESIDENCIA I DRETS SOCIALS
Departament o Servei:Cicles de vida

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213417 FTX3T-V5HLX-721B3 7D66952785012E3ED69CDAE224D31FE4C900AC3F) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Informe 2a modificació de
crèdit març 2021 Informatica

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Este documento ha sido firmado por Helena Plana Selles a las 08:42 del día 01/03/2021. Mediante el código de verificación segura 5Y623B085R3K48231BYB 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.: 1213407 WA53O-046KY-PG5EW D99C7708B6E46401911822DD054BE7D548ED3B76) 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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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEI DE TECNOLOGIA I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de
Tecnologia i Sistemes d’Informació sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
En el desenvolupament dels procediments de fiscalització que s’està duent a terme dins del
procés d’implantació de la plataforma d’administració electrònica, s’ha vist la necessitat de
contractar serveis per a la integració del sistema de gestió econòmica de l’empresa Aytos amb
la plataforma de tramitació d’expedients Opencertiac, que superen la despesa inicialment
prevista.
Atès que el nivell d’integració de les dues plataformes repercuteix directament en l’agilitat dels
processos, es considera necessari sol·licitar la següent modificació pressupostària per
suplement de crèdit.

Concepte

Aplicació
despesa

Integració Opencertiac-Sicalwin

502/9260/22799

Projecte
Total necessitat

Necessitat
30.000,00
30.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Helena Plana
Selles - DNI
39143989J (TCAT)

Firmado digitalmente
por Helena Plana Selles DNI 39143989J (TCAT)
Fecha: 2021.03.01
08:42:29 +01'00'

Cap de Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
Àrea de Desevolupament Econòmic i Impuls Administratiu

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1

Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Tecnologia i sistemes d'informació

Data indicativa per l'aprovació:

març 2021

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

X

Econ.

502

Total

0,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
9260

Altres treballs realitzats per altres i
prof.

22799

Total

15.600,00

15.600,00

Manifestem que les baixes proposades no produiran desatenció en el funcionament normal dels serveis i en particular dels obligatoris.
Sabadell, a data de la signatura electrònica
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EVA VILARRUBI MARMOL
COORDINADORA ADJUNT/A DE TRANSFORMACIÓ
ADMINISTRATIVA I TECNOLOGIA
26-02-2021 14:40:10
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez
Morales) a las 18:52 del día 26/02/2021, COORDINADORA ADJUNT/A DE TRANSFORMACIÓ ADMINISTRATIVA I TECNOLOGIA (EVA VILARRUBI MARMOL) a las 14:40 del día 26/02/2021y porCAP DEL SERVEI
DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES (MARIA ELENA PLANA SALLES) a las 14:25 del día 26/02/2021. Mediante el código de verificación segura 2J5X036A6K3I2V1U0QYR 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: 1GJEZ-G9FI6-DGSP3
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Imprés modificació
pressupost 2021(1)

Area:
Departament o Servei:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213402 1GJEZ-G9FI6-DGSP3 BB9CD9911A92E6F4DED6051BED0B5D7F6FF26B58) 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

Proposta de modificació de pressupost

Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Tecnologia i sistemes d'informació

Data indicativa per l'aprovació:

març 2021

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

X

Econ.

502

Total

0,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
9260

Altres treballs realitzats per altres i
prof.

22799

Total

30.000,00

30.000,00

Manifestem que les baixes proposades no produiran desatenció en el funcionament normal dels serveis i en particular dels obligatoris.
Sabadell, a data de la signatura electrònica

PLANA SALLES, MARIA ELENA
CAP DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ
I NOVES TECNOLOGIES
01-03-2021 09:55

EVA VILARRUBI MARMOL
COORDINADORA ADJUNT/A DE TRANSFORMACIÓ
ADMINISTRATIVA I TECNOLOGIA
01-03-2021 10:22:57
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez
Morales) a las 10:44 del día 01/03/2021, COORDINADORA ADJUNT/A DE TRANSFORMACIÓ ADMINISTRATIVA I TECNOLOGIA (EVA VILARRUBI MARMOL) a las 10:22 del día 01/03/2021y porCAP DEL SERVEI
DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES (MARIA ELENA PLANA SALLES) a las 09:55 del día 01/03/2021. Mediante el código de verificación segura 2H6O5N4C6F6X0Q6K0FG3 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: 0JJAF-U8KOY-B20MT
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Imprés modificació
pressupost 2021 Informàtica (2)

Area:
Departament o Servei:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213401 0JJAF-U8KOY-B20MT 86CB1A0928C3CA1E0E825D2A69C8DC1C653D387C) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria
justificativa TRANSICIÓ
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 293P335W5P1P4L101282 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.: 1213399 X9E8Y-8KMBT-59EUA 616F9FBB8CE833825D116E6E77067259720CFD8F) 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: X9E8Y-8KMBT-59EUA
Pàgina 1 de 2

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

²293P335W5P1P4L101282&»
293P 335W 5P1P 4L10 1282

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DI

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Transició Energètica
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
La justificació de la necessitat d’incrementar la despesa corrent (capítol 2) és la següent:
- Des del servei es coorganitza el 3r Congrés de Pobresa Energètica Marató estalvi
energètic, i falta dur a terme la part corresponent que no s'ha pogut executar
durant el 2020.
- Es creu necessari implicar a la ciutadania en el mapa de soroll de la ciutat a través
del projecte Sons al Balcó, projecte de ciència ciutadana per mapificar zones d’alta
qualitat acústica i el patrimoni sonor, que va lligat a l’actualització del mapa de
capacitat acústica que s’ha d’aprovar pel 2021.
- Dins de l’Agenda 21 Escolar Plus és necessari dotar de contenidors de recollida
selectiva i millorar la recollida a l’interior de 38 centres educatius per acomplir amb
els compromisos de l’Agenda 21.
- Cal impulsar els projectes de ciència i gènere al centres educatius: Science,
Technology, Engineering, Maths, Dia de la Dona i la Ciència.
- Dins el manteniment i reparació de diferents zones verdes i naturals, per una
banda, a la finca municipal de Can Gambús, és necessari reparar el capçal de reg
malmès per vandalisme per tal de garantir el reg a la finca, i per altra banda, la
bassa d’aigua superficial del sistema de tractament terciari presenta una
acumulació de llots i un excés de vegetació que requereix una intervenció
específica de buidatge i neteja.

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria
justificativa TRANSICIÓ
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 293P335W5P1P4L101282 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.: 1213399 X9E8Y-8KMBT-59EUA 616F9FBB8CE833825D116E6E77067259720CFD8F) 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: X9E8Y-8KMBT-59EUA
Pàgina 2 de 2

Concepte
Congrés de Pobresa Energètica
Estudis i treballs tècnics
Agenda 21
Impuls de projectes de ciència i gènere als centres
educatius
Manteniment i reparació diferents zones verdes i
naturals

Aplicació despesa
411/1720/22699
411/1721/22699
411/1722/22199
411/1722/22799

Necessitat
5.178,00
3.000,00
3.800,00
3.000,00

411/4190/21303

28.930,00

Total necessitat

43.908,00

La justificació de la necessitat d’incrementar la despesa d’inversió (capítol 6) és la
següent:
- És necessari l’execució del projecte de reparació de la sèquia Monar en el seu pas
per la Clota per garantir el reg de l’Horta del Fruiterar i Horta Vella.
- Cal incrementar l’aportació dels fons de reinversió provinents de la Companyia
d'Aigües per tal d’executar actuacions en benefici del sistema de sanejament en
alta, a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs).
Concepte
Parc agrari i horta (arranjament Sèquia)
Fons de reinversió EDARs

Aplicació
Projecte
despesa
411/4190/60902 2020/2/AJSBD/39

Necessitat

411/1601/60902 2021/2/AJSBD/46
Total necessitat

31.198,64
127.484,35

96.285,71

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

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria justificativa
PLANIFICACIÓ URB

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA (TOMAS DE CASTRO BORREGAN) a les 21:45 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6F4932702V0N520101UX 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.: 1213398 HCIOJ-BLRBW-04RDN B562D97D5FDBDE5542622D6F217B870C05B5723F) 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: HCIOJ-BLRBW-04RDN
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CODI DE
VERIFICACIÓ

²6F4932702V0N520101UXT»
6F49 3270 2V0N 5201 01UX

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00E0

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei de Planificació
Urbanística sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Els Servei de Planificació Urbanística quan no disposa de capacitat i/o recursos tècnics
suficients, té la necessitat d’encarregar l’elaboració dels projectes, estudis i/o altres
treballs tècnics vinculats a la seva activitat a un tercer. D’una banda, la consignació inicial
no serà suficient per cobrir la necessitat d'estudis del Servei al llarg de l’any. D’altra
banda, la Direcció de l’Àrea ha tingut necessitat de realitzar diversos estudis que, al no
tenir consignació en l’aplicació corresponent del programa de Direcció, han estat imputats
en l’aplicació d’aquest Servei consumint pràcticament tota la consignació inicial.
Per tot plegat, en aquest moment, és necessari suplementar econòmicament l’aplicació
per poder atendre les necessitats fins a final d’any perquè l’aplicació ja està esgotada.

Concepte

Aplicació
despesa

Estudis i treballs tècnics

407/1510/22706

Projecte
Total necessitat

Necessitat
-

108.029,96
108.029,96

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#!$%&'()!*)((#+%,-!').%&
!$%/!"#0!&#(1#2!"#!/0%,232$%$24!5(*%,6&'2$%
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Cap del Servei de Planificació Urbanística
Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria justificativa OBRES
EDIFICIS

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: OWH4G-B84ZG-RXK30
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VERIFICACIÓ
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EXPEDIENT NÚM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213397 OWH4G-B84ZG-RXK30 61BD1F0FEB69DA4FFDD845C299CE1B1142EB4B25) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
O

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

UNITAT

Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei d’Obres d’Edificis i
Béns Municipals sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Adequació Centre Cívic Torre Romeu: La licitació ha quedat deserta i s’ha revisat el
projecte incrementant-lo en 15.000 € a fi d’actualitzar el pressupost. Es tracta d’adaptar a
la normativa vigent en relació a l’accessibilitat i protecció contra incendis i per tant s’han
d’efectuar les obres corresponents. Actualment l’equipament només esta obert en planta
baixa amb les afectacions a totes les entitats del barri i a l’escola que fan ús d’aquest
equipament.
Enllumenat façana Ajuntament: S’està preparant la licitació de la rehabilitació de les
façanes de l’edifici consistorial. Ha sorgit la necessitat d’incorporar un enllumenat específic
i per tant és necessari la redacció del corresponent projecte a fi de tenir els requeriments
tècnics i poder compatibilitzar l’execució dels dos projectes.
Concepte
Adequació Centre Cívic Torre
Romeu
Enllumenat façana Ajuntament

Aplicació
despesa

Projecte

407/9331/63203 2020/2/AJSBD/53
407/9331/62303

2021/2/AJSBD/3

Total necessitat

Necessitat
105.000,00
18.000,00
123.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
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!789:797:7;!7:<:=

Cap de Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria justificativa OBRES
EDIFICIS Centres Cívics

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: PNSYI-M1VSS-OYYDZ
Pàgina 1 de 1

²3T663K3F4L436A6G0BDC=»

CODI DE
VERIFICACIÓ

3T66 3K3F 4L43 6A6G 0BDC

EXPEDIENT NÚM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213396 PNSYI-M1VSS-OYYDZ 5D2933A86D6BAB7D8D375D4BDDA1E24096979146) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
N

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

UNITAT

Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei d’Obres d’Edificis i
Béns Municipals sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Instal·lacions centres cívics: La recepció del Centre Cívic de Gràcia i la recepció i planta
primera del vapor Escapçat necessiten la instal·lació de aire condicionat per tal de poder
garantir el confort tèrmic necessari.
Concepte

Aplicació despesa

Instal·lacions centres cívics

308 3370 62303

Projecte

Necessitat

nou

Total necessitat

75.941,18
75.941,18

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&'(%!")&*+()&,!-&).
!.&+!/('!0()1(2!/3#4)(0!/3(/252.20!2!46$0!-*$2.2+&'0
!789:797:7;!;<=>?

Cap de Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals
Àrea de Cohesió territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Memòria justificativa
DIRECCIÓ URB

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Antonio Serra Monté) a les 17:15 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 0H0D114A2E680X1H000D 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.: 1213394 9JXQB-OP1V3-OSR6D 761F44F22E64E7331124712A86465368A71075EB) 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: 9JXQB-OP1V3-OSR6D
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CODI DE
VERIFICACIÓ
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EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
H

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), la direcció de l’Àrea de Cohesió
Territorial (Urbanisme) sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell s’està realitzant un projecte sobre
l’espai central, remodelant la Plaça Major i el Passeig de Manresa, amb l’objectiu de tornar
a configurar la Plaça Major que Sabadell tenia des del segle XIII pel que és necessari
dotar l’aplicació d’Estudis i treballs tècnics, actualment esgotada, amb l’import suficient per
contractar els treballs de treballs de col·laboració en la redacció del Projecte Executiu
d’Urbanització de la remodelació de la Plaça Major i el Passeig de Manresa de Sabadell.

Concepte

Aplicació
despesa

Estudis i treballs tècnics

400/9220/22706

Projecte
Total necessitat

Necessitat
-

17.545,00
17.545,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 17:15

Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
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NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²2J1753706Z635L1J02OPw»

CODI DE
VERIFICACIÓ

2J17 5370 6Z63 5L1J 02OP

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00E1

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

407

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1510

Estudis i treballs tècnics

22706

108.029,96

Memòria justificativa

Total

108.029,96

!"#!$%&'()!*)((#+%,-!').%&
!$%/!"#0!&#(1#2!"#!/0%,232$%$24
5(*%,6&'2$%

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL,
Cap del Servei de Planificació Urbanística
Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme
DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I
CIVISME
26-02-2021
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell
· Tel. 9321:54
745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: V9R73-BSXVF-EEY4P
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

108.029,96

Document signat electrònicament,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213389 V9R73-BSXVF-EEY4P 26F21CEBBA5024D8D8B63329894E67C9772E3B02) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès
PLANIFICACIÓ URB

Total

DOCUMENT

108.029,96

Fun.

