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

PLE

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1224834 SZLS4-MY50B-510C1 4CFBF25CC8E08C4ECF9E81C70592A8787A65AEA3) 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.

Assumpte:

Modificació de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de
Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS) i rectificar l’error material en el
document de classificació d’orgànic

ANTECEDENTS DE FETS
1.- Amb data 23 de novembre de 2020, es va aprovar el pressupost per l’exercici 2021 de
l’Ajuntament de Sabadell i que va entra en vigor l’1 de gener d’enguany, amb les seves
corresponents bases d’execució i altres documents que formen part de l’expedient necessari per
la seva elaboració i aprovació. Posterior a l’entrada en vigor del pressupost s’ha detectat un
error material en la classificació orgànica d’un document que
forma part de l’expedient del
pressupost per l’exercici 2021. A més per una optima gestió del mateix es necessari la
modificació de diversos articles de les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de
Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS),
2.- Modificar article 7.” Nivells de vinculació jurídica” que no es van definir correctament les
vinculacions jurídiques a nivell econòmic dels conceptes que es detallen a continuació i que
identifiquem com a despeses transversals. Pel que fa l’econòmic van quedar a 1 dígit quan
realment s’hauria de definir a 5 dígits, aquest error origina que vinculin totes les aplicacions de
despeses transversal detallades dificultant la gestió pressupostària dels crèdits:
20200
20300
20500
21200
21300
21301
21303
22001
22100
22101
22102
22103
22200
22201
22601
2260200
2260202
2270001
22701
2279900
23001
23100
23010
23020
23110
23120

Lloguers d’edificis i altres construccions
Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge
Lloguer de mobiliari i estris
Manteniment d’edificis i altres construccions
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge
Adaptació d’instal·lació I maquinària
Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatge
Premsa, revistes, llibres, i altres publicacions
Energia elèctrica
Aigua
Gas
Combustibles i carburants
Serveis de Telecomunicacions
Comunicacions postals
Atencions protocol·làries i representatives
Difusió d’activitats, premsa i ràdio
Publicacions
Contractes neteja
Seguretat
Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Dietes dels membres corporació
Locomoció dels membres dels òrgans de govern
Dietes personal directiu
Dietes personal no directiu
Locomoció personal directiu
Locomoció personal no directiu
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El fet que actualment el pressupost ja està en vigor, i per tant comptablement s’han fet
operacions, podria afectar que les noves vinculacions que es volen definir donessin saldo
negatius. Per evitar aquest situació s’ha realitzat un estudi dels saldos a nivell de vinculació
actual i com quedarien amb la vinculació correcte, el resultat ha estat noves bosses de
vinculacions amb saldo positiu o zero
3.- Modificar l’article 34 “Acumulació de fases d'execució del Pressupost” per millorar la gestió de
tramitació de les despeses relacionades amb premis educatius, culturals, científics o de
qualsevol naturalesa i les subvencions de concurrència no competitiva, es necessari acumular en
un sol acte la disposició-obligació no contemplada a l’article 34 de les BePAS.
4.- Modificar l’article 35. “Contractes menors” que en la elaboració del pressupost no va quedar
definit, amb la qual cosa actualment no està regulat la contractació dels contractes menors a
nivell intern. Finalment s’ha realitzat un redactat que regularà la tipologia del contractes recollit
en aquest article i que afectarà col·lateralment a l’article 34 de les bases.
5.- Rectificar l’error material del document “Classificació per orgànic” de l’ expedient d’aprovació
del pressupost que per un error informàtic el llistat es va realitzat amb la taula de classificació
orgànica del 2020 que no està adaptada a l’estructura del nou cartipàs aprovat per decret
7579/2020, de data 2 de novembre de 2020. Pel que fa a l’article 4.1 de les bases d’execució on
es detalla la classificació orgànica i la classificació de les taules del sicalwin són correctes,
6.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel cap de Serveis Econòmics, de
data 17 de març de 2021.

