El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 11:59 del dia 17/09/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 1D5Q694W1L2O4I0W0YUU pot comprovar la
validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

²1D5Q694W1L2O4I0W0YUUC»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

1D5Q 694W 1L2O 4I0W 0YUU
SVE/2021/14

DOCUMENT NÚM.

SVE15I003C

DATA

17-09-2021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació pressupost número 12 proposta Ple mes d'octubre

Informe tècnic referent a la modificació de pressupost per l’exercici 2021 amb la
referència 3-12/2021: Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit
finançats amb baixa de crèdits d’altres aplicacions
1.- ANTECEDENTS DE LES NECESSITATS DE FINANÇAMENT
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (en endavant BePAS), els caps de serveis
i/o coordinadors d’àrees de diversos departaments de l’Ajuntament de Sabadell han
sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit per
finançar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per la qual el crèdit previst
pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, 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 de Presidència i Drets Socials
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
Aquests suplements de crèdit es finançarà amb baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses sense cap pertorbació pel servei.
D’acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS, les unitats gestores
han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis Econòmics
la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat de
la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici.
1.1.- Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries
Les necessitats justificades han estat valorades per cada departament i que es detallen a
continuació:

Concepte

Import
necessitat

Total

Observacions

ÀREA 2 ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Acció Social

184.000,00
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Adquisició
local
Passeig
Almogàver
per
oficines
Serveis Acció Social

184.000,00

TOTAL NECESSITATS

A partir de la crisi sanitària de la pandèmia
provocada per la Covid-19, els espais habituals de
treball dels professionals d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell han patit una crisi
important. La seva ubicació als CAP s’ha vist
afectada pels aforaments i com a conseqüència,
s’efectua un replantejament del Pla d’equipaments
d’Acció social, que inclou l’adquisició mitjançant de
lloguer amb opció de compra del local del Passeig
dels Almogàvers, 52, en el que s’hi ubicarien els i
les professionals que atenen els territoris de la
Creu de Barberà, Sud i de Sant Oleguer. Per
gestionar la despesa ha estat necessari la creació
del projecte d'inversió 2021/2/AJSBD/75
184.000,00

ÀREA 4 ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENV. URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
Servei de Mobilitat, trànsit i
transport
Posada en marxa Línia 15 de
TUS per la vacunació COVID

Serveis d'Obres Públiques,
Parcs
i
Jardins
i
Manteniments
Manteniment de maquinària,
instal·lacions i utillatge

91.500,00
91.500,00

Despeses necessàries per fer front al servei
especial de llançadora que va transportar la
ciutadania des del passeig de la Plaça Major fins al
centre de vacunació de la Covid-19 instal·lat a la
Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya ubicada a
Sabadell
25.000,00

25.000,00

TOTAL NECESSITATS

És necessari fer una posada a punt i donar solució
als defectes que ha detectat l’empresa que fa la
revisió anual de les caixes escèniques a diferents
espais culturals de la ciutat (Ca l’Estruch, la Vela i
Auditori Miguel Hernández)
116.500,00

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

300.500,00

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

Descripció
aplicació

Codi projecte

Nom projecte

Import

Acció Social

211/2310/62303

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres
de tarda

20.383,70

Acció Social

211/2310/62600

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres
de tarda

4.665,72

Acció Social

211/2312/62203

2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció
Social: SIS Can Puiggener

80.000,00

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

401/1534/60900

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer
Onyar

78.950,58
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Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports

401/4411/47900

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

401/9220/22706

2020/5/AJSBD/6

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

91.500,00

Baixa crèdit per finançar
treballs
de
manteniments
d'equipaments culturals

25.000,00

Baixa de crèdit

300.500,00

1.2.- Ajustos de finançament dels projectes d’inversions derivat del suplement de
crèdit finançats amb baixa de crèdit d’aplicacions pressupostaries
Derivat dels suplement de crèdit, especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb
baixa de crèdit d’aplicacions pressupostaries, és necessari regularitzar els coeficients de
finançament mitjançant transferència o canvi de finançament i regularitzar les CI quan
sigui necessari, d’acord amb el següent detall:

AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA
Codi projecte

Denominació

Import

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres de tarda

-25.049,42

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer Onyar

-78.950,58

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

104.000,00

AGENT FINANÇADOR: A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

-80.000,00

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

80.000,00
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2.- FONAMENTS JÚRÍDICS
A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se
fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat,
el president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient
de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació,
reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència
l'article 169 d'aquesta Llei.
(...)
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària
a incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que
es proposa.
Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de
tresoreria (...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats
públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general,
seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions
que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se
desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins
d'aquest termini.”