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

X

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
G

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

17.545,00

17.545,00

400

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

9220

Estudis i treballs tècnics

22706

Total

17.545,00

Memòria justificativa

17.545,00

Document signat electrònicament,

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I
CIVISME
26-02-2021 17:15
Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Antonio Serra Monté) a les
17:15 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 403F0A1L0F5A1Q4S19IE 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: 3KRLB-4Q30U-HEJ7S
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès
Modif Crèdit DIRECCIÓ URB

403F 0A1L 0F5A 1Q4S 19IE

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213388 3KRLB-4Q30U-HEJ7S D96E3D079DE39BABD63BF847A3A19441FB41BE03) 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

²403F0A1L0F5A1Q4S19IEY»

CODI DE
VERIFICACIÓ

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²5P3T593I52510J2C0TXTK»

CODI DE
VERIFICACIÓ

5P3T 593I 5251 0J2C 0TXT

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DS

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

Proposta de modificació de pressupost
Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei:
Programa de Transformació urbana de l’àmbit Gran Via – Ripoll

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

103.560,05

400
400
400

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1504
1504
1504

22602
22606
62900 2020/AJSBD/56

9.000,00
6.000,00
88.560,05

Memòria justificativa

Total

103.560,05

Total

103.560,05

Document signat electrònicament,

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I
Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat
i Civisme
CIVISME
26-02-2021 19:57
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

1/1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: PUSD7-UMQOX-60CRG
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès
GRAN VIA

SIGNATURES

Org.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213387 PUSD7-UMQOX-60CRG 970635F81A7F9DAF22D1EE62B7FD7745FF28196F) 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

IDENTIFICADORS

X

IDENTIFICADORS

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

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: TD3JF-BFDGM-E07MW
Pàgina 1 de 2

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213386 TD3JF-BFDGM-E07MW 32D90F06077342D5EB20E76D56F5C79CE16C8597) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA
UNITAT

²02716N5G3X3J1A570NFHq»
0271 6N5G 3X3J 1A57 0NFH

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
W

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Servei d’Obres Públiques,
Parcs i Jardins i Manteniments sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Es proposa suplementar l’aplicació indicada més avall per tal d’executar l’any 2021 les
actuacions necessàries i d’interès públic següents:
Accés dòlar Eix Macià: Adequació del solar comprés entre els carrers de Via augusta,
Avinguda de Lluís Companys, Avinguda de Francesc Macià i Avinguda dels Paraires,
consistent en habilitar nou accés pel carrer de Via Augusta i adequar la superfície de
l’espai, actualment utilitzat com aparcament a precari i com superfície polivalent per l’ús
de fires i altres espectacles
Accés vehicles carrer de Júpiter: Adequació de la llosa del cobriment del ferrocarrils de la
Generalitat entre els carrers d’Enginyer Playà i de Fraser Lawton, per tal de fer el
perllogament del carrer de Júpiter fins a enllaçar amb el carrer de Cèsar Torres, per tal de
donar continuïtat a la mobilitat rodada entre dos sectors de la ciutat
Elements de protecció i accessibilitat: Sota el paraigües d’aquesta definició inclouríem ,
aquells elements arquitectònics de millora de l’accessibilitat, rampes, escales, passos de
vianants i qualsevol element que pugui millorar l’accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda, així com els elements de protecció, baranes, passamans, “quitamiedos”
que acompanyen generalment als elements arquitectònics descrits

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

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

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: TD3JF-BFDGM-E07MW
Pàgina 2 de 2

Aplicació
despesa
Projecte
401/1534/61900
nou
401/1534/61900
nou

Concepte
Accés solar Eix Macià

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213386 TD3JF-BFDGM-E07MW 32D90F06077342D5EB20E76D56F5C79CE16C8597) 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.

Accés vehicles carrer Júpiter
Elements
de
accessibilitat

protecció

Necessitat
25.000,00
40.000,00

i
401/1534/61900

nou

Total necessitat

40.000,00
105.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Barea Sabate, Andres
COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 21:21

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial
Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
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EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DV

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

123.000,00

123.000,00

407
407

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

9331
9331

63203 2020/2/AJSBD/53
62303 2021/2/AJSBD/3

Total

105.000,00
18.000,00

Memòria justificativa

123.000,00

Document signat electrònicament,
Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 21:59

Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

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

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 596O0X2L2H5D56440F3W 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: Y3AQG-QB61M-YHGA7
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès
OBRES EDIFICIS

596O 0X2L 2H5D 5644 0F3W

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213385 Y3AQG-QB61M-YHGA7 21DDE1DE5883452A835BA80933B08E93E03BD24C) 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

²596O0X2L2H5D56440F3Wy»

CODI DE
VERIFICACIÓ

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²0B5G173C422N6M5A0GZLf»

CODI DE
VERIFICACIÓ

0B5G 173C 422N 6M5A 0GZL

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DP

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

75.941,18

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

3370

62303

nou

75.941,18

Memòria justificativa

Total

75.941,18

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I
CIVISME
Coordinador de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme
26-02-2021 20:19
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Cap del Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: BMUW1-ET9CN-XI2AT
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

75.941,18

Document signat electrònicament,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213384 BMUW1-ET9CN-XI2AT A587A83628AD127C507A3B5EBFD675B577A6A051) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès OBRES EDIFICIS
Centres Cívics

Total

DOCUMENT

308

Fun.

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

X

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²3P6W6V0S6M050V3F14CGß»

CODI DE
VERIFICACIÓ

3P6W 6V0S 6M05 0V3F 14CG

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DL

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Codi de verificació: P9TTB-A6NI0-IDHYC
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès
Modif Crèdit TRANSICIÓ

Total

411
411
411

1720
1721
1722

Congrés de Pobresa Energètica
Estudis i treballs tècnics
Agenda 21
Impuls de projectes de ciència i
gènere als centres educatius

1722
4190

411

4190

Manteniment i reparació diferents
zones
Parc agrari i horta (arranjament
60902 2020/2/AJSBD/39 Sèquia)

411

1601

60902 2021/2/AJSBD/46 Fons de reinversió EDARs

Cap d'àrea,

Nom i cognoms Núria Saperas Sagués

22699
22699
22199

411

Document signat electrònicament,

!"#$%&#'!"#()%'*!+)&,#
!-./!+012-3.4
45.+"3-36!0+051043-.

Concepte

411

171.392,35

Cap de Servei,

Projecte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

Nom i cognoms Antoni Serra Munté

22799
21303

Total

5.178,00
3.000,00
3.800,00

Memòria justificativa

3.000,00
28.930,00
96.285,71
31.198,64

171.392,35

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I
CIVISME
26-02-2021 19:58
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

171.392,35

SIGNATURES

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Fun.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213382 P9TTB-A6NI0-IDHYC C16730899FA9F80C9F7CE83ACBC199135AE6C642) 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

IDENTIFICADORS

x

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DX

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.

Econ.

505

87000

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

105.000,00

401
401
401

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

1534
1534
1534

105.000,00

61900
61900
61900

nou
nou
nou

Total

25.000,00
40.000,00
40.000,00

Memòria justificativa

105.000,00

Document signat electrònicament,

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial

Barea Sabate, Andres
COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 21:23
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate)
a les 21:23 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 0A545G006Q0O326C1E7D 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: 29V3F-K4A6H-2MXBM
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 UH - Imprès Modif Crèdit OBRES
PÚBLIQUES

0A54 5G00 6Q0O 326C 1E7D

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213381 29V3F-K4A6H-2MXBM 2E1D84B7EE27215469A5D6855D57C4E16CBC4FF6) 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

²0A545G006Q0O326C1E7De»

CODI DE
VERIFICACIÓ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Memòria
justificativa RESIDUS
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA (PEDRO ESCUDERO AYUSO) a les 16:38 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 115E5E6T3X6X040J0VKT 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.: 1213380 C0K36-BGDQT-OSGZE E08805C520A54DB10ED7F59DDA66A72EE95AF283) 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: C0K36-BGDQT-OSGZE
Pàgina 1 de 2

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

²115E5E6T3X6X040J0VKT£»
115E 5E6T 3X6X 040J 0VKT

DOCUMENT NÚM.

RNV15I001S

DATA

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 necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de neteja viària,
recollida i tractament de residus sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
La dotació pressupostària del contracte actual amb la concessionària del servei de
recollida, tractament de residus i neteja viària que és calcula en base al preu d’adjudicació
de l’any 2012 i l’actualització de preus no considera dos aspectes que s’han incorporat al
llarg del temps: per un costat, la necessitat de reposició de contenidors ja sigui per motius
de desgast o bé d’actes incívics que suposa una despesa molt important i, per una altre, la
introducció de serveis extres no quantificats dins el contracte però que sí que en formen
part del mateix.
Així mateix, una vegada finalitzat l’any 2020 i feta la projecció quan a la producció de
residus per l’any 2021, s’espera un augment en tones superiors als inicialment previstosPer altra part, al llarg de l’any 2021 està previst l’encàrrec d’alguns informes externs
relacionats amb diferents aspectes, tant en l’àmbit jurídic com tècnic inicialment no
previstos en el pressupost inicial.
Així mateix, a fi i efecte de posar en marxa la segona compactadora d’envasos que
donarà servei a la resta de la comarca, és necessària la compra de dues caixes sense les
quals no és possible procedir a la seva obertura.
Finalment, cal fer front al pagament de la diferència entre el quilometratge, motivada per
canvi de destí de la fracció d’envasos, durant el temps que van durar les obres de millora
de la planta de transferència d’acord amb la sentència judicial vista en seu contenciosa.
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/2

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Memòria
justificativa RESIDUS
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA (PEDRO ESCUDERO AYUSO) a les 16:38 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 115E5E6T3X6X040J0VKT 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.: 1213380 C0K36-BGDQT-OSGZE E08805C520A54DB10ED7F59DDA66A72EE95AF283) 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: C0K36-BGDQT-OSGZE
Pàgina 2 de 2

Concepte
SMATSA . Recollida residus
Estudis i treballs tècnics

Aplicació despesa

Projecte

403 1621 2270000

Necessitat
624.786,94

403 1621 22706

30.000,00

CTR. Tractament residus
Sentència quilometratge Planta tractament
Pierola

403 1623 2270000

218.000,00

No existeix

100.000,00

SMATSA. Neteja viaria

403 1630 2270000

572.690,92

Material compactadora 2

No existeix
Total necessitat

15.000,00
1.560.477,86

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&"'(!)*%#(+!,"&'(
!$),!&"-!#"'."/!&"!'"$(--/&)!/!0')$01'"#/&%#!/
2"0"3)!./4'/)
!5678575859!96:;<

Cap de Servei de neteja viària, recollida i tractament de residus
Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Memòria justificativa PARCS
i JARDINS

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate) a les 17:04 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura
47515I4I6906396S03BV 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.: 1213379 6O0QW-3BBQT-LC8V3 9CF977ABE0EC6C2498544A577AA71BF917EDB2A1) 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: 6O0QW-3BBQT-LC8V3
Pàgina 1 de 2

²47515I4I6906396S03BV.»

CODI DE
VERIFICACIÓ

4751 5I4I 6906 396S 03BV

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

PCJ15I001F

DATA

26-02-2021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme - Obres
Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Parcs i Jardins
Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de la
inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari Parcs i Jardins

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i
Manteniments sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en
l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per
la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Actualment no hi ha crèdit suficient per realitzar les compres de mobiliari urbà i jocs infantils que
són necessàries per tal de substituir elements que es troben molt deteriorats a la ciutat, motiu pel
qual es justifica la necessitat d’aquesta despesa a càrrec de la aplicació 401/1710/62500
Pel que fa a la compra de jardineres i la instal·lació de lletres d’accés a la ciutat, aquests elements
tenen a veure amb una millora paisatgística de la ciutat, per les quals es justifica la necessitat
d’aquesta despesa a càrrec de la aplicació 401/1710/62500 i 401/1534/61900
Referent a la aplicació 401/1710/21000 es justifica la necessitat d’incrementar la despesa atenent
que és necessari ampliar el contracte de serveis vigent de manteniment i conservació de fonts
ornamentals i d’aigua potable ja que es necessària una actualització normativa en les instal·lacions
d’algunes fonts per tal de complir amb les mesures exigibles de prevenció de la legionel·losis

Concepte
Compra
i
subministrament
mobiliari urbà
Compra
i
subministrament
elements jocs
Compra jardineres eix central
nord i sud

Aplicació despesa Projecte

Necessitat

401/1710/62500

50.000,00

401/1710/62500

50.000,00

401/1710/62500

25.000,00

Lletres accés ciutat
401/1534/61900
Modificació
contracte
manteniment
fonts
sostre
despesa 2021
401/1710/21000

18.000,00

Total necessitat

40.000,00
183.000,00
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D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics
la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la
necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.

Barea Sabate, Andres
COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 17:04

Andreu Barea Sabaté
Coordinador Adjunt de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme
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Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Mobilitat, Trànsit i Transport

ASSUMPTE

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI MOBILITAT, TRANSIT I TRANSPORT

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

pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Que les despeses a realitzar corresponen a :
1. Atendre la necessitat de cofinançament al 50% amb la Diputació de Barcelona de
la redacció en curs del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell (PMUS), del
que l’Ajuntament resta pendent d’aportar l’import de 27.088,50 euros.
2. Atendre la necessitat de cofinançament al 50% amb la Diputació de Barcelona de
la redacció del Pla d’Accessibilitat de Sabadell (PAS), del que cal realitzar un
primer pagament de 22.500 euros en concepte de primera anualitat, del total de
45.000 a aportar per l’Ajuntament.
3. Atendre factura corresponent al contracte CO2019104 de Subministrament de
material de recanvis per vehicles a motor del parc mòbil municipal amb l’empresa
AUTOPREU SL, per import de 3.958,11 euros al no quedar saldo lliure a l’aplicació
pressupostària.
4. Adquisició de bombes d’impulsió d’aigües pels passos inferiors de la Gran Via per
substituir les existents i atendre episodis d’emergència amb una previsió d’import
de 15.000 euros, al no quedar saldo lliure un cop atesos els contractes en licitació
a l’aplicació pressupostària del magatzem municipal.
5. Atendre factura corresponent al contracte CO2019151 de Subministrament de
material de ferreteria amb l’empresa FERRETERIA CODINFER SL, per import de
4.289,49 euros al no quedar saldo lliure a l’aplicació pressupostària.