Fonaments de Dret
1.- 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, d’acord amb el que s’estableix a l’article 9:
Les bases d'execució contindran l'adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia Entitat i dels seus Organismes
autònoms, així com aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió, establint quantes
prevencions es considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i
recaptació dels recursos
El contingut d’aquesta norma es un principi obert, però la Llei estableix dos regles que la
Corporació municipal ha de respectar:
•

No es podrà modificar el legislat per a l'administració econòmica

•

No podrà comprendre preceptes d'ordre administratiu que requereixin legalment de
procediments i solemnitats específiques diferents del preceptuat per al Pressupost

Entre altres matèries, i d’acord amb el que s’estableix en la normativa, les Entitats locals
regularan en les bases d'execució del Pressupost:
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a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits.
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall dels
recursos afectats.
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint, en cada cas, l'òrgan competent
per a autoritzar-les.
d) Tramitació dels expedients d'ampliació i generació de crèdits, així com d'incorporació
de romanents de crèdits.
e) Normes que regulin el procediment d'execució del Pressupost.
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de despeses,
així com de reconeixement i liquidació d'obligacions.
g) Documents i requisits que, d'acord amb la mena de despeses, justifiquin el
reconeixement de l'obligació.
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d'acreditar el trobar-se al corrent
de les seves obligacions fiscals amb l'Entitat i justificar l'aplicació de fons rebuts.
i) Suposats en els quals puguin acumular-se diverses fases d'execució del Pressupost de
despeses en un sol acte administratiu.
j) Normes que regulin l'expedició d'ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa
fixa.
k) Regulació dels compromisos de despeses pluriennals.
Les bases d'execució del Pressupost de cada exercici podran remetre's als Reglaments o
Normes de caràcter general dictades pel Ple.
2.- D’acord el que disposa l’art. 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
3.- L’entrada en vigor de la modificació de les bases d’execució ve determinada per la disposició
final única punt 2 de les BePAS per l’exercici 2021:
(...) Si durant la vigència d’aquestes bases es fa necessària la seva modificació,
l’expedient únicament requerirà d’un acord plenari per a la seva vigència a excepció de si
una norma sectorial determina d’aplicació els principis de publicitat i concurrència (...)

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de l’índex de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici
2021 (BePAS):
On diu:
ARTICLE 35. CONTRACTES MENORS (PENDENT DEL TEXT QUE EMETRÀ SECRETARIA)

Ha de dir:
ARTICLE 35. CONTRACTES MENORS
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Segon.- Aprovar la modificació de l’article 7 “Nivells de vinculació jurídica” de les Bases
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2021 (BePAS) on s’afegeix una nova vinculació que
origina un canvi en les numeracions de les excepcions.
On diu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1224834 SZLS4-MY50B-510C1 4CFBF25CC8E08C4ECF9E81C70592A8787A65AEA3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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b) Excepcions:
i. Capítol 1. No es tindrà en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica.
ii. Capítol 2. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la vinculació
jurídica en els següents subconceptes econòmics (...)
Capítol 2. Vincularan a nivell de concepte (3 dígits) les següents classificacions
econòmiques(...)
iii. Capítol 2. Vincularan a nivell d’article (2 dígits) les següents classificacions (...)
iv. Capítol 4. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la vinculació
jurídica en els següents subconceptes econòmics (...)
v. Capítol 6. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la vinculació
jurídica en els següents subconceptes econòmics (...)
vi. Els crèdits ampliables: vinculació jurídica a nivell d’aplicació pressupostària (...)
vii. Les aplicacions que tinguin associades projectes de despeses vincularan a nivell del
propi projecte (...)
viii. Subvencions nominatives (...)