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

En base a l’article 36.c) en l’expedient proposat al Ple per suplement de crèdit finançat
amb baixa d’altres crèdits pressupostaris, i que detallat en aquest informe, correspon a la
xifra de 300.500,00€.
L’article 37 regula:
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“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit seran incoats, per ordre del President de la
Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans
competents dels
Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables
dels corresponents programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de
la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de
modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals
afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent
d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i
la impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit
extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificarse 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.
1.- El departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple una modificació de
crèdit del pressupost general per l’exercici 2021: mitjançant suplements de crèdits
per un import de 300.500,00€, en les aplicacions i pels imports que es detallen a
continuació i que es finançarà amb la baixa de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries:
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Suplements de crèdit
Orgànic Aplicació
211

Codi projecte

Nom projecte

Acció Social
Edificis
i
altres
211/2310/62202
Departaments

401

Import
necessitats

Descripció despesa

construccions

Adquisició local
Passeig Almogàver
184.000,00 2021/2/AJSBD/75
per oficines Serveis
Acció Social

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

401/4411/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

91.500,00

209/3330/21300

Manteniment
de
instal·lacions i utillatge

25.000,00

maquinària,

Total

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

300.500,00

Baixa de crèdits
Orgànic Aplicació
211

Import
necessitats

Descripció despesa

Nom projecte

Acció Social
211/2310/62303

Inv. nova en maquin., instal·lacions i
utillatge Urbanisme

211/2310/62600 Equips per a processos d'informació

211/2312/62203

401

Codi projecte

Inv.nova edificis i altres construccions
Urbanisme

20.383,70 2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per
a centres de tarda

4.665,72 2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per
a centres de tarda

80.000,00 2021/2/AJSBD/42

Adequació
equipaments Acció
Social: SIS Can
Puiggener

78.950,58 2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i
carrer Onyar

Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mòbil. i Transports
401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns ús
general

401/4411/47900

Transferències corrents a empreses
privades

91.500,00

209/3330/21300

Manteniment
de
instal·lacions i utillatge

25.000,00

Total

maquinària,

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

300.500,00
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2.- Ajustar el finançament dels projectes d’inversions derivat del suplement de crèdit
finançats amb baixa de crèdit d’aplicacions pressupostaries

AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA

Codi projecte

Denominació

Import

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres de tarda

-25.049,42

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer Onyar

-78.950,58

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

104.000,00

AGENT FINANÇADOR: A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

-80.000,00

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

80.000,00

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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Data obtenció

AJUNTAMENT DE SABADELL

17/09/2021

11:34:02

Pàg.

1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:

Data:

3-12/2021

Text explicatiu:

16/09/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 12 per suplement de crèdit proposta al Ple d´octubre

Situació expedient:

En Elaboración

Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

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

116.500,00

25.000,00

3.- DESPESES FINANCERES
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

91.500,00

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

184.000,00

184.000,00

300.500,00

300.500,00

ALTES

BAIXE

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

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

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

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Mediante el código de verificación segura 3N35160M0I731D460RPA 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.

Data obtenció

AJUNTAMENT DE SABADELL

17/09/2021
Pàg.

11:32:46
1

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
Expedient:

3-12/2021

Text explicatiu:

Data:

16/09/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 12 per suplement de crèdit proposta al Ple d´octubre

Situació expedient:

En Elaboración

Data comptabilització:

2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.

300.500,00

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

300.500,00

Total baixes per anul·lació

-300.500,00

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Mediante el código de verificación segura 412M1N0Z436I1U530W9M 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.

Modificació núm.: 3-12/2021

Modificació pressupost número 12 per suplement de crèdit proposta al Ple d'octubre

Partida
211

+/- Ingrés

- Despeses + Despeses

Projecte

Nom projecte

Acció Social
184.000,00

2021/2/AJSBD/75 Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis Acció

211/2310/62202

Edificis i altres construccions Departaments

211/2310/62303

20.383,70

2016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda

211/2310/62600

Inv. nova en maquin., instal·lacions i utillatge
Urbanisme
Equips per a processos d'informació