Concepte

Aplicació
despesa

Cofinançament 50% subvenció Diba PMUS

401_1331_46100

27.088,50

Cofinançament 50% subvenció Diba PAS (1a 401_1340_46100

22.500,00

Projecte

Necessitat
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anualitat)
Factura
contracte
CO2019104
de
Subministrament de material de recanvis per
vehicles a motor del parc mòbil municipal
401_9207_22111
Compra de bombes d’impulsió d’aigües pels
passos inferiors de la Gran Via (15.000€) +
Factura
contracte
CO2019151
de
Subministrament de material de ferreteria
(4.289,49€)
401_9332_22199
Total necessitat

3.958,11

19.289,49
72.836,10

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&!'($()*!+%,(!-./,
!01'!23-!435637!23!89"7-7:1:*!:5;<47:!7
:51<4'95:
!=>?@=?=@=A!ABCD@

Cap de Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport
Àrea Cohesió Territorial

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0!*14536!17
./87&29!670026/02*:)
17&73;/:5<*=736!50">)
&7?5076*6!2!.2;2&=7
!@ABC@B@C@D!DEFEC

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

ASSUMPTE

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Servei
d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments sol·licita a Serveis Econòmics
iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit o crèdits
extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici
pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici
d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
•

Projecte tècnic per al canvi de la planta refredadora a la zona tècnica
sotacoberta del teatre Principal de Sabadell
Actualment el Teatre Principal disposa, a la planta sotacoberta (planta tècnica),
d’una màquina refredadora que dóna servei al sistema de climatització del teatre.
A la refredadora actual s’ha detectat que un dels dos circuits està fora de servei
per una fuita de gas refrigerant i el compressor número dos està bloquejat
mecànicament i es troba fora de servei. Si es té en comte l’estat de la resta de
l’equip, el cost important de les reparacions, que es va instal·lar fa més de 15 anys
i, les hores en funcionament que s’ha fet servir, podem concloure que ja ha esgotat
la seva vida útil. A banda, aquest model ja s’ha deixat de fabricar i està
descatalogat, gairebé ja no es troben recanvis, cosa que dificulta molt el seu
manteniment.
Per tot això, es proposa el canvi d’aquesta màquina per dues refredadores de
potència, en conjunt, equivalent a l’actual, en quant a capacitat energètica però
amb bomba de calor, per si fallés la caldera actual de climatització i amb
tecnologies més eficients energèticament, complint amb les noves directrius
referent a eficiència energètica, seguretat i així com a la utilització de fluids
refrigerants segons normativa “CE”.

•

Projecte tècnic per a la impermeabilització de cobertes de diversos
equipaments municipals (Lot 1: Escola Bellapart)
Actualment la coberta plana no transitable, no ventilada, amb capa de protecció
formada per grava i amb impermeabilització amb làmines asfàltiques presenta
filtracions reiterades i humitats a les plantes inferiors del centre educatiu.
L’objecte del projecte és el de dur a terme les actuacions necessàries per a
l'eliminació de les filtracions i humitats provinents de la coberta de l'edifici a causa
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de l’envelliment de la impermeabilització existent. La solució proposada està
prevista per obtenir un espai estanc i sense humitats del centre escolar.
La problemàtica descrita es resoldrà mitjançant la realització d’una nova
impermeabilització, extraient la capa de grava existent i aplec d’aquesta per a
posterior aprofitament, igual que les plaques d’aïllament. Es retirarà la tela asfàltica
existent ja que ha traspassat la seva vida útil i de totes les capes fins al formigó de
pendents. Sobre la capa de formigó de pendents es col·locarà una
impermeabilització bicapa nova i la formació de la resta de capes que conformen la
coberta

Concepte

Aplicació
despesa

Canvi planta refredadora

209/3330/21300

Impermeabilització coberta

215/3230/21200

Projecte

Total necessitat

Necessitat
131.952,44
72.605,45
204.557,89

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

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0!*14536!17
./87&29!670026/02*:)
17&73;/:5<*=736!50">)
&7?5076*6!2!.2;2&=7

Andreu Barea Sabaté
Coordinador adjunt de
Cohesió Territorial
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Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), la direcció de l’Àrea de Cohesió
Territorial (Espai Públic) sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Els serveis tècnics de l’Àrea de Cohesió Territorial, quan no disposen de capacitat i/o
recursos tècnics suficients, tenen la necessitat d’encarregar l’elaboració dels projectes,
estudis i/o altres treballs tècnics vinculats a la seva activitat a un tercer. Aquestes
necessitats es vénen cobrint amb l’aplicació d’Estudis i treballs tècnics de la Direcció de
l’Àrea que, en aquest moment, és necessari suplementar econòmicament per poder
atendre les necessitats fins a final d’any perquè ja està esgotada.

Concepte

Aplicació
despesa

Estudis i treballs tècnics

401/9220/22706

Projecte
Total necessitat

Necessitat
-

125.000,00
125.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Barea Sabate, Andres
COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 15:48

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

pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Un cop revisat el càlcul de la previsió de despesa d’electricitat i gas fins a finals d’any, s’ha
detectat que la consignació disponible per l’exercici 2021 és insuficient, per tant, davant
d’aquesta situació i tenint en compte que no es disposa de saldos lliures a la resta
d’aplicacions del Servei sense que quedin afectades les previsions actuals, és necessari
incrementar l’import de la consignació de les aplicacions pressupostàries de consums de
la manera següent:

Concepte

Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Gas
Gas
Gas

Aplicació
despesa

Projecte

Necessitat

411/4190/22100

976,06

400/9220/22100

19.736,75

213/3111/22100

181.318,39

406/1300/22100

167.399,39

211/2314/22100

4.630,59

406/1300/22102

4.101,12

211/2314/22102

8.707,26

213/3113/22102

121.901,62

Total necessitat

508.771,18
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DOCUMENT
IDENTIFICADORS

SIGNATURES

adjunt
de

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Cohesió

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0!*14536!17!./87&29
670026/02*:)!17&73;/:5<*=736

Coordinador
Territorial

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

Document signat electrònicament,

!"#$!%&'()!*+,(#
!-%.!/0--12!1345%0/657-675%!758%3%
!9:;<9;9<9=!9<>?@

Cap de Secció d’Infraestructures Urbanes
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Memòria
justificativa CONSUMS

ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate) a les 20:59 del dia 26/02/2021i perCAP SECCIÓ INFRAESTRUCTURA URBANA (Jordi Viu
Abad) a les 20:53 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1R21560M0Y1J5R6E0Y4H pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: VRDVX-USXZ5-RTCDC
Pàgina 2 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213374 VRDVX-USXZ5-RTCDC B60CBA0EF266A4D82BDBF4732EB8B866EB9E5360) 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.

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

RNV15I001T

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

Proposta de modificació de pressupost
Area:
Departament o Servei:

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

1.560.477,86

Altres :

Fun.

Projecte

Concepte

403
403
403

1621
1621
1623

2270000
22706
2270000

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

1.560.477,86

403

1630

2270000

624.786,94
30.000,00
218.000,00

Sentència quilometratge Planta tractament Pie

100.000,00

SMATSA. Neteja viaria

572.690,92

Estudis i treballs tècnics

Total

15.000,00

1.560.477,86
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Cap d'àrea,

!"#$%&"'(!)*%#(+
,"&'(
!$),!&"-!#"'."/!&"

Doc. Justificatiu

CTR. Tractament residus

SMATSA . Recollida residus

Material compactadora 2

Total

Import

Econ.

Barea Sabate, Andres
COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ,
SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 16:54

1/1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 3O304R600M1K1N1U0OB9 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: 3EVQX-VQOVZ-RIPPB
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Imprès
Modif Crèdit RESIDUS

3O30 4R60 0M1K 1N1U 0OB9

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213372 3EVQX-VQOVZ-RIPPB D93F0D4278EBFEB0EF17B921B717A419D91B4CEF) 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

²3O304R600M1K1N1U0OB9\»

CODI DE
VERIFICACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213367 TBAMW-IOSOG-1C92G 1AA69896B986913C63156550B7D466AA2520965E) 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.

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate)
a les 16:59 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 4D261I085W054O040C5O pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat
emissora d'aquest document.

Codi de verificació: TBAMW-IOSOG-1C92G
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE Imprès Modif Crèdit PARCS i
JARDINS

DOCUMENT

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA

UNITAT

DOCUMENT NÚM.
PCJ15I001H
DATA

Barea Sabate, Andres
COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 16:59
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

CODI DE
VERIFICACIÓ

²4D261I085W054O040C5O{»
4D26 1I08 5W05 4O04 0C5O
26-02-2021

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

Parcs i Jardins

ASSUMPTE

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

IFU15I007K

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Infraestructures Urbanes
CM Quadre justificació suplementació electricitat i gas

Proposta de modificació de pressupost
Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei:Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments (Infraestructures Urbanes)

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

x

Econ.

Total

0,00

Document signat electrònicament,
Cap de Secció d'Infraestructures Urbanes,
!"#$!%&'()!*+,(#
!-%.!/0--12!1345%0/657-675%!758%3%
!9:;<9;9<9=!9=>9?

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

411
400
213

4190
9220
3111

22100
22100
22100

Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica

976,06
19.736,75
181.318,39

406

1300

22100

Energia elèctrica

167.399,39

211

2314

22100

Energia elèctrica

4.630,59

406

1300

22102

Gas

4.101,12

211

2314

22102

Gas

8.707,26

213

3113

22102

Gas

121.901,62

Total

Memòria Justificativa

508.771,18

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0
*14536!17!./87&29
670026/02*:)
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 21200A4U106L064C14ZJ 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: L0OXR-1H69Z-M5CWG
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ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Imprès
Modif Crèdit CONSUMS

2120 0A4U 106L 064C 14ZJ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213361 L0OXR-1H69Z-M5CWG D8E757BA5B6F862DADE6809D01DEBAC4A64EF917) 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

²21200A4U106L064C14ZJy»

CODI DE
VERIFICACIÓ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Imprès
Modif Crèdit MOBILITAT
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate) a les 16:02 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I
TRANSPORT (Jose Luis Baron Perez) a les 15:58 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5M4S1O4O214N6A5F0BEF 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.: 1213360 KXFA8-MN3OS-Y19UB F92E8C9788AE20247C593A1E67C661476E842FE1) 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: KXFA8-MN3OS-Y19UB
Pàgina 1 de 1

²5M4S1O4O214N6A5F0BEFƒ»

CODI DE
VERIFICACIÓ

5M4S 1O4O 214N 6A5F 0BEF

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

MTT15I0023

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Mobilitat, Trànsit i Transport

ASSUMPTE

Area: Cohesió territorial desenvolupament urb, seguretat i civisme
Departament o Servei:
Mobilitat, Trànsit i Transport

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

x

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

72.836,10

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

401

1331

46100

401

1340

46100

401

9207

22111

401

9332

22199

72.836,10

Cofinançament 50% subvenció Diba PMUS
Cofinançament 50% subvenció Diba PAS
(1a anualitat)
Factura contracte CO2019104 de
Subministrament de material de recanvis
per vehicles a motor del parc mòbil
municipal
Compra de bombes d’impulsió d’aigües pels
passos inferiors de la Gran Via (15.000€) +
Factura contracte CO2019151 de
Subministrament de material de ferreteria
(4.289,49€)

Total

27.088,50
22.500,00

3.958,11

19.289,49

72.836,10

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Nom i cognoms

José Luis Barón Pérez

!"#$%&!'($()*!+%,(!-./,
!01'!23-!435637!23
89"7-7:1:*!:5;<47:!7
:51<4'95:
!=>?@=?=@=A!ABCBD

Nom i cognoms

Andreu Barea Sabaté

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0
*14536!17!./87&29
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NO VOL SIGNATURES

ESTAT

²5W0H4P6X306O3M2L0F9LE»

CODI DE
VERIFICACIÓ

5W0H 4P6X 306O 3M2L 0F9L

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

OTU15I00D
U

DOCUMENT NÚM.

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

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

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

x

204.557,89

Codi de verificació: KTBL0-V8Q7X-FB4DP
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Imprès
Modif Crèdit MANT EQUIPAM

SIGNATURES

87000

Total

204.557,89

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

209

3330

21300

215

3230

21200

Projecte tècnic per al canvi de la
planta refredadora a la zona tècnica
sotacoberta del Teatre Principal de
Sabadell
Projecte
tècnic
per
a
la
impermeabilització de cobertes de
diversos equipaments municipals:
Escola Bellapart

Total

131.952,44

Informe adjunt

72.605,45

Informe adjunt

204.557,89

Document signat electrònicament,

Coordinador adjunt de Cohesió Territorial

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0!*14536!17
./87&29!670026/02*:)
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Fun.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213359 KTBL0-V8Q7X-FB4DP B2A9C80FC438889391654D7ADFBE214A921504A3) 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

IDENTIFICADORS

505

Econ.

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00DE

DATA

26-022021

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

Imprès modificació crèdit (Direcció EP)

Area: Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Departament o Servei:
Direcció d'Espai Públic

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

X

Org.
505

Econ.