Ha de dir :
b) Excepcions:
i. Capítol 1. No es tindrà en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica
ii. Capítol 2. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
20200 Lloguers d’edificis i altres construccions
20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge
20500 Lloguer de mobiliari i estris
21200 Manteniment d’edificis i altres construccions
21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge
21301
Adaptació d’instal·lació de maquinaria
21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatge
22001 Premsa, revistes, llibres, i altres publicacions
22100 Energia elèctrica
22101 Aigua
22102 Gas
22103 Combustibles i carburants
22200 Serveis de Telecomunicacions
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22201 Comunicacions postals
22601 Atencions protocol·làries i representatives
2260200 Difusió d’activitats, premsa i ràdio
2260202 Publicacions
2270001 Contractes neteja
22701 Seguretat
2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals
23001 Dietes dels membres corporació
23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern
23010 Dietes personal directiu
23020 Dietes personal no directiu
23110 Locomoció personal directiu
23120 Locomoció personal no directiu
iii Capítol 2. Vincularan a nivell de subconcepte (5 dígits) les classificacions
econòmiques esmentades al punt anterior
iv Capítol 2. Vincularan a nivell de concepte (3 dígits) les següents classificacions
econòmiques:
22100 Energia elèctrica
22101 Aigua
22102 Gas
v. Capítol 2. Vincularan a nivell d’article (2 dígits) les següents classificacions
econòmiques.
21200 Manteniment d’edificis i altres construccions01 Adaptació d’instal·lacions i
maquinària
21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge
vi. Capítol 4. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
46200 Transferències corrents a Ajuntaments
46500 Transferències corrents a Comarques
46600 Transferències corrents a altres entitats que agrupin municipis
46700 Transferències corrents a consorcis
48300 Subvencions i aportacions institucionals
49000 Transferències corrents a l’exterior
vii. Capítol 6. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general
60903 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general Urbanisme
61900 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general
61903 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general Urbanisme
62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció
62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
62500 Mobiliari
62501 Equips oficina
62503 Mobiliari Urbanisme
62504 Mobiliari Serveis Generals
62600 Equips per a processos d’Informació
62900 Altres inv.noves assoc, funcion. Serveis
62903 Atres inv.noves assoc, funcion. Servei Urbanisme
5

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que la Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu,
en la sessió ordinària de 23 de març de 2021, ha aprovat aquest dictamen.
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió ordinària de 6 d'abril de 2021, ha aprovat aquest dictamen.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DICTAMEN COMISSIÓ INFORMATIVA: Dictamen modificació bases
pressupost i rectificar classificació orgànica

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Presidenta Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 18/03/2021 14:07
2.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 07/04/2021 16:17
3.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 12/04/2021 23:12

Codi de verificació: SZLS4-MY50B-510C1
Pàgina 6 de 11

63200
63201
63203
63300
63303
64000
64100

APROVAT
12/04/2021 23:12

Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic
Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció
Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme
Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
Despeses en inversions de caràcter immaterial
Despeses en aplicacions informàtiques
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viii. Els crèdits ampliables: vinculació jurídica a nivell d’aplicació pressupostària.
ix. Les aplicacions que tinguin associades projectes de despeses vincularan a
nivell del propi projecte.
x. Subvencions nominatives.

Tercer.- Aprovar la modificació de l’article 34 “Acumulació de fases d'execució del Pressupost”
de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2021 (BePAS):
On diu:
2.- Autorització/Disposició/Obligació
Es podran acumular en un sol acte les despeses de menor quantia que a continuació es
detallen:
a) Indemnitzacions
b) Despeses financeres.
c) Interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment.
d) Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
e) Quotes per la pertinença a associacions, fundacions i altres entitats
f) Prestacions econòmiques de caràcter social
g) Reconeixement extrajudicial de crèdit.
h) Quotes de la Seguretat Social
i) Tributs estatals, autonòmics i estatals.

Ha de dir:
2.- Autorització/Disposició/Obligació
Es podran acumular en un sol acte les despeses de menor quantia que a continuació es
detallen:
a) Indemnitzacions
b) Despeses financeres.
c) Interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment.
d) Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
e) Quotes per la pertinença a associacions, fundacions i altres entitats
f) Prestacions econòmiques de caràcter social
g) Reconeixement extrajudicial de crèdit.
h) Quotes de la Seguretat Social
i) Tributs estatals, autonòmics i estatals.
j) Despeses de contractes menors tramitats de conformitat amb l’article 35.2.1 de
les presents bases d’execució del pressupost
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3 . – Disposició/Obligació
Es podrà acumular en un sol acte les despeses que per la seva gestió sigui convenient
aquesta acumulació i que corresponen