4.665,72

2016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda

211/2312/62203

Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme

80.000,00

Social

401

2021/2/AJSBD/42 Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

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

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i béns ús general

401/4411/47900

Transferències corrents a empreses privades

401/4411/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

91.500,00

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

25.000,00

209/3330/21300

Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge

2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i carrer Onyar

78.950,58
91.500,00

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

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

Total

25.000,00
300.500,00

300.500,00
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El/La tinent/a d’alcalde/essa de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu eleva a la Comissió Informativa la següent PROPOSTA DE DICTAMEN:
1.- D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (en endavant BePAS), els caps
de serveis i/o coordinadors d’àrees de diversos departaments de l’Ajuntament de Sabadell
han sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit
per finançar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per la qual el crèdit previst
pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, 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 de Presidència i Drets Socials
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
2.- D’acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS, les unitats
gestores han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat de la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici. Aquestes
necessitats, degudament justificades per cada departament, es finançaran amb baixa de
crèdits pressupostaris sense cap pertorbació pel servei:


Crèdits extraordinaris finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 275.500,00€



Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 25.000,00€

3.- Els crèdits proposats com a baixa per finançar els crèdits extraordinaris i els suplement
de crèdits per cobrir les necessitats demanades pels diversos departament s'estimen
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, import que s’ha xifrat en 300.500,00€.
4.- Derivat dels crèdits extraordinaris finançats amb baixa de crèdit d’aplicacions
pressupostaries, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant
transferència o canvi de finançament i regularitzar les CI quan sigui necessari, d’acord
amb el següent detall:
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AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA

Codi projecte

Denominació

Import

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres de tarda

-25.049,42

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer Onyar

-78.950,58

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

104.000,00

AGENT FINANÇADOR: A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

-80.000,00

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

80.000,00

5.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel coordinador de l’àrea de
desenvolupament i impuls econòmic, de data 17 de setembre de 2021.
6.- Aquest acte està subjecte al règim de control financer permanent amb caràcter previ,
donat que l’article 4.b.2 del Reial decret 128/2018, de 6 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
determina la necessitat de l’informe de l’interventor.
Fonaments de Dret
1.- A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a
l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se
sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article
169 d'aquesta Llei.
(...)
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el
mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa.
Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria (...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement
de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional
interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de les
reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no
notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.”
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2.- El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada
la regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que
s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos
en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels
òrgans competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les
unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels
corresponents programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides
pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la,
havent
d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del
saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de
crèdit.
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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.- El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Reguladora Llei
d’Hisendes Locals, Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
4.- Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021.
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Impuls Administratiu proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Desistir de l’execució de la despesa prevista en els projectes d’inversions que es
detallen a continuació i pels imports que s’indiquen per considerant-se reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei:
Codi projecte

Import a
reduir

Nom projecte

Import
restant

2016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda

25.049,42

1.960,07

2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i carrer Onyar

78.950,58

71.243,77

80.000,00

0,00

2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can
Puiggener

Baixa de crèdit

184.000,00

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

Partida



Crèdits extraordinaris finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 275.500,00€



Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 25.000,00€

Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Crèdits extraordinaris
211/2310/62202

Edificis i altres
construccions
Departaments

2021 2 AJSBD

401/4411/22799

Altres treballs realitzats per
altres empreses i prof.

2020 5 AJSBD

Total

75 Adquisició local Passeig
Almogàver per oficines
Serveis Acció Social
6 Mesures urgents
extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social
del COVID-19

crèdits extraordinaris

184.000,00

91.500,00

275.500,00
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Suplement de crèdit
209/3330/21300

Manteniment de maquinària,
instal·lacions i utillatge

25.000,00

Total

suplement de crèdit

25.000,00

Baixa de crèdit
211/2310/62303

Inv. nova en maquin.,
instal·lacions i utillatge
Urbanisme
Equips per a processos
d'informació

2016 2 AJSBD

23 Adequació espais per a
centres de tarda

20.383,70

2016 2 AJSBD

23 Adequació espais per a
centres de tarda

4.665,72

211/2312/62203

Inv.nova edificis i altres
construccions Urbanisme

2021 2 AJSBD

42 Adequació equipaments
Acció Social: SIS Can
Puiggener

80.000,00

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i
béns ús general

2017 2 AJSBD

70 Rehabilitació del mur i carrer
Onyar

78.950,58

401/4411/47900

Transferències corrents a
empreses privades

2020 5 AJSBD

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

91.500,00

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

211/2310/62600

25.000,00

Total

Baixa de crèdit

300.500,00

Tercer.- Transferir l’agent finançador entre els projectes que es detallen a continuació:
AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA

Codi projecte

Denominació

Import

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres de tarda

-25.049,42

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer Onyar

-78.950,58

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

104.000,00

AGENT FINANÇADOR: A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

-80.000,00

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

80.000,00
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Quart.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts.
169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions.