Org.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

87000

Total

125.000,00

125.000,00

401

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
9220

Estudis i treballs tècnics

22706

Total

125.000,00

Memòria justificativa

125.000,00

Document signat electrònicament,

!"#$%#!&#'#(%)!*+,$%!.//0123*1/0!*14536
17!./87&29
Coordinador adjunt de Cohesió Territorial
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR ADJUNT DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME (Andres Barea Sabate)
a les 16:01 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 3G3O5V66260H122H1CCN 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: W2DQQ-J2GBU-CDM1Q
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 TE - Imprès
Modif Crèdit DIRECCIÓ EP

3G3O 5V66 260H 122H 1CCN

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213357 W2DQQ-J2GBU-CDM1Q 5C3ADBC52788438DE85FFE0E824ABDE51797F2AA) 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

²3G3O5V66260H122H1CCNU»

CODI DE
VERIFICACIÓ

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

905.000,00

905.000,00

Altres :

211
211

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

2311
2311

48000 2021 3 AJSBD 32
21302

Prestacions Assistencials Socials
Manteniment

Total

900.000,00
5.000,00

905.000,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Nom i cognoms

Cap d'àrea,

!"#$%&'(!)*'#$+!,(-&.
!"#.!)&/!-&'0&1
)2#""13!-("1#/
!4567464748!89:49

Nom i cognoms

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1!-079(
(/"135(
!:;<=:<:=:>!>?@AA

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:33 del dia 26/02/2021i perCAP DEL
SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL (JOSEP CANTERO DURAN) a les 15:25 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6F3W0O3W0O1N6A0P0D5P 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: BZQ46-RKIR5-6MXED
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SS- Imprés
modificació pressupost

Area:
Departament o Servei: ACCIÓ SOCIAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213354 BZQ46-RKIR5-6MXED 2B9482B1D5092F996B12C8F88D942F579AF75907) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SS - Informe modificació crèdit
març 2021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL (JOSEP CANTERO DURAN) a les 15:26 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1K0B3B3622326P5O032A 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.: 1213352 X2PR2-KOQSR-C4LM6 C4E32A13721709ACA30EE2BF8BB2B3BB5C2E855B) 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: X2PR2-KOQSR-C4LM6
Pàgina 1 de 1

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei d’Acció Social sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o
crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici
pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Respecte la partida de prestacions econòmiques d’urgència social, la regularització del previst
inicialment en el pressupost ens és necessari per de donar cobertura a les necessitats urgents
de la ciutadania usuària del servei.
La necessitat de continuar amb el projecte del mercat de Merinals ( Mercapunt ) per a la
normalització del lliurament d’aliments a famílies usuàries del servei, fa necessari el
manteniment de la cambra frigorífica.

Concepte

Aplicació despesa Projecte

Prestacions assistencials socials

2112311/48000

Actuacions diverses (manteniment)

2112311/21302

2021/3/AJSBD/32

Total necessitat

Necessitat
900.000,00
5.000,00
905.000,00

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

Cap de Servei d’Acció Social
Àrea de Presidència i Drets Socials

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

!"#$%&'(
)*'#$+!,(-&.
!"#.!)&/!-&'0&1

1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SG -Informe modificació Serveis
generals

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES (XAVIER BURGOS BARBERO) a les 15:28 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 054B2S63165Q3B3G056Q 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.: 1213350 Q2FR9-DCXBJ-W8QM5 652F8135599B470A7CAEAE5709C9C9C31603FF1E) 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: Q2FR9-DCXBJ-W8QM5
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEI DE SERVEIS GENERALS I COMPRES

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Serveis
Generals i Compres sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
En el cas de Serveis Generals i Compres són necessàries tres modificacions
pressupostàries per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris per atendre tres serveis
no previstos en el pressupost 2021:
1. A fi d’informar els ciutadans d’aquelles intervencions a la via pública que poden
afectar-los, el Servei d’Acció Territorial ens ha sol·licitat la contractació dels
serveis de distribució de comunicats (en format de prospecte o flyer) no
nominatius i sense adreça i penjada de cartells dins del terme municipal.
2. El Servei de Gestió Tributària ens ha encarregat la impressió de 100.000
exemplars de la Guia Tributària 2021. Atès el volum i la complexitat de la
impressió, es considera necessari fer una contractació externa.
3. Es fa necessari atendre la neteja dels dipòsits municipals de vehicles mitjançant
la contractació d’una empresa amb l’acreditació de Centre Especial de Treball.

Concepte
Distribució de comunicats o flyers i
penjada de cartells
Impressió Guia Tributària 2021
Neteja dipòsits municipals de
vehicles

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aplicació despesa

Projecte

Necessitat

2021 308 9240 22201

48.000

2021 504 9206 22799

6.000

2021 406 1300 2270001
Total necessitat

15.000
69.000

1

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

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

Document signat electrònicament,

!"#$%&'!"($")$&*!+(,-)$
!.(/!0)!')$,)-'!%)1)$(2'!-!.&3/$)'
!4567464748!89:4;

Cap de Servei de Serveis Generals i Compres
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SG -Informe modificació Serveis
generals

DOCUMENT

ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES (XAVIER BURGOS BARBERO) a les 15:28 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 054B2S63165Q3B3G056Q pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: Q2FR9-DCXBJ-W8QM5
Pàgina 2 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213350 Q2FR9-DCXBJ-W8QM5 652F8135599B470A7CAEAE5709C9C9C31603FF1E) 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 indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

Econ.

Altres :

308
504
406

Total

0,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
9240
22201
9206
22799
1300 2270001

48.000,00
6.000,00
15.000,00

Total

69.000,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

!"#$%&'!"($")$&*!+(,-)$
!.(/!0)!')$,)-'!%)1)$(2'!.&3/$)'

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 18:19 del dia
26/02/2021i perCAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES (XAVIER BURGOS BARBERO) a les 15:33 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6O0V3W4V2U3M4K6J0T7T 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: ILP05-NYGKF-UE5TJ
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SG - Imprés modificació Serveis
generals

Area: ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Departament o Servei: SERVEIS GENERALS I COMPRES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213348 ILP05-NYGKF-UE5TJ A36C08DAF613F955A9D0D02F55599BA26132047A) 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

Proposta de modificació de pressupost

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

SVE15I000J

DATA

26-022021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics

ASSUMPTE

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març
Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:
Motius:

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

x

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals
Total

100.000,00
100.000,00

505

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

9310

Estudis i treballs tècnics

22706

100.000,00

Total

100.000,00

Sabadell, a data signatura electrònica
Cap de Servei,

Coordinador d’àrea,

Josep Abellán Martínez

Francisco Pérez Morales

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

1/1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 19:03 del dia
26/02/2021i perCAP DE SERVEIS ECONÒMICS (JOSEP ABELLAN MARTINEZ) a les 14:27 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 4B1C6N5A6F5G4Z0T0U3U 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: WSV9K-M4MFI-DA62E
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SE - Imprés modificació
pressupostària SIGNAT

4B1C 6N5A 6F5G 4Z0T 0U3U

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213347 WSV9K-M4MFI-DA62E 6A2C359C81F543625D5E304A453138D74FED6822) 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

²4B1C6N5A6F5G4Z0T0U3UF»

CODI DE
VERIFICACIÓ

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SE - Informe suplement crèdit
(auditories)

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE SERVEIS ECONÒMICS (JOSEP ABELLAN MARTINEZ) a les 13:09 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W4M6Q5F3C731R6W0OML 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.: 1213339 QEMM0-DL0Y7-8340D A1EBD5B1278F9292FB8BEC6DFCC1E2F702E83B2C) 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: QEMM0-DL0Y7-8340D
Pàgina 1 de 1

²6W4M6Q5F3C731R6W0OML$»

CODI DE
VERIFICACIÓ

6W4M 6Q5F 3C73 1R6W 0OML

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

SVE15I000I

DATA

26-02-2021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics

ASSUMPTE

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 ( en endavant BePAS), sol·licitem iniciar
l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient.
En concret la despesa a realitzar serà la contractació del servei de Revisió i verificació
dels comptes i estats financers d’exercicis tancats de les empreses concessionàries de
serveis municipals.
Adjuntem quadre resum de la petició:

Aplicació
Concepte
Projecte
despesa
Revisió i verificació dels
comptes i estats financers
empreses concessionàries de
serveis municipals (auditories) 505/9310/22706
Total necessitat

Necessitat

100.000,00
100.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de les BePAS, emetem aquesta
Memòria Justificativa, sobre la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021,
degudament signada pel cap de servei gestor de la despesa .
Sabadell, a data de signatura electrònica.

Josep Abellán Martínez
Cap de Serveis Econòmics

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SC - Memòria
justificativa POLICIA
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: JJQ0D-L2MSS-DABVI
Pàgina 1 de 2

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213336 JJQ0D-L2MSS-DABVI E1727A206F9444D020922EA9EBBB3107EBE55067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENV.URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI Seguretat Ciutadana

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei (indicar)
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
* En el contracte de subministrament de vestuari (calçat), es va estimar un recurs contra
l’adjudicació del contracte CO201914, motiu pel que s’ha d’adequar la partida pressupostaria al
pagament de dit contracte.
* Compra d’armilles antibales, amb l’ingrés de nou personal al servei de policia municipal i per
tal de poder dur a terme el servei, s’ha de proveir als policies d’una armilla balística. Al no
haver-se concedit el pressupost, s’ha demanat la referida suplementació.
* Inversions de Policia Municipal, consistents en diferents aparells que es van actualitzant per la
tasca de la Policia, amb noves aplicacions, de detecció i anàlisis. Es necessari per poder
actualitzar el servei diari.
* Subministrament i instal·lacions de sistemes de videovigilància, el 2020, es va començar el
desplegament de la videovigilància, aquest projecte s’ha d’anar implementant de forma
progressiva, i tot i que l’any 2020 ja es va fer provisió de fonts, aquest va arribar molt tard,
quedant-se projectes sense finalitzar, motiu pel que a més de la petició d’inversió 2021, es
demanava també la suplementació de la part que no es va poder consolidar l’any 2020.

1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SC - Memòria
justificativa POLICIA
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213336 JJQ0D-L2MSS-DABVI E1727A206F9444D020922EA9EBBB3107EBE55067) 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: JJQ0D-L2MSS-DABVI
Pàgina 2 de 2

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Vestuari

406/1300/20400

NO

45.000

Compra armilles antibales

406/1320/62902

2016/2/AJSABD/3

15.000

Inversions de Policia Municipal
Subministrament i instal·lacions
videovigilància

406/1320/62302

2018/2/AJSABD/2

10.000

406/1320/62302

2020/2/AJSABD/55

Total necessitat

Necessitat

101.710
171.710.000

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&'&!%&()*$+,!-.&(!&(/.(0
!)&1!'$!1.20)0&!3#(0)01&2
!4567464748!89:7;

Cap de Servei Seguretat Ciutadana
Àrea (indicar àrea)
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SA -Imprés
modificació Salut
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 14:46 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE SALUT (MARIA TERESA CORBELLA CORDOMI) a les 14:41 del dia 26/02/2021.
Mitjançant el codi de verificació segura 623I571Y0P0K0H4O0ZCR 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.: 1213335 OT5Q9-3P44J-E38G8 6FE2C3F273CB90F5069D3226B1D7F3C63022EDCE) 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: OT5Q9-3P44J-E38G8
Pàgina 1 de 1

²623I571Y0P0K0H4O0ZCR%»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

623I 571Y 0P0K 0H4O 0ZCR
SLT/2021/72

DOCUMENT NÚM.

SLT15I0052

DATA

26-02-2021

Àrea de Presidència i Drets Socials
Salut
Modificació de crèdit per suplementació SA

Proposta de modificació de pressupost
Area:
De presidència i drets socials
Departament o Servei: Servei de Salut

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

x

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

6.500,00

213
213

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
3113
3113

Subministres pel laboratori
22199
62302 2020/2/AJSBD/32 Utillatge i instrumental del laboratori

6.500,00

Total

2.000,00
4.500,00

IT MC SA 2021
IT MC SA 2021

6.500,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Teresa Corbella Cordomí

Daniel Criach Singla

!"#$%&''(!"#$)#*+,
*($+(!-&$&.(
!"(/!)&'!.&$0&+!)&!.('1!2345242526!67876

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,
607(1-82"13!1!-079(!(/"135(
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 SA - Informe
modificació Salut
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: W2ICJ-9S69M-92RYA
Pàgina 1 de 1

²3P395P2J103R2A6H1E8RL»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213334 W2ICJ-9S69M-92RYA 5DDF2BF689A5E5FEF1D5008D49A67446026D72A2) 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.

UNITAT
ASSUMPTE

3P39 5P2J 103R 2A6H 1E8R
SLT/2021/72

DOCUMENT NÚM.

SLT15I004Z

DATA

26-02-2021

Àrea de Presidència i Drets Socials
Salut
Modificació de crèdit per suplementació SA

Assumpte: Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l’exercici
2021 i de la insuficiència de crèdit pressupostari en el Servei de
Salut.
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 Salut sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de
crèdit.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable.
L’import de 2.000€ per a Subministres de Laboratori és necessari per aquest any ja que
en confeccionar el pressupost del 2021 es va posar un import inferior al que posteriorment
es va estimar com a preu bases per la licitació que esta en curs.
L’import de 4.500€ per adquisició i utillatge i instrumental per al Laboratori és
imprescindible per la renovació de material que ha quedat obsolet i amb el que no es pot
treballar en condicions.
Les aplicacions i projectes a suplementar són:

Concepte
Subministres de laboratori
Utillatge i instrumental

Aplicació
Projecte
Necessitat
despesa
213/3113/22199
2.000,00€
213/3113/62302 2020/2/AJSBD/32
4.500,00€
Total necessitat
6.500,00€

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

Document signat electrònicament,

!"#$%&''(!"#$)#*+,!*($+(!-&$&.(
!"(/!)&'!.&$0&+!)&!.('1!2345242526!67859
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 RC- Informe modificació
Participació ciutadana IT suplementacio

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (RODRIGO RODRIGUEZ ROIG) a les 14:48 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1M0W5Q024B2Q4W3E1D5K 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.: 1213330 H79N6-AS0NK-6GTUA 227B3D8B0A0F9EB3361615CD93559F955718277B) 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: H79N6-AS0NK-6GTUA
Pàgina 1 de 2

²1M0W5Q024B2Q4W3E1D5KV»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

1M0W 5Q02 4B2Q 4W3E 1D5K

PTC/2021/17

DOCUMENT NÚM.