No obstant, això la Comissió Informativa de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Impuls Administratiu dictaminarà allò que sigui més adient per als interessos municipals.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
FIR$REG
González Ruiz, Montserrat
TINENTA D'ALCALDESSA DE L'AREA DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
22/09/2021 09:22
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Intervenció General
CONTROL FINANCER

EXPEDIENT: MC 12/2021
INFORME

IGAS/84/2021

ASSUMPTE

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF
DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES –
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12/2021

TIPUS D’INFORME

CONTROL FINANCER PERMANENT AMB
CARÀCTER PREVI

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

FONAMENT

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

LEGISLACIÓ APLICABLE

La normativa d’aplicació al present expedient es troba recollida, fonamentalment, en els
següents textos legals:
Informe IGAS/84/2021 – Avaluació objectius LOEPSF MC 12
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Intervenció General
CONTROL FINANCER

EXPEDIENT: MC 12/2021

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Bases d’Execució del Pressupost

•

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

III.

PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ

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

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

1

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

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels
crèdits inicialment aprovats als pressupostos de les entitats locals.
De conformitat amb el que es disposa en l’article 34 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, les
modificacions de crèdit que podran ser realitzades als pressupostos de despeses de
l’Entitat són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

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

Constitueix l’objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de suplements de crèdit per
un import de 25.000,00€ finançats amb baixa de crèdit d’altres aplicacions de despeses i
crèdits extraordinaris per import de 275.500,00 finançats amb baixa de crèdit d’altres
aplicacions de despeses, sobre el pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell de
l’exercici 2021.
V.

SUPRESSIÓ REGLES FISCALS

Amb l’objectiu de dotar les entitats locals de fonts de recursos suficients per fer front a la
pandèmia i seguint les recomanacions de la Comissió Europea que va aplicar la clàusula
general de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement el 2020 i que prorrogarà el
2021, el Consell de Ministres en data 6 d’octubre de 2020 va aprovar la suspensió de les
tres regles fiscals. Per això, tal com disposa l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i
l’article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, va sol·licitar en dit acord, que el Congrés apreciés per majoria
absoluta, si Espanya es troba en situació d’emergència que permeti adoptar aquesta
mesura excepcional.
El 20 d’octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta
l’acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 pel qual es sol·licita al Congrés
dels Diputats l’apreciació de que Espanya està patint una pandèmia, fet que suposa una
situació d’emergència extraordinària, per tal d’aplicar la previsió constitucional que permet
en aquests casos superar els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.
Amb l’apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés, queden suspesos pel
2020 i 2021 els objectius d’estabilitat i deute, així com la regla de despesa. D’aquesta
manera, Espanya deixa en suspens el camí de consolidació fiscal aprovada abans de la
crisi sanitària de la Covid19.
La suspensió de les tres fiscals té efectivitat des del mateix dia en què es va prendre
l’acord, el dia 20 d’octubre, sense necessitat de més tràmit.
Informe IGAS/84/2021 – Avaluació objectius LOEPSF MC 12

Pàgina 3/7

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per INTERVENTOR GENERAL (Jesus Francisco Sierra Castanedo) a les 16:45 del dia 27/09/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 5D105Z4Y0D0P1B550W1N pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Intervenció General
CONTROL FINANCER

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

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

D’acord amb l’article 3 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compromesos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària,
coherent amb la normativa europea”.

2
A pesar que el Govern hagi establert que els Pressupostos consolidats de les Entitats Locals de 2021 podran presentar
una situació de dèficit de fins al 0,1% del PIB, en termes de comptabilitat nacional, aquesta variable ha d'entendre's com
una guia, doncs en l'actualitat desconeixem com es traduirà aquest límit en la pràctica i de forma individualitzada per a
l'àmbit local.
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L’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o superàvit computada,
al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC10).
El càlcul de la variable capacitat de finançament en el marc de les Entitats Locals, en
termes pressupostaris SEC10 s’obté, a nivell consolidat, de la diferència entre els Capítols
1 a 7 del Pressupost d’Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.
A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat
nacional, és necessari la realització d’ajustos a fi d’adequar la informació pressupostària
d’aquesta entitat als criteris establerts en el SEC10.
Seguint el que es disposa en el “Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional
adaptat a les corporacions locals” i en la “Nota sobre els canvis metodològics d’aplicació
del nou SEC10 que afecten els Comptes de les Administracions Públiques” editat per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), és procedent realitzar els ajustos
següents:
Ajuntament
de Sabadell
(1)
Saldo pressupostari no financer
1.- AJUST PER IMPOSTOS, COTITZ SOCIALS, TAXES I ALTRES INGRESSOS
2.- AJUST PER CESSIÓ D'IMPOSTOS I FONS COMPLEMENTARI DE
FINANÇAMENT

Promoció
Comunicacions
Econòmica de Audiovisuals
Sabadell SL de Sabadell SL
(2)
(3)

-74.691.819,30

1.394.828,58

20.800,00

-1.436.393,96

0,00

0,00

0,00

3.- AJUST PER MERITAMENT DE LA DESPESA FINANCERA
4.- AJUST PER INVERSIONS REALITZ PEL SISTEMA D'ABONAMENT
TOTAL DEL PREU
5.- AJUST PER INVERSIONS REALITZADES PER COMPTE DE LES CORP
LOCALS
6.- AJUST PER CONSOLIDACIÓ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE ADM
PÚBLIQUES

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.- AJUST PELS INGRESSOS OBTINGUTS PER LA VENDA D'ACCIONS

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.069,13
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

744.384,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.- AJUST PER DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS
9.- AJUST PER INGRESSOS OBTINGUTS DEL PRESSUPOST DE LA UNIÓ
EUROPEA
10.- AJUST PER OPERACIONS DE PERMUTA FINANCERA (Swaps)
11.- AJUST PER OPERACIONS D'EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS
12.- AJUST PER APORTACIONS DE CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES
13.- AJUST PER CANCEL·LACIÓ DE DEUTES D'EMPRESES PÚBLIQUES
14.- AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST
15.- AJUST PER ADQUISICIONS AMB PAGAMENT AJORNAT
16.- AJUST PER ARRENDAMENT FINANCER
17.- AJUST PER CONTRACTES D'ASSOCIACIÓ PÚBLICO PRIVADA (APPs)
18.- AJUST PER FALLITS DE PRÉSTECS CONCEDITS
19.- AJUST PER DE LES OPERACIONS DE CENSOS
20.- AJUST LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN
TRIBUTS DE L'ESTAT
21.- AJUST PER INGRESSOS OBTINGUTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
22.- AJUST PER OPERACIONS DE REINTEGRAMENT I EXECUCIÓ
D'AVALS
23.- AJUST PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS PENDENTS DE PAGAR
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1.575.140,75
0,00

24.- AJUST PER GRAU D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA
25.- AJUST PER OPERACIONS INTERNES

TOTAL AJUSTOS SEC10

1.060.200,28

0,00
-133.056,77

0,00
0,00

-133.056,77

0,00

(1) Càlcul efectuat a partir de les dades que figuren al pressupost inicial 2021+ modificacions de crèdits
inclosa la present modificació
(2) D'acord amb les dades que figuren en l'aprovació del Pressupost
2021
(3) D'acord amb les dades que figuren en l'aprovació del Pressupost
2021

El càlcul de l’estabilitat pressupostària amb motiu de la modificació del pressupost de
l’exercici 2021, de l’Ajuntament de Sabadell, una vegada realitzats els ajustos detallats,
presenta els següents resultats:
Ingrès no
financer

Entitat
AJUNTAMENT DE SABADELL
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL

Despesa no
financera

Ajustos SEC10

Ajustos op.
Internes

233.425.773,33

308.117.592,63

1.060.200,28

0,00

-73.631.619,02

16.473.637,50

15.078.808,92

0,00

-133.056,77

1.261.771,81

1.039.844,30

1.019.044,30

0,00

0,00

20.800,00

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL

Capacitat / Necessitat Finançament de la Corporació Local

VII.

Capacitat/Necessit
at Finançament

-72.349.047,21

DEUTE PÚBLIC

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

Entitat

Operacions
c/t

Operacions
ll/t

Factoring
sense
recurs

Avals

Total DEUTE VIU
(1)

AJUNTAMENT DE
SABADELL

0,00 93.510.148,39

0,00

0,00

93.510.148,39

PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE SABADELL SL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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COMUNICACIONS
AUDIOVISUALS DE
SABADELL SL

0,00

0,00

A.- Total Deute viu a 31/12/2021 previsió
B.- Previsions Inicials cap. 1 a 5 Pressupost 2021 consolidat (2)
Ràtio legal Deute Viu (A/B)

0,00

0,00

0,00
93.510.148,39
218.422.554,64
42,81%

(1) Estimació facilitada per la Tresoreria Municipal
(2) Previsions inicials Pressupost 2021 consolidat dels capítols 1 a 5

VIII.