PTC15I002W

DATA

26-022021

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació - Democràcia deliberativa i
intervenció comunitària
Participació
Suplementació març

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

l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents
líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Derivada de la situació de disminució de la mobilitat de les persones amb motiu de la
pandèmia i per garantir que la ciutadania pugui utilitzar els equipaments climatitzats durant
el mes d’agost, cal poder fer una contractació extraordinària de personal de consergeria
per mantenir aquests equipaments oberts, tal com s’ha vingut fent en els darrers exercicis.
En aquest sentit i donada l’increment de línies de suport de la Diputació de Barcelona als
municipis de la província, s’atorgà una subvenció per a la contractació d’una persona
tècnica durant 9 mesos, que està aprovada i acceptada, però pendent de transferir, per la
qual cosa és necessari disposar de manera anticipada de l’import per poder iniciar els
tràmits de contractació del personal per part del servei de Recursos Humans, per fer front
a l’increment de les necessitats generades per la pandèmia.
Altrament cal poder disposar dels recursos econòmics per poder fer front a les inversions
necessàries per adequar i millorar la xarxa de centres cívics de la ciutat.

Contractació tècnic Mediació i IC

Aplicació
Projecte
despesa
308 3370 1210516000
308 9240 1210516000

Inversions centres cívics

308 3370 62203

Concepte
Contractació conserges agost

2019/2/AJSBD/6

Total necessitat

Necessitat
50.000 €
27.000 €
75.941,18
152.941,18 €
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OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 RC- Informe modificació
Participació ciutadana IT suplementacio

SIGNATURES

ALTRES DADES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (RODRIGO RODRIGUEZ ROIG) a les 14:48 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1M0W5Q024B2Q4W3E1D5K 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.: 1213330 H79N6-AS0NK-6GTUA 227B3D8B0A0F9EB3361615CD93559F955718277B) 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: H79N6-AS0NK-6GTUA
Pàgina 2 de 2

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
RODRIGUEZ ROIG, RODRIGO
CAP DEL SERVEI DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
26-02-2021 14:48

Cap de Servei de Participació Ciutadana
Àrea de Feminisme, benestar animal i participació

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 RC- Imprés
modificació pressupost
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 6M3Q3B2S115R3B580V5J 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.: 1213329 ME51P-HZIIN-YB7PT 8F07997BA48D7CF8015C7E96108D080E9F20DE00) 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: ME51P-HZIIN-YB7PT
Pàgina 1 de 1

²6M3Q3B2S115R3B580V5Jn»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

6M3Q 3B2S 115R 3B58 0V5J

PTC/2021/17

DOCUMENT NÚM.

PTC15I002Y

DATA

26-022021

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació - Democràcia deliberativa i
intervenció comunitària
Participació
Suplementació març

Proposta de modificació de pressupost
Area: FEMINISME,BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
Departament o Servei: DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació

Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Org.
505

Concepte

Import

Econ.

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses
Org.

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

87000

152.941,18

308
308
308

Total

152.941,18

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
121053370 16000
121059240 16000
62203 2019/2/AJSBD/6
3370

Total

Contractació conserges agost

50.000,00
Contractació tècnic Mediació i IC
Inversions centres cívics

27.000,00
75.941,18

152.941,18

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

RODRIGUEZ ROIG, RODRIGO
CAP DEL SERVEI DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
26-02-2021 14:58

JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE L'ÀREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 15:01
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 PR - Memoria necessitats
suplementació Sindicatura Municipal de Greuges

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 16:57 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 3J39141X1X4K6N4V04DH 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.: 1213326 4GLIL-13L1Y-3OR5F 8745E2106D2DAEBCCB80218979D8422C2119785C) 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: 4GLIL-13L1Y-3OR5F
Pàgina 1 de 1

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

²3J39141X1X4K6N4V04DHß»
3J39 141X 1X4K 6N4V 04DH
DOCUMENT NÚM.

OTP15I000F

DATA

26-02-2021

Àrea de Presidència i Drets Socials
Oficina tècnica de presidència

ASSUMPTE

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), la Sindicatura Municipal de
Greuges sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
És necessari formar part de diferents organitzacions de defensa dels drets humans com
l´IDCH, l AGOL o l’International Ombudsman Institute
Concepte
Sindica

Aplicació pressupostària

Import

2021-200-9252-48300

1.400,00

TOTAL

1.400,00

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

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1!-079(!(/"135(
!:;<=:<:=:>!>;?@A

El coordinador d´Alcaldia, Presidència i Comunicació
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 PPC - Informe modificació
Planificació Projecte ciutat

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT (Rosa Maria Martinez Camarasa) a les 18:15 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 2Q2O1H3D341L1A2806EO 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.: 1213325 L51M6-46A9S-K6PFY AF4C65BACFC8D3E18DF3FA3A05D140FA074342A5) 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: L51M6-46A9S-K6PFY
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²2Q2O1H3D341L1A2806EOg»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

2Q2O 1H3D 341L 1A28 06EO
PPC/2021/14

DOCUMENT NÚM.

PPC15I005M

DATA

26-02-2021

Àrea de Presidència i Drets Socials
Planificació i Projectes de Ciutat
Suplementació pressupost del servei de Planificació i Projectes de Ciutat, març 2021

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

pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Complement necessari per procedir al trasllat de material de la Nau Gràcia per Edusi FP.

Aplicació
despesa

Concepte

Complement
trasllat
Gràcia per Edusi FP

Projecte

Necessitat

Nau
202/1503/22799
Total necessitat

25.000,00
25.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&'()!*#+#$#,#-!./,#!"#$&#
!*01!234!53.637!23!1408797*0*7:!7!1.;<3*=35!23!*7>=0=
!?@AB?A?B?C!CDECF

Cap de Servei de Planifiació i Projectes de Ciutat
Àrea de Presidència i Drets Socials

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 PPC - Impres modificació
Planificació Projecte ciutat

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 18:13 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT (Rosa Maria Martinez Camarasa) a les
18:12 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 0N125F4M0G2Q276Z18TF 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.: 1213324 NGLQY-4ZMGD-F24PN 13F44B5097D1678B2E02C291CA6EA2759BAD461E) 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: NGLQY-4ZMGD-F24PN
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CODI DE
VERIFICACIÓ

0N12 5F4M 0G2Q 276Z 18TF

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

PPC/2021/14

DOCUMENT NÚM.

PPC15I005N

26-022021

DATA

Àrea de Presidència i Drets Socials
Planificació i Projectes de Ciutat
Suplementació pressupost del servei de Planificació i Projectes de Ciutat,
març 2021

Proposta de modificació de pressupost
Area: DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Departament o Servei: Planificació i Projectes de Ciutat

Data indicativa per l'aprovació:' Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

X

505

Econ.
Aplicacióromanentdetresoreriape
r despeses generals

87000

Total

25.000,00

202

25.000,00

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
1503

22799 l

Total

Complement trasllat Nau Gràcia per
Edusi FP

25.000,00

25.000,00

Manifestem que les baixes proposades no produiran desatenció en el funcionament normal dels serveis i en particular dels obligatoris.
Sabadell, a data de la signatura electrònica
Cap del Servei de Planificació i projectes de Ciutat

Coordinador de l'Àrea d'Alcaldia Presidència i Drets Socials

Rosa Martínez Camarasa

Daniel Criach i Singla

!"#$%&'()!*#+#$#,#-!./,#!"#$&#
!*01!234!53.637!23
1408797*0*7:!7!1.;<3*=35!23
*7>=0=
!?@AB?A?B?C!CDEC?

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1
-079(!(/"135(
!:;<=:<:=:>!>?@>A

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

Presidència i Drets Socials
Habitatge

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

25.839,08

212

212

Total

25.839,08

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
1521

1521

Retribució Justificació
44900 2015 3 AJSBD 99 Triangulum

22799 2020 5 AJSBD 6

Total

final

The

Encàrrec a VIMUSA per a la captació
d'habitatges en el marc d'especial
necessitat originada pel COVID-19

10.839,08

15.000,00

25.839,08

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Antoni Rebolleda Calendario

Daniel Criach Singla

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 13:48 del dia 26/02/2021i perCAP DEL
SERVEI D'HABITATGE (Antonio Rebolleda Calendario) a les 13:21 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 14592X1Z1N0L4E2U17AQ 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: 3P84N-AW2DY-VKOKI
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 HB- Imprès modificació pressupost
Habitatge 26-02-2021

Area:
Departament o Servei:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213321 3P84N-AW2DY-VKOKI 318794961A723C667FAA4793511CB556E76D3387) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 HB - Memòria justificació
necessitat (suplement) Habitatge 26-02-2021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'HABITATGE (Antonio Rebolleda Calendario) a les 13:14 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W4J680L5I6M2N1W0JKK 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.: 1213319 HP9KN-KTO6K-9ATKT B0C8A29C45D6BC89BCE739FC4AFF2093D40B3EAB) 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: HP9KN-KTO6K-9ATKT
Pàgina 1 de 2

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’HABITATGE

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei d’Habitatge
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
En primer lloc, resulta necessari incorporar un import de 10.839,08 € per a completar
les transferències a VIMUSA previstes en el marc del projecte The Triangulum, no
incorporat adequadament als pressupostos d'exercicis anteriors.
En segon lloc, és necessari incorporar un import de 15.000 € per a la retribució de
l’encàrrec a mitjà propi orientat a la captació d'habitatges per a la borsa d'habitatges de
lloguer del Programa de Mediació Social, en el marc d'especial necessitat originat per
la crisi sanitària i econòmica derivada del COVID-19, vinculada al projecte
pressupostari 2020 5 AJSBD 6. Els tràmits per a la seva aprovació es van completar
durant l'exercici 2020, a excepció de la signatura del secretari, que no va arribar a
temps. Per aquest motiu, no es va comptabilitzar l'AD corresponent, i resulta necessari
tramitar de nou l'expedient.
A continuació s’inclouen els detalls de les despeses plantejades:

Concepte
Retribució justificació final The
Triangulum
Encàrrec a VIMUSA per a la
captació d'habitatges en el marc
d'especial necessitat originada pel
COVID-19

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aplicació
despesa

Projecte

212/1521/44900

2015/3/AJSBD/99

10.839,08

212/1521/22799

2020/5/AJSBD/6

15.000,00

Total necessitat

Necessitat

25.839,08

1

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

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

Document signat electrònicament,

Cap de Servei d’Habitatge
Àrea de Presidència i Drets Socials

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 HB - Memòria justificació
necessitat (suplement) Habitatge 26-02-2021

DOCUMENT

ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'HABITATGE (Antonio Rebolleda Calendario) a les 13:14 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6W4J680L5I6M2N1W0JKK pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: HP9KN-KTO6K-9ATKT
Pàgina 2 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213319 HP9KN-KTO6K-9ATKT B0C8A29C45D6BC89BCE739FC4AFF2093D40B3EAB) 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.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 GP - Informe modificació PROGRAMA
DE PATRIMONI

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 3D6T476J0U30271P0FW4 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.: 1213318 M9A9D-EZ50X-CDN9S 1A38124E392E95D387549B67E191563681874CEB) 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: M9A9D-EZ50X-CDN9S
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CODI DE
VERIFICACIÓ

3D6T 476J 0U30 271P 0FW4

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

PAT15I003S

DATA

26-022021

Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Patrimoni

ASSUMPTE

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

en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Concepte

Aplicació de despesa

Projecte

Necessitat

Rendes de contractes vigents

204 9333 20200

10.510,97

Rendes de contractes vigents

211 2311 20200

310,00

Assegurances

204 9333 22400

15.000,00

Complexos despeses comunes

204 9333 22630

110.467,53

Comunitats de propietaris

204 9333 22699

20.697,93

Estudis i treballs tècnics

204 9333 22607

15.000,00

Despeses jurídiques

204 9333 22604

6.812,33

Total necessitat

178.798,76

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada per la cap del programa del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
!"#$%&!'$(($#)*!+,-).&##$)
!/01!123420+0!10"25+365
!789:797:7;!;<=7>

COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS
SOCIALS

Àrea de Presidència i Drets Socials

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 GP - Imprés modificació PROGRAMA
DE PATRIMONI

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 17:30 del dia 26/02/2021i perCAP PROGRAMA PATRIMONI (Montserrat Trave Ballart) a les 17:21 del dia 26/02/2021. Mitjançant el
codi de verificació segura 1O0W4E1T145M726N1C8T 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.: 1213317 TRF2R-JI0JH-3A0KL 3F7BC039BE89DBB6381CF02670517FF5BC828DFA) 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: TRF2R-JI0JH-3A0KL
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CODI DE
VERIFICACIÓ

1O0W 4E1T 145M 726N 1C8T

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

PAT15I003R

DATA

26-022021

Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Patrimoni

ASSUMPTE

Proposta de modificació de pressupost
Area:
Departament o Servei:

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

Altres :

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

178.798,76

178.798,76

204
211

9333
2311

20200
20200

Rendes de contractes vigents
Rendes de contractes vigents

204

9333

22400

Assegurances

204

9333

22630

Complexos despeses comunes

204

9333

22699

Comunitats de propietaris

20.697,93

204

9333

22607

Estudis i treballs tècnics

15.000,00

204

9333

22604

Despeses jurídiques

Total

10.510,97
310,00
15.000,00
110.467,53

6.812,33

178.798,76

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Nom i cognoms

Nom i cognoms
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COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS
SOCIALS

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

1/1

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

x

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.

65.000,00
101

Total

Fun.

65.000,00

9221

20302

Lloguer de maquinària, instal.

200

9252

48300

207

9251

22706

Estudis i treballs tècnics

207

9251

22602

Publicitat

207

9251

22799

Altres treballs realitzats per altres empreses 30.000,00

Total

i

10.000,00

Subvencions
institucionals

aportacions
1.400,00
6.000,00
17.600,00

65.000,00

Sabadell, en data de la signatura electrònica

Rodriguez Lopez, Francisca
COORDINADORA
ADJUNT/A
I
La coordinadora adjunta
d´Alcaldia i D'ALCALDIA
Comunicació
COMUNICACIÓ
01-03-2021 09:01
Francesca Rodriguez López

El coordinador d'Alcaldia, Presidència i Drets Socials

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1
-079(!(/"135(
Daniel
Criach Singla

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 09232N2P3M69195Y15DS 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: BOM8T-NK1PA-3EXZ1
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 GB i PR - Impres modificació
pressupost Ple març

Area: Alcaldia, Presidència i Drets Socials
Departament o Servei: Alcaldia, Comunicació i Sindicatura de Greuges

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213316 BOM8T-NK1PA-3EXZ1 627F03B8D1507BA05246297936C0DC164D5FAA54) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 GB - Memoria necessitat
suplementació Gabinet Alcaldia

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
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CODI DE
VERIFICACIÓ

395P 2840 575H 5B6E 09AM

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

ALC15I002N

DATA

26-02-2021

Alcaldia
Gabinet Alcaldia

ASSUMPTE

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), l’Alcaldia sol·licita a Serveis
Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o
crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici
pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Es demana consignar aquesta quantitat per atendre les despeses derivades de
l’ornamentació nadalenca d’edificis municipals situats a la plaça Sant Roc, roda de premsa
de presentació de campanya de Nadal així com activitats pròpies d’aquesta època.
Concepte
Campanya Nadal 2021

Aplicació pressupostària

Import

2021-101-9221-20302

10.000,00

TOTAL

10.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Sabadell, en data de la signatura electrònica
Rodriguez Lopez, Francisca
COORDINADORA ADJUNT/A
D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ
26-02-2021 19:05

La coordinadora adjunta
d´Alcaldia i Comunicació

COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS
SOCIALS
El coordinador d´Alcaldia, Presidència
i Drets Socials

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

6O66 3A3W 123E 6308 0VS3

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

COM15I002O

DATA

26-02-2021

Àrea de Presidència i Drets Socials
Comunicació

ASSUMPTE

I

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Comunicació
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
1. Creativitat, conceptualització, creació dels slogans i copies i creació d’un
disseny per la campanya de Nadal 2020.
L’Ajuntament de Sabadell té el compromís d’incentivar i promocionar a la ciutat les
activitats culturals relacionades amb la celebració del Nadal. És per això que es fa
necessari dissenyar una imatge i concepte originals que serveixi de pal de paller
per totes les aplicacions de la campanya de promoció prevista per aquestes dates
(banners, anuncis en premsa, impressions de banderoles...).
Atès que a l’ajuntament no es disposen dels recursos i personal adient per poder
fer aquesta tasca, la solució òptima és encarregar la feina a un proveïdor extern.
2. Impressió Butlletí Hola Sabadell
L’Ajuntament de Sabadell dissenya un butlletí municipal anomenat “Hola Sabadell”
que conté informació variada d’interès ciutadà. Amb l’objectiu d’arribar al major
número de persones possible, l’Ajuntament edita aquesta publicació que es
distribueix per totes les cases. La previsió és imprimir 4 exemplars per al 2021.
3. Videos i realització d´streamings dels actes insitucionals i rodes de premsa
Atesa la situació de pandèmia que ha provocat la COVID-19, i que no es poden
realitzar actes presencials amb un elevat nombre de persones, els streamings i els
vídeos permeten arribar a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes. De fet, s’ha
convertir en una eina fonamental de difusió d’actes com va ser la cavalcada dels
Reis D’Orient 2021 –amb més de 10.000 visualitzacions- o podria ser el pregó de
Festa Major 2021. El fet de garantir una bona connexió via xarxes socials evita
aglomeracions i permet garantir mesures sanitàries a la població.
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Concepte

Aplicació pressupostària

Import

Nova campanya de nadal - disseny

2021-207-9251-22706

6.000,00

Hola Sabadell - impressió

2021-207-9251-22602

17.600,00

Videos i realització d´streamings dels
actes institucionals i rodes de premsa

2021-207-9251-22799

30.000,00

TOTAL

53.600,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Sabadell, en data de la signatura electrònica
Rodriguez Lopez, Francisca
COORDINADORA ADJUNT/A
D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ
26-02-2021 16:04

!"#$%&'!($)*+%,!-%)$.+
!"//0-123-/0!-435"35-13,!607(1-82"13!1
-079(!(/"135(
!:;<=:<:=:>!>;?=;

La Coordinadora adjunta
d´Alcaldia i Comunicació

El Coordinador d´Alcaldia, Presidència
i Drets Socials
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’ESPORTS
Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament
de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei d’Esports sol·licita a Serveis Econòmics iniciar
l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids
de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per la
qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no
ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.
1. Indemnització per les pèrdues econòmiques produïdes pel funcionament del Gimnàs Municipal.
Un cop rebut i analitzat el resultat econòmic de la gestió corresponent a l’any 2019 i l’auditoria
corresponent es requereix el saldo econòmic necessari per tal de realitzar la indemnització de les
pèrdues econòmiques pel funcionament ordinari en el període comprés entre l’1 de gener i el 31
de desembre de l’any 2019.
2. Indemnització per la previsió de les pèrdues econòmiques produïdes pel funcionament del
Gimnàs Municipal corresponent a l’exercici de l’any 2020.
3. Augment de la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de l’esport i
promoció de l’esport femení.
Correspon a una despesa del pla de xoc COVID-19.
4. Augment de la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de l’esport.
Aquesta línia de subvencions té com a objectiu principal subvencionar les activitats que
promoguin la pràctica física i esportiva a qualsevol edat en els àmbits de l’esport de competició,
educatiu i de lleure, d’acord amb els subprogrames següents:
a) L’organització de sessions o cursos que tenen per objectiu l’ensenyament d’activitats físiques
bàsiques i/o la formació d’agents esportius.
b) L’organització de torneigs, curses, trobades o campionats esportius oficials o amistosos,
campus esportius i actes commemoratius que promoguin l’esport de base, l‘esport femení,
els valors de l’esport, la practica per col·lectius amb risc d’exclusió social, l’associacionisme i
la cohesió social i esportiva.
c) La participació en competicions esportives oficials o amistoses, tant aquelles que formin part
de la temporada regular, com aquelles que formin part d’alguna de les fases de la competició
i/o que promoguin la representació de l’esport de la ciutat.
L’augment econòmic de la convocatòria en aquesta línia suposarà un ajut a la recuperació de
l’activitat esportiva de les entitats de la ciutat.
5. Subvenció directa a l’entitat Joventut Atlètica Sabadell. Amb motiu del suport a la celebració del
programa d’actes corresponents a la celebració del 100è aniversari de l’entitat.
6. Incorporació d’ajuts individuals per accés a la pràctica esportiva.
La dotació econòmica incorporada com a prestacions socials, té com a objectiu facilitar l’accés a
l’àmplia oferta de pràctica esportiva existent a la ciutat, especialment a nens, nenes i joves de les
famílies amb majors necessitats econòmiques.
Correspon a una despesa del pla de xoc COVID-19.
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7. Adequacions Gimnàs Municipal.
Es requereix la realització de diverses actuacions d’adequació a l’equipament esportiu municipal
necessàries per a la continuïtat del funcionament del servei esportiu.

Aplicació despesa

Projecte

Centre
gestor

2021 210 3420 22699

------

ES

88.856,10 €

2021 210 3420 22699

------

ES

115.000,00 €

2021 210 3411 48200

------

ES

31.000,00 €

2021 210 3411 48200

------

ES

15.500,00 €

Subvenció directa Joventut Atlètica
Sabadell

2021 210 3411 48200

------

ES

10.000,00 €

Ajuts individuals per accés a la
pràctica esportiva

2021 211 2311 48000

2021 3
AJSBD 32

SS

25.000,00 €

Adequacions Gimnàs Municipal

2021 210 3420 63303

NOU

OB

105.000,00 €

Concepte
Indemnització Gimnàs Municipal
exercici 2019
Indemnització Gimnàs Municipal
exercici 2020
Línia de subvencions per la promoció
de l’esport femení federat i promoció
de l’esport
Línia de subvencions per la promoció
de l’esport

Necessitat

Total necessitat

390.356,10 €

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

Cap de Servei d'Obres d'Edificis i Béns
Municipals

CARRASCO SAYABERA, PERE
CAP DEL SERVEI D'ESPORTS
26-02-2021 15:44
Cap de Servei d’Acció Social
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Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:
Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Altres :

Motius:

Org.

Econ.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria per
despeses generals

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

390.356,10

Concepte

Import

Fun.

Econ.

210

3420

22699

Indemnització Gimnàs Municipal
exercici 2019

88.856,10

210

3420

22699

Indemnització Gimnàs Municipal
exercici 2020

115.000,00

210

3411

48200

Línia de subvencions per la
promoció de l’esport femení federat
i promoció de l’esport

31.000,00

210

3411

48200

Línia de subvencions per la
promoció de l’esport

15.500,00

48200

Subvenció directa Joventut Atlètica
Sabadell

10.000,00
25.000,00
105.000,00

210

Total

Projecte

Org.

3411

211

2311

48000

2021 3 AJSBD 32

Ajuts individuals per accés a la
pràctica esportiva

210

3420

63303

NOU

Adequacions Gimnàs Municipal

390.356,10

Total

Doc. Justificatiu

390.356,10

Document signat electrònicament,

Cap de servei d'Esports

Coordinador d'àrea d'Alcaldia,
Presidència i Drets Socials

CARRASCO SAYABERA, PERE
CAP DEL SERVEI D'ESPORTS
26-02-2021 15:44
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Pere Carrasco Sayabera

Daniel
Criach Singla
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El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:58 del dia 26/02/2021, CAP DEL
SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS (MARC GONZALEZ GRAUPERA) a les 15:54 del dia 26/02/2021, CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL (JOSEP CANTERO DURAN) a les 15:52 del dia
26/02/2021i perCAP DEL SERVEI D'ESPORTS (PERE CARRASCO SAYABERA) a les 15:44 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6T3V3K0M073L1T690X8P 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: 0TR9H-NW9G3-S74TI
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ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 ES - Imprés modificació
pressupost ca Esports

Area:
Departament o Servei:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213291 0TR9H-NW9G3-S74TI 9A83D05D5995862E66A332675B58731D339A930D) 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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Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 ED - Informe modificació crèdit
març 2021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ. (Ana Maria Salmeron Jimenez) a les 14:52 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1D1Q682M6N1C3K4S1CVO 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.: 1213290 SEW2F-YUHKG-XRE9U EDC3DFE5D2D0EF22FDA4800CD7E87337652AB351) 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: SEW2F-YUHKG-XRE9U
Pàgina 1 de 2

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’EDUCACIÓ

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei d’Educació
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Les despeses per a les quals es sol·licita un crèdit extraordinari són les següents:
- Subvenció per complementar ajudes de material i llibres de text del curs 2020-21, atès
l’increment de demanda per part de les famílies a conseqüència de la situació econòmica
actual.
- Increment de l’import destinat a les beques de material i llibres de text del curs 2021-22 per
poder mantenir l’import de la convocatòria del curs anterior i fer front al possible increment de la
demanda atès el context econòmic Covid.
- Fer front a factures de les empreses que gestionen les escoles bressol municipals
corresponents al mes de juny del 2020 i que no es van poder fer efectives l’any anterior.
- Realització de la pintura de 3 escoles que ja estaven previstes i no va ser possible dur a terme
la seva execució.

Concepte

Aplicació
despesa

Beques de llibres 2020-21

215/3262/48100

80.000,00

Beques de llibres 2021-22

215/3262/48100

79.944,00,00

Factures Escoles bressol municipals

215/3231/22799

Pintura escoles

215/3230/21202

Projecte

2019/3/AJSBD/87

Total necessitat

Necessitat

41.000,00
400.000,00
600.944,00

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

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 ED - Informe modificació crèdit
març 2021
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ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ. (Ana Maria Salmeron Jimenez) a les 14:52 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1D1Q682M6N1C3K4S1CVO 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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NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area: Presidència i Drets Socials
Departament o Servei: Educació

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Codi de verificació: LYV2V-SPWMT-XGG22
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ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 ED - Imprés modificació
pressupost Educacio

DOCUMENT
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Anna Salmeron Jiménez

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

215
215

3262
3262

48100
48100

Beques de llibres curs 2020-21
Beques de llibres curs 2021-22

215

3231

22799 2019/3/ajsbd/87

Factures Escoles bressol municipals

215

3230

21202

Pintures escoles

600.944,00

Total

80.000,00
79.944,00
41.000,00
400.000,00

600.944,00

Cap d'àrea,
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!"//0-123-/0!-435"35-13,
607(1-82"13!1!-079(!(/"135(
Daniel Criach Singla
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SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Cap de Servei,

Projecte

Econ.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213288 LYV2V-SPWMT-XGG22 95219A2C79DF9DD94D4293583692048FD97338C7) 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.

Total

600.944,00

Fun.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC- Informe modificació Drets
Civils IT suplementacio

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: N8KNL-R6JXW-LY03U
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VERIFICACIÓ
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EXPEDIENT NÚM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213286 N8KNL-R6JXW-LY03U CFE85DDFD12EE3FD3663A2309F7218D2A335FB0C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA
UNITAT

DOCUMENT NÚM.

OTF15I0063

DATA

26-022021

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

ASSUMPTE

ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
Servei de Feminismes i Diversitat
Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica

Assumpte:

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

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el departament de Drets Civils,
Acollida i Memòria Històrica sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Les despeses a realitzar son:
Contractació del suport d'una tècnica especialitzada en assessorament i orientació en
tràmits d'estrangeria i protecció internacional pel servei d’atenció i orientació a les
persones migrades i refugiades gestionat per SCAI, d’abril a desembre del 2021 per poder
fer front a l’augment de demandes degut al temps a que no s’han pogut gestionar el
tràmits i els assessoraments jurídics a causa de la Covid_19
Campanyes de sensibilització a la ciutadania en l’àmbit dels Drets Humans, el racisme i la
no discriminació. Actualment i donada la situació cal reforçar campanyes a l’espai públic
que afavoreixin poder arribar a la ciutadania en general
En el marc del Pla d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Sabadell i des de la xarxa
anitrumors volem fer un estudi de camp i treballar una guia de comerços de proximitat des
de la visió de Sabadell Diversa,
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC- Informe modificació Drets
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ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213286 N8KNL-R6JXW-LY03U CFE85DDFD12EE3FD3663A2309F7218D2A335FB0C) 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.

Quadre resum:

Concepte
Reforç servei SCAI

Aplicació
despesa
301-2316-22799

Projecte
2021-3-ajsbd-19

Necessitat
15.000,00

Sensibilització Drets Humans

301-2316-22699

2021-3-ajsbd-21

5.000,00

Guia Sabadell Diversa

301-2316-22699 2021-3-ajsbd-21
Total necessitat

15.000,00
35.000,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
La cap de Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
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ÀREA DE FEMINISMES, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIO
PROGRAMA DE COOPERACIO

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213285 VWV9S-6643Q-AIWKF 8A54CBD0A1F824BA450120BC5F10B0B718337EC7) 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.