CONCLUSIONS

D’acord amb les xifres del pressupost actual i la modificació de crèdit a aprovar, en termes
consolidats, el resultat de l’avaluació és la següent:
Primer.- Objectiu estabilitat pressupostària.
Únic- Amb base en els càlculs detallats, el perímetre de consolidació de l’Ajuntament
de Sabadell presenta una necessitat de finançament per un import de 72.349.047,21€
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes.

Segon.- Objectiu deute públic.
a) El nivell de deute públic en relació als ingressos corrents consolidats a 31 de
desembre de 2021, segons criteris SEC10 s’estima de 42,81 %.
b) Es dóna compliment en l’objectiu de deute públic en no superar el llindar màxim
establert en la normativa aplicable i detallat a l’apartat VII del present informe.

L’informe es realitza a efectes informatius i no assortirà cap efecte durant els exercicis
2020 i 2021 per considerar-se inaplicables els ’objectius d’estabilitat pressupostària i deute
públic d’acord amb l’apartat V del present informe.
Document signat electrònicament
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INFORME

IGAS/85/2021

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 AL
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021

TIPUS D’INFORME

CONTROL FINANCER PERMANENT AMB
CARÀCTER PREVI

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

FONAMENT.

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

LEGISLACIÓ APLICABLE.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

Articles 10-18 i 41 de les Bases d’Execució del Pressupost

•

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

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES.
Constitueix l’objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de suplements de crèdit per
un import de 25.000,00€ finançats amb baixa de crèdit d’altres aplicacions de despeses
i crèdits extraordinaris per import de 275.500,00 finançats amb baixa de crèdit d’altres
aplicacions de despeses, sobre el pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell de
l’exercici 2021.
Primera.- Sobre les modificacions de crèdits proposades referents a suplements de
crèdit
La normativa d’aplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a 182 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant TRLRHL-, i als articles 34 a 48 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-.
Segons l’establert en els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 35 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui
demorar-se fins a l'exercici següent, i no existeixi crèdit al Pressupost de la Corporació,
el President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari o
suplement de crèdit.
Queda acreditat, per part del servei gestor, el compliment dels requisits que estableix
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
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Intervenció General
CONTROL FINANCER

EXPEDIENT: MC 12/2021
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Aquestes despeses es pretenen finançar, de conformitat amb l'article 177 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, així com l'article 36.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses, les dotacions del qual s'estimen reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
Vist l’informe tècnic de data 17 de setembre de 2021 emès pel coordinador de
Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu relatiu a la modificació de pressupost
per a l’exercici 2021 amb referència 3-12/2021:Expedient de modificació de crèdit per
suplement de crèdit finançats amb baixa de crèdits d’altres aplicacions.
El seu detall és el següent:
CODI
SIG.
OP1
020

+

APLICACIÓ DESPESES
2021 209 3330 21300

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

Manteniment de
maquinària, instal·lacions i
utillatge

RF2

2
SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

TOTAL

IMPORT
25.000,00

25.000,00

010

+

2021 211 2310 62202

Edificis i altres construccions
Departaments

2021 2 AJSBD 75

2

184.000,00

010

+

2021 401 4411 22799

Altres treballs realitzats per
altres empreses i prof.

2020 5 AJSBD 6

2

91.500,00

TOTAL

CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

275.500,00

080

+

2021 211 2310 62303

Inv. nova en maquin.,
instal·lacions i utillatge
Urbanisme

2016 2 AJSBD 23

20.383,70

080

+

2021 211 2310 62600

Equips per a processos
d'informació

2016 2 AJSBD 23

4.665,72

080

+

2021 211 2312 62203

Inv.nova edificis i altres
construccions Urbanisme

2021 2 AJSBD 42

80.000,00

080

+

2021 401 1534 60900

Altre inv. nova en infrast. i
béns ús general

2017 2 AJSBD 70

78.950,58

080

+

2021 401 4411 47900

Transferències corrents a
empreses privades

2020 5 AJSBD 6

91.500,00

080

+

2021 401 9220 22706

Estudis i treballs tècnics

TOTAL

25.000,00

BAIXES PER
ANUL.LACIÓ

300.500,00

TOTAL DESPESES

1

2

0,00

CODI OP= Codi operació (020 = suplement de crèdit) (010 = crèdit extraordinari) (080=baixa per anul·lació)
RF= Recurs de Finançament (2=Baixa de crèdits d’altres aplicacions)
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Intervenció General
CONTROL FINANCER