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el programa de
cooperació sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi
l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids
de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
Amb motiu dels 25 anys de l’acord de pau a la guerra dels Balcans, Sabadell està dissenyant
un programa d’activitats per recordar totes actuacions de suport, i de cooperació que va
impulsar l’Ajuntament i la ciutadania sabadellenca amb la ciutat de Sarajevo, i alhora recordar
la barbàrie d’aquella guerra i fomentar la cultura de la pau. El pressupost de cooperació no té
suficient recursos per dur a terme el programa previst, per la qual cosa es fa necessària una
suplementació.

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte Sabadell-Sarajevo

301/3119/22799

Projecte
Total necessitat

Necessitat
25.000,00
25.000,00

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

1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area:Feminisme, Benestar Animal i Participació
Servei de Feminismes i Diversitat

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

54.570,00

Altres :

301
301
301

SIGNATURES

Import

Doc. Justificatiu

2318
2318
2318

22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

28.000,00

22799 2021-3-ajsbd-45

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

25.000,00

62302 nova creació

Inv. nova en maquinària, instal·l. i
utillatge Departaments

1.570,00

Total

54.570,00

!"#$$#$!%&'()!*+,-%
!*%.!/#!'#$0#+!/#
"#1+,+'1#'!+
Cinta Ferrer Also

Cap d'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE L'ÀREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 15:14
Olga Jiménez Palau

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Codi de verificació: SI87T-K4SOF-7JG4E
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ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC -Imprès modificació Feminisme
suplementacio

Concepte

Document signat electrònicament,

Cap de servei de Feminismes i Diversitat

DOCUMENT

54.570,00

Projecte

Econ.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213283 SI87T-K4SOF-7JG4E FD69ADB751A18118120992C4D1E59B64362980D8) 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.

IDENTIFICADORS

Total

Fun.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC - Informe Benestar A Ex
suplementacio

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: YQ28Q-YY6B5-YR2NC
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ÀREA DE FEMINISMES, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIO
PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213280 YQ28Q-YY6B5-YR2NC AFB6D38E2BBE390475C60BD0A4354C5165FDCEA3) 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.

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Benestar
Animal sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
A Sabadell tenim actualment més de 100 colònies de gats ferals distribuïdes per tota la ciutat.
Algunes estan ubicades en llocs d’on s’han de treure per problemes de salubritat i seguretat de
les persones (al costat o dins d’escoles, escoles bressol, etc). Però per moure una colònia cal
primer desorientar els gats i necessitem contractar un servei que els acolli i els mantingui
durant un temps fins que es puguin reubicar.
Un altre dels problemes més urgents a resoldre és donar solució a casos d’acumuladors
d’animals: persones amb 20-30 animals a casa, els quals s’han de portar al veterinari,
esterilitzar, xipar, desparasitar... i portar a un santuari o reubicar-los. Quan la persona
acumuladora no té recursos ho ha d’assumir el departament ja que aquesta situació atempta
contra els drets i benestar dels animals i també genera problemes de salubritat i convivència a
la pròpia persona i veïnat.

Concepte

Aplicació
despesa

Polítiques de benestar animal

307/3114/22799

2.500,00

Espai desorientació de gats

307/3114/22799

48.000,00

Projecte

Total necessitat

Necessitat

50.500,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$%&!'%()*'+,!-+.*!/*-0*
!1*2!2-+)-*/*!1++2%-*103!0!4%"%.5*-!*"0/*(
!678968696:!:7;9<

Cap de Programa de Benestar Animal
Àrea de Feminismes, Benestar Animal i Participació

1

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area:Feminisme, Benestar Animal i Participació
Departament Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

35.000,00

301
301
301

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
2316
2316
2316

22799 2021-3-ajsbd-19
22699 2021-3-ajsbd-21
22699 2021-3-ajsbd-21

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

Total

15.000,00
5.000,00
15.000,00

35.000,00

SIGNATURES

Cap de programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica

JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE L'ÀREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 12:57

Codi de verificació: AR7K6-7O5XX-0TXUM
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

Olga Jiménez Palau

!"#$$%$#!&'()*+!,#$-#
!.#&!&$)/$#,#!&$)/$#,#!0%
0$%-1!.232*1+!#.)**20#!2!,%,4$2#
521-4$2.#
!678968696:!:6;<6

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213279 AR7K6-7O5XX-0TXUM 8B3248AB0A017A5979F2AA303EB13D8E90810798) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC - Imprés modificació
pressupost drets civils

Cap d'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORS

Document signat electrònicament,

Marta Barrera Pujol

DOCUMENT

35.000,00

Altres :

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area:Feminisme, Benestar Animal i Participació
Programa de Cooperació

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

25.000,00

301

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
2319

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

22799

Total

25.000,00

25.000,00

!"#$%&!'%()*'+,!-+.*
/*-0*
!1*2!2-+)-*/*
1++2%-*103!0!4%"%.5*Rosa Nuñez Delgado

Cap d'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE L'ÀREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 16:27

Olga Jiménez Palau

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Cap de Cooperació

Codi de verificació: DD62F-FPQXM-ALPI7
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC - Imprés Cooperació Ex
suplementació

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Document signat electrònicament,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213278 DD62F-FPQXM-ALPI7 0975F3BEFC330347549202A5BD684706C3399C21) 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

25.000,00

Altres :

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area:Feminisme, Benestar Animal i Participació
Servei de Benestar Animal

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

50.500,00

307

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
3114

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

22799

Total

50.500,00

50.500,00

Cap d'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

!"#$%&!'%()*'+,!-+.*!/*-0*
!1*2!2-+)-*/*!1++2%-*103!0!4%"%.5**"0/*(
Rosa Nuñez Delgado

JIMÉNEZ PALAU, OLGA
COORDINADORA DE L'ÀREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I
PARTICIPACIÓ
26-02-2021 16:02

Olga Jiménez Palau

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Cap de Benestar Animal

Codi de verificació: LEM1K-6KOSE-AE2ON
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 DC - Imprés Benestar A Ex
suplementacio

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Document signat electrònicament,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213277 LEM1K-6KOSE-AE2ON 08EF24D3E72D1981EB85EFA9A5D32F0059B53B1E) 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

50.500,00

Altres :

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU Suplementació Cultura 2021 SIGNAT
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 14:40 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 2A210J4P3R0S23610LCZ 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.: 1213276 TT4IX-KUL4Y-ZJJ5C B2A28848BB3DF29892211AE32B3C2675CFE661DA) 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: TT4IX-KUL4Y-ZJJ5C
Pàgina 1 de 2

ÀREA DE l’AREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI DE CULTURA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Cultura
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
1. Nadal i Reis: consolidació del projecte de programació de Nadal realitzada a la plaça del
Dr. Robert i Sant Roc, pessebre monumental, parcs de Nadal Nord i Sud, projecte
decoratiu altres espais de la ciutat, Vapor Reial i Carters reials als barris.
2. Programació als teatres: programació teatral del segon semestre de l’any 2021.
3. Arxiu i Museus: contractes de control de plagues i manteniment als Museus i Arxiu
Municipal.
4. App sincronitzats: Desenvolupar la segona part dinamització del sector de la Cultura de
Sabadell.
Adjuntem el següent quadre amb les aplicacions pressupostàries i projectes:

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Nadal i Reis

209/3380/22609

2020/3/AJSBD/99

Programació teatral

209/3340/22609

2020-3-AJSBD-100

85.000,00

Control plagues Arxiu

209/3322/22799

2020-3-AJSBD-103

3.000,00

Conservació i manteniment fons
Museu Història

209/3360/22799

2020-3-AJSBD-102

9.950,00

Plataforma serv culturals i taules
participació artística

209/3300/22699

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Total necessitat

Necessitat
405.000,00

40.000,00
542.950,00

1

DOCUMENT
IDENTIFICADORS

SIGNATURES

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

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

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

La cap del servei de Cultura,
Àrea de Presidència i Drets Socials

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU Suplementació Cultura 2021 SIGNAT

ALTRES DADES

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 14:40 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 2A210J4P3R0S23610LCZ pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: TT4IX-KUL4Y-ZJJ5C
Pàgina 2 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213276 TT4IX-KUL4Y-ZJJ5C B2A28848BB3DF29892211AE32B3C2675CFE661DA) 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.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU - Memoria modif Pressupost
Suplement Cultura

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE CULTURA (JORDINA PUNTÍ ABELAIRA) a les 14:40 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 2A210J4P3R0S23610LCZ 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.: 1213275 XSGDK-0PYTF-7ICEV 32E0D4C780AC72ADDA3540100951C822906555EC) 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: XSGDK-0PYTF-7ICEV
Pàgina 1 de 2

ÀREA DE l’AREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI DE CULTURA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei Cultura
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
1. Nadal i Reis: consolidació del projecte de programació de Nadal realitzada a la plaça del
Dr. Robert i Sant Roc, pessebre monumental, parcs de Nadal Nord i Sud, projecte
decoratiu altres espais de la ciutat, Vapor Reial i Carters reials als barris.
2. Programació als teatres: programació teatral del segon semestre de l’any 2021.
3. Arxiu i Museus: contractes de control de plagues i manteniment als Museus i Arxiu
Municipal.
4. App sincronitzats: Desenvolupar la segona part dinamització del sector de la Cultura de
Sabadell.
Adjuntem el següent quadre amb les aplicacions pressupostàries i projectes:

Concepte

Aplicació
despesa

Projecte

Nadal i Reis

209/3380/22609

2020/3/AJSBD/99

Programació teatral

209/3340/22609

2020-3-AJSBD-100

85.000,00

Control plagues Arxiu

209/3322/22799

2020-3-AJSBD-103

3.000,00

Conservació i manteniment fons
Museu Història

209/3360/22799

2020-3-AJSBD-102

9.950,00

Plataforma serv culturals i taules
participació artística

209/3300/22699

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Total necessitat

Necessitat
405.000,00

40.000,00
542.950,00

1

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

2

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

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

La cap del servei de Cultura,
Àrea de Presidència i Drets Socials

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU - Memoria modif Pressupost
Suplement Cultura

DOCUMENT

ALTRES DADES

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 14:40 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 2A210J4P3R0S23610LCZ pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Codi de verificació: XSGDK-0PYTF-7ICEV
Pàgina 2 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213275 XSGDK-0PYTF-7ICEV 32E0D4C780AC72ADDA3540100951C822906555EC) 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.

NO VOL SIGNATURES

ESTAT

Proposta de modificació de pressupost
Area: PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Departament o Servei:
CULTURA

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:
Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

542.950,00

Altres :

Fun.

Projecte

Import

Doc. Justificatiu

209

3380

22609 2020-3-AJSBD-99

Activitats culturals o esportives

209

3340

22609 2020-3-AJSBD-100

85.000,00

209

3322

22799 2020-3-AJSBD-103

209

3360

22799 2020-3-AJSBD-102

Activitats culturals o esportives
Treballs
realitzats
per
altres
empreses
Treballs
realitzats
per
altres
empreses

209

3300

22699

Despeses especials funcionament

40.000,00

405.000,00

3.000,00
9.950,00

542.950,00

Total

Codi de verificació: IB8AW-8EHP3-D1Q44
Pàgina 1 de 1

ALTRES DADES

La cap del servei de Cultura

El coordinador d'Alcaldia, Presidència i Drets Socials

Firmado digitalmente por Jordina

Jordina Punti Abelaira - Punti Abelaira - DNI 39177229H
DNI 39177229H (TCAT) (TCAT)
Fecha: 2021.02.26 16:05:44 +01'00'
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213274 IB8AW-8EHP3-D1Q44 0B2313F76CCE9ED970EEFAF63F70D6B4971515F7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 CU - Imprés modif Pressupost
Suplement Cultura

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

542.950,00

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Total

DOCUMENT

Concepte

Econ.

SIGNATURES

IDENTIFICADORS

Motius:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AP - Informe modificació Cicles
de vida

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:42 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA (SERGIO GIL MONTEJANO) a les 15:40 del dia 26/02/2021.
Mitjançant el codi de verificació segura 3V454L254X2R6Y3J0F6I 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.: 1213273 XIC7U-U158C-XMONB 93AF04BB10EA89578B31A0CCE05C249E5B5FF4EE) 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: XIC7U-U158C-XMONB
Pàgina 1 de 1

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI DE CICLES DE VIDA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Cicles
de Vida sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària
per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació
pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de
tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
En quan al consultoria es justifica la despesa degut a que no es compta amb el personal
suficient per assumir, en aquest 2021, la redacció dels diversos documents per tal de crear un
nou servei dins del programa.

Concepte

Aplicació
despesa

Consultoria creació servei Lleure
Actiu i Social de Gent Gran

214/3341/22799

Projecte

Total necessitat

Necessitat
13.200€
13.200€

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

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
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Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:
Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions, ...)
Suplements de crèdit o crèdits extraordinaris (creació partida nova)
Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101)
Baixes per anul·lació
Pressupost d'ingressos
Ptda. Ingrés
Projecte
Concepte
Import

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Econ.

Org.

505

87000

Motius:

X

Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

Total

13.200,00

214

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
3341

Consultoria creació
actiu i social

22799

13.200,00

Total

servei

lleure
13.200,00

13.200,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei de Cicles de Vida,
!"#$!%&'()*+'&,!-)."#&
!/+0!1)$!-).2)#!1)!/#/$)-!1)!2#1+
!3456353637!7897:

Sergi Gil Montejano

Cap d'àrea de Presidència i Drets Socials
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Daniel Criach Singla

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS (Daniel Criach Singla) a les 15:34 del dia 26/02/2021i perCAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA (SERGIO GIL MONTEJANO) a les 15:19 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació
segura 0G10704E215U2R3J0INH 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: SBZIX-OJ2W0-4WU3C
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ALTRES DADES

SIGNATURES

IDENTIFICADORS
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AP - Imprés modificació Cicles
de vida

Area:PRESIDENCIA I DRETS SOCIALS
Departament o Servei:Cicles de vida

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213272 SBZIX-OJ2W0-4WU3C 0F5CAEA5A7D22497C5FB4ED468CA29D72AEC547D) 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

Proposta de modificació de pressupost

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AJ - Justificació suplement 2021
servei de Defensa Jurídica

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA (MARCEL GALOFRÉ ESTEVE) a les 12:38 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6A0B1L6R1G5N2A5U0X71 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.: 1213271 65X5O-P7TH0-DADS2 50D2783ECB79D2B1D5EBBA789551CC897E84CB5A) 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: 65X5O-P7TH0-DADS2
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

6A0B 1L6R 1G5N 2A5U 0X71

DFJ/2021/20

DOCUMENT NÚM.

DFJ15I003P

DATA

26-022021

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

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SECRETARIA GENERAL
SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Defensa Jurídica sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, que

es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient, es tracta de diverses indemnitzacions a càrrecs electes
i funcionaris per despeses de defensa jurídica penal en que han hagut d’incorrer per raó
de les funcions desenvolupades a l’Ajuntament i que han avançat i sol.liciten el
reintegrament.

Concepte
Reintegrament de
defensa jurídica

Aplicació
despesa
despeses

Projecte

Necessitat

de
204/9203/23300
Total necessitat

12.961,33
12.961,33

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Marcel Galofré Esteve
Cap de Servei de Defensa Jurídica
Àrea de Presidència i Drets Socials

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

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AJ - Justificació suplement 2021
servei de Defensa Jurídica

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA (MARCEL GALOFRÉ ESTEVE) a les 12:38 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 6A0B1L6R1G5N2A5U0X71 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.: 1213270 XXW3G-1UPGN-JA17A 6562FF5E95398270CB470358FD08E2F734DE41CC) 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: XXW3G-1UPGN-JA17A
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

6A0B 1L6R 1G5N 2A5U 0X71

DFJ/2021/20

DOCUMENT NÚM.

DFJ15I003P

DATA

26-022021

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

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SECRETARIA GENERAL
SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021
i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Defensa Jurídica sol·licita a
Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, que

es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient, es tracta de diverses indemnitzacions a càrrecs electes
i funcionaris per despeses de defensa jurídica penal en que han hagut d’incorrer per raó
de les funcions desenvolupades a l’Ajuntament i que han avançat i sol.liciten el
reintegrament.

Concepte
Reintegrament de
defensa jurídica

Aplicació
despesa
despeses

Projecte

Necessitat

de
204/9203/23300
Total necessitat

12.961,33
12.961,33

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Marcel Galofré Esteve
Cap de Servei de Defensa Jurídica
Àrea de Presidència i Drets Socials

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

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AJ - Imprés modificació
pressupost servei Defensa Jurídica

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document està pendent de firmes addicionals per la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació segura 403E1O4Y7203471U04KL 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.: 1213269 TRXND-5UYHX-I6C1F 87C3697C857EC922F2B887FCB755523AA7C4EADC) 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: TRXND-5UYHX-I6C1F
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE
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DFJ/2021/20

DOCUMENT NÚM.

DFJ15I003R

DATA

01-032021

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

Proposta de modificació de pressupost
Area: Presidència i Serveis Socials
Departament o Servei:Defensa Jurídica

Data indicativa per l'aprovació: Ple extraordinari 12 de març

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

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

Altres :

Pressupost de despeses
Ptda. Despeses

Org.

Org.

x

505

Econ.
Aplicació romanent de tresoreria
per despeses generals

87000

Total

0,00

0,00

204

Fun.

Projecte

Concepte

Import

Doc. Justificatiu

Econ.
9203

reintegrament despeses defensa
jurídica

23300

Total

12.961,33

Sol.licitud ajduntant factures

0,00

Document signat electrònicament,

Cap de Servei,

Cap d'àrea,

Nom i cognoms

Nom i cognoms
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IDENTIFICADORS

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Informatica Informe
modificació crèdit març 2021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES (MARIA ELENA PLANA SALLES) a les 14:19 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5T4F5K1Y1D260Q6902P4 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.: 1213268 9EVEU-H3E4A-7VOXK A0ADFC27F5253724C307AAC365F2C01F57D8064C) 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: 9EVEU-H3E4A-7VOXK
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

5T4F 5K1Y 1D26 0Q69 02P4

TIC/2021/7

DOCUMENT NÚM.

TIC15I000W

DATA

26-022021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Tecnologia i Sistemes d'Informació
Suplementació de crèdit març 2021.

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

en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
En data 8 de novembre de 2019 es va adjudicar un contracte anomenat ‘Elaboració del
Pla de Sistemes i Tecnologia’, que per motius sobrevinguts no va ser possible executar
dins del termini previst i a data d’avui encara no s’ha pogut fer efectiu el pagament previst
per l’exercici 2019.
Atès que no es poden incorporar els romanents de l’exercici 2019 a l’exercici actual però
l’empresa adjudicatària està desenvolupant el projecte i per tant caldrà fer efectiu el
pagament, es sol·licita la següent modificació pressupostària per suplement de crèdit.

Concepte

Aplicació
despesa

Elaboració del Pla de sistemes

502/9260/22799

Projecte
Total necessitat

Necessitat
15.600,00
15.600,00

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

SIGNATURES

Cap de Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
Àrea de Desevolupament Econòmic i Impuls Administratiu

NO VOL SIGNATURES

ESTAT
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-3-2021 AC - Informatica Informe
modificació crèdit març 2021

DOCUMENT

ALTRES DADES

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES (MARIA ELENA PLANA SALLES) a les 14:19 del dia 26/02/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5T4F5K1Y1D260Q6902P4 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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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1213268 9EVEU-H3E4A-7VOXK A0ADFC27F5253724C307AAC365F2C01F57D8064C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI FEMINISMES I DIVERSITAT

Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Feminismes i Diversitat
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement
de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici
pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
En l’àmbit de feminismes i lgbti, les accions de sensibilització i prevenció de les violències
masclistes són claus per fer incidir en la consecució d’una societat justa i igualitària. Les
accions de visibilització a l’espai públic dona un impacte i ressò entre la ciutadania molt
important, per això ens cal una suplementació específica per la campanya del 25N. Per altra
banda, es planteja fer una escola de Gènere a inicis d’estiu. Una acció que no s’ha realitzat mai
i que pretén fer una jornada que inclogui formació específica i ponències sobre feminisme
adreçades a professionals i ciutadania en perspectiva de gènere.
Pel que fa al col·lectiu de les persones joves, el context actual, ha agreujat les dificultats
econòmiques en moltes famílies i per tant han augmentat els i les joves vulnerables, sumat a la
complexitat de la situació sanitària, provocarà que molts d’aquests joves no marxin durant les
vacances als països d’origen de la família. Per tant, es proposa obrir el projecte Espais Joves
durant el mes d’agost. Es concreta amb l’obertura de 5 espais a Can Rull, Creu de Barberà;
can Puiggener, Torre romeu i Can Deu on durant el mes d’agost de dilluns a divendres es
realitzaran accions lúdiques i educatives adreçades a joves de 12 a 18 anys.
Per altra banda, durant la tardor caldrà adjudicar la licitació del programa Espais joves per 2
anys de vigència. Es concreta en accions socioeducatives en 5 espais de la ciutat: a Can Rull,
Creu de Barberà; can Puiggener, Torre romeu i Can Deu adreçat a joves entre 12-20 anys amb
cobertura de dilluns a divendres durant 12 mesos a l’any. Per tal de fer el procés de
contractació, és necessari una suplementació per fer front a l’import de l’IVA del contracte 2021.
Actualment els 5 proveïdors són exempts d’IVA, però per fer el procés administratiu, és
necessari comptabilitzar-lo.
Pel que fa a inversions a la Casa Manau, edifici ubicat al C. St Pau, 34, que acull el programa
de Cooperació i Benestar Animal, el de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica i el Servei de
Feminismes i Diversitat, es fa necessari per temes de seguretat i prevenció de riscos laborals,
poder disposar d’un vídeo porter per tal de poder veure la persona que truca al timbre de la
casa. Aquest fet es produeix després d’algunes situacions indesitjables, quan es va obrir la
porta a algun usuari agressiu, que ja era conegut entre el personal, aquest fet va provocar
tensió i inseguretat entre les treballadores. Amb aquest videoporter volem contribuir en donar
tranquil·litat a les treballadores de la casa, poden saber prèviament a quina persona s’obre la
porta.
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Concepte

Aplicació
despesa

Accions de sensibilització del 25N

301-2318-22799

15.000,00

Escola d’Estiu de Gènere
Obertura espais joves agost

301-2318-22799

5.000,00
25.000,00

Espais joves. Import Iva del 2021

301-2318-22799

Vídeo porter per la Casa Manau

301-2318-62302

Projecte

301-2318-22799

2021-3-AJSBD-45

Necessitat

8.000,00
(nova creació)

Total necessitat

1.570,00
54.570,00

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

Document signat electrònicament,
FERRER ALSO, CINTA
CAP DE SERVEI DE
FEMINISMES I DIVERSITAT
26/02/2021 15:15

Cap de Servei de Feminismes i diversitat
Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
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Assumpte: Memòria justificativa necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de
la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el servei de Feminismes i Diversitat
sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement
de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici
pressupostari, que es finançarà amb romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021 s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany és
insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària per
tramitar la despesa.
En l’àmbit de feminismes i lgbti, les accions de sensibilització i prevenció de les violències
masclistes són claus per fer incidir en la consecució d’una societat justa i igualitària. Les
accions de visibilització a l’espai públic dona un impacte i ressò entre la ciutadania molt
important, per això ens cal una suplementació específica per la campanya del 25N. Per altra
banda, es planteja fer una escola de Gènere a inicis d’estiu. Una acció que no s’ha realitzat mai
i que pretén fer una jornada que inclogui formació específica i ponències sobre feminisme
adreçades a professionals i ciutadania en perspectiva de gènere.
Pel que fa al col·lectiu de les persones joves, el context actual, ha agreujat les dificultats
econòmiques en moltes famílies i per tant han augmentat els i les joves vulnerables, sumat a la
complexitat de la situació sanitària, provocarà que molts d’aquests joves no marxin durant les
vacances als països d’origen de la família. Per tant, es proposa obrir el projecte Espais Joves
durant el mes d’agost. Es concreta amb l’obertura de 5 espais a Can Rull, Creu de Barberà;
can Puiggener, Torre romeu i Can Deu on durant el mes d’agost de dilluns a divendres es
realitzaran accions lúdiques i educatives adreçades a joves de 12 a 18 anys.
Per altra banda, durant la tardor caldrà adjudicar la licitació del programa Espais joves per 2
anys de vigència. Es concreta en accions socioeducatives en 5 espais de la ciutat: a Can Rull,
Creu de Barberà; can Puiggener, Torre romeu i Can Deu adreçat a joves entre 12-20 anys amb
cobertura de dilluns a divendres durant 12 mesos a l’any. Per tal de fer el procés de
contractació, és necessari una suplementació per fer front a l’import de l’IVA del contracte 2021.
Actualment els 5 proveïdors són exempts d’IVA, però per fer el procés administratiu, és
necessari comptabilitzar-lo.
Pel que fa a inversions a la Casa Manau, edifici ubicat al C. St Pau, 34, que acull el programa
de Cooperació i Benestar Animal, el de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica i el Servei de
Feminismes i Diversitat, es fa necessari per temes de seguretat i prevenció de riscos laborals,
poder disposar d’un vídeo porter per tal de poder veure la persona que truca al timbre de la
casa. Aquest fet es produeix després d’algunes situacions indesitjables, quan es va obrir la
porta a algun usuari agressiu, que ja era conegut entre el personal, aquest fet va provocar
tensió i inseguretat entre les treballadores. Amb aquest videoporter volem contribuir en donar
tranquil·litat a les treballadores de la casa, poden saber prèviament a quina persona s’obre la
porta.
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Concepte

Aplicació
despesa

Accions de sensibilització del 25N

301-2318-22799

Escola d’Estiu de Gènere
Obertura espais joves agost

301-2318-22799

Espais joves. Import Iva del 2021

301-2318-22799

Vídeo porter per la Casa Manau

301-2318-62302

Projecte

301-2318-22799

Necessitat
15.000,00

2021-3-AJSBD-45

5.000,00
25.000,00
8.000,00

(nova creació)

Total necessitat

1.570,00
54.570,00

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament
afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
!"#$$#$!%&'()!*+,-%
!*%.!/#!'#$0#+!/#
"#1+,+'1#'!+!/+0#$'+-%!2345242526!67867

Cap de Servei de Feminismes i diversitat
Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

2

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 3-2-2021 UH - Memòria
justificativa GRAN VIA
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: QYA1E-LLIXB-PO6NP
Pàgina 1 de 1

²5Y6H1H5Y5T6Z203F00VE6»

CODI DE
VERIFICACIÓ

5Y6H 1H5Y 5T6Z 203F 00VE

EXPEDIENT NÚM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1217983 QYA1E-LLIXB-PO6NP 9966D42870D3D8C91314420C5E1C7EE6B02CE0C1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

DOCUMENT NÚM.

OTU15I00D
R

DATA

26-022021

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l’exercici 2021 i de la
inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), el Programa de Transformació
urbana de l’àmbit Gran Via – Ripoll sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de
modificació pressupostària per suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, en el cas que
no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici pressupostari, que es finançarà amb
romanents líquids de tresoreria.
Durant aquest exercici 2021s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any
següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en
l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació
pressupostària necessària per tramitar la despesa.
Es tracta de despeses adequades als objectius del Programa de Transformació urbana de
l’àmbit de Gran Via Ripoll i de l’àrea de Cohesió territorial, desenvolupament urbà,
seguretat i civisme que s’han d’executar aquest exercici 2021.

Concepte

Aplicació despesa

Publicitat,

400/1504/22602

9.000,00

Reunions, conferències i cursos
Projecte de transformació urbana Gran
Via-Ripoll

400/1504/22606

6.000,00

400/1504/62900

Projecte

2020/2/AJSBD/56

Total necessitat

Necessitat

88.560,05
103.560,05

D’acord amb el que estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l’exercici 2021.
Document signat electrònicament,
Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
26-02-2021 19:57
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