EXPEDIENT: MC 12/2021
Segona.- En virtut de l’art.4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals, s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya als efectes escaients; concretament, en relació al
canvi de finalitat de l’operació (Model CL-1. Pla de finançament de les inversions).
D’altra banda, de l’anàlisi dels projectes afectats s’ha detectat que el projecte
2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i del carrer Onyar presenta un coeficient de
finançament superior a 1 per la recepció d’una subvenció; tal i com estableix l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal
de comptabilitat local, seccions segona i tercera, cal fer un seguiment i control del
finançament afectat per la qual cosa caldrà analitzar si és necessari un increment de
despesa en el projecte o bé part d’aquest finançament cal destinar-lo a una altre inversió.
Tercera.- Els conceptes pressupostaris proposats s’adeqüen a la finalitat i al que
s’estableix en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. N ’obstant en relació a les
denominacions de les aplicacions de l’estat de despeses cal fer esment del següent:
•

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

Quarta.- La present modificació de crèdit dóna compliment al principi d’equilibri
pressupostari referent a que el total d’ingressos previstos per cada entitat ha de cobrir
la totalitat de les respectives despeses.
Cinquena.- Competència per a l’aprovació de la modificació de crèdit.
L’Òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l’ article 12
de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021.
Així mateix, d’acord amb l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladors d’Hisendes
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions
pressupostàries aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions
i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 d’aquest text legal, no entrant en
vigor fins la seva publicació definitiva. Igualment seran aplicables les normes referents als
recursos contenciosos – administratius contra els pressupostos de l’entitat al que es
refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990.
IV. CONCLUSIÓ
Vist l’exposat anteriorment, s’informa favorablement.
Document signat electrònicament
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AJUNTAMENT DE SABADELL
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RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient:
Text explicatiu:
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Situació expedient:

3-12/2021

Data:

16/09/2021

Grup apunts:

Modificació pressupost número 12 per suplement de crèdit proposta al Ple d´octubre
Simulado

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Data comptabilització:

Import EUROS

275.500,00
25.000,00

C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT

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

TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

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

TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

-300.500,00

1
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

²1L1J426W5830376B0KSHC»
1L1J 426W 5830 376B 0KSH
OTG/2021/160

DOCUMENT NÚM.

OTG15I00XE

DATA

28-09-2021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Oficina tècnico-jurídica Desenvolupament Econòmic Impuls Administratiu
Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

En referència a l’expedient ressenyat i per tal d’elevar-lo al Ple municipal, conforme al
previst a l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i els articles
62 i 65 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió de 31 de maig de 2018, la
Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu ha
emès, en sessió de 28 de setembre de 2021 , el següent DICTAMEN:
Aprovació inicial del dotzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de
l'Ajuntament de Sabadell per a l' exercici 2021
1.- D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (en endavant BePAS), els caps
de serveis i/o coordinadors d’àrees de diversos departaments de l’Ajuntament de Sabadell
han sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit
per finançar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i per la qual el crèdit previst
pressupostàriament en l’exercici d’enguany és insuficient i no ampliable, 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 de Presidència i Drets Socials
Àrea de cohesió Territorial Desenvolupament urbà, seguretat i civisme
2.- D’acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS, les unitats
gestores han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del
departament afectat de la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici. Aquestes
necessitats, degudament justificades per cada departament, es finançaran amb baixa de
crèdits pressupostaris sense cap pertorbació pel servei:


Crèdits extraordinaris finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 275.500,00€



Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 25.000,00€

3.- Els crèdits proposats com a baixa per finançar els crèdits extraordinaris i els suplement
de crèdits per cobrir les necessitats demanades pels diversos departament s'estimen
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, import que s’ha xifrat en 300.500,00€.
4.- Derivat dels crèdits extraordinaris finançats amb baixa de crèdit d’aplicacions
pressupostaries, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant
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transferència o canvi de finançament i regularitzar les CI quan sigui necessari, d’acord
amb el següent detall:

AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA

Codi projecte

Denominació

Import

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres de tarda

-25.049,42

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer Onyar

-78.950,58

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

104.000,00

AGENT FINANÇADOR: A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

-80.000,00

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

80.000,00

5.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel coordinador de l’àrea de
desenvolupament i impuls econòmic, de data 17 de setembre de 2021.
6.- Aquest acte està subjecte al règim de control financer permanent amb caràcter previ,
donat que l’article 4.b.2 del Reial decret 128/2018, de 6 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
determina la necessitat de l’informe de l’interventor.
Fonaments de Dret
1.- A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a
l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se
sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article
169 d'aquesta Llei.
(...)
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el
mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa.
Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria (...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement
de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional
interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de les
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Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Oficina tècnico-jurídica Desenvolupament Econòmic Impuls Administratiu
Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no
notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.”
2.- El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada
la regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que
s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos
en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels
òrgans competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les
unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels
corresponents programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides
pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la,
havent
d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
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aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del
saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de
crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en
què aquest establerta la vinculació jurídica (...)”
3.- El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Reguladora Llei
d’Hisendes Locals, Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
4.- Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021.
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
ACORD
Primer. Desistir de l’execució de la despesa prevista en els projectes d’inversions que es
detallen a continuació i pels imports que s’indiquen per considerant-se reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei:
Codi projecte

Import a
reduir

Nom projecte

Import
restant

2016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda

25.049,42

1.960,07

2017/2/AJSBD/70 Rehabilitació del mur i carrer Onyar

78.950,58

71.243,77

80.000,00

0,00

2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can
Puiggener

Baixa de crèdit

184.000,00

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

Partida



Crèdits extraordinaris finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 275.500,00€



Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 25.000,00€

Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Crèdits extraordinaris
211/2310/62202

Edificis i altres
construccions
Departaments

2021 2 AJSBD

401/4411/22799

Altres treballs realitzats per
altres empreses i prof.

2020 5 AJSBD

Total

75 Adquisició local Passeig
Almogàver per oficines
Serveis Acció Social
6 Mesures urgents
extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social
del COVID-19

crèdits extraordinaris

184.000,00

91.500,00

275.500,00
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²1L1J426W5830376B0KSHC»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

1L1J 426W 5830 376B 0KSH
OTG/2021/160

DOCUMENT NÚM.

OTG15I00XE

DATA

28-09-2021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Oficina tècnico-jurídica Desenvolupament Econòmic Impuls Administratiu
Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

Suplement de crèdit
209/3330/21300

Manteniment de maquinària,
instal·lacions i utillatge

25.000,00

Total

suplement de crèdit

25.000,00

Baixa de crèdit
211/2310/62303

Inv. nova en maquin.,
instal·lacions i utillatge
Urbanisme
Equips per a processos
d'informació

2016 2 AJSBD

23 Adequació espais per a
centres de tarda

20.383,70

2016 2 AJSBD

23 Adequació espais per a
centres de tarda

4.665,72

211/2312/62203

Inv.nova edificis i altres
construccions Urbanisme

2021 2 AJSBD

42 Adequació equipaments
Acció Social: SIS Can
Puiggener

80.000,00

401/1534/60900

Altre inv. nova en infrast. i
béns ús general

2017 2 AJSBD

70 Rehabilitació del mur i carrer
Onyar

78.950,58

401/4411/47900

Transferències corrents a
empreses privades

2020 5 AJSBD

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

91.500,00

401/9220/22706

Estudis i treballs tècnics

211/2310/62600

25.000,00

Total

Baixa de crèdit

300.500,00

Tercer.- Transferir l’agent finançador entre els projectes que es detallen a continuació:
AGENT FINANÇADOR: A08000143 BANC DE SABADELL SA

Codi projecte

Denominació

Import

2016/2/AJSBD/23

Adequació espais per a centres de tarda

-25.049,42

2017/2/AJSBD/70

Rehabilitació del mur i carrer Onyar

-78.950,58

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

104.000,00

AGENT FINANÇADOR: A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
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2021/2/AJSBD/42

Adequació equipaments Acció Social: SIS Can Puiggener

-80.000,00

2021/2/AJSBD/75

Adquisició local Passeig Almogàver per oficines Serveis
Acció Social

80.000,00

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

No obstant, això el Ple municipal resoldrà allò que sigui més adient per als interessos
municipals.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
FIR$VICEP
Montserrat González Ruiz
Vicepresidenta primera Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Impuls Administratiu
28-09-2021 17:21:24

FIR$SEGE_0
Cabezuelo Valencia, David
SECRETARI GENERAL
28/09/2021 17:44
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

²410C6C5C0D5N261E0HXG-»
410C 6C5C 0D5N 261E 0HXG

SVE/2021/14

DOCUMENT NÚM.

SVE15I005I

DATA

06-102021

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació de crèdit número 12 del Pressupost General de l'Ajuntament de
Sabadell per a l' exercici 2021

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió del dia 5 d’octubre d’enguany, ha
aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 12 del
Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021.
S’exposa l’expedient 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 l’expedient a la seu electrònica de
l’Ajuntament a l’apartat de modificacions de pressupost a l’adreça:
https://web.sabadell.cat/economia-i-finances/pressupost-municipal/pressupostgeneral-de-2021
També es podrà examinar els expedients presencialment sol·licitant cita prèvia
trucant
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 elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar nous acords.

Sabadell, a data signatura electrònica.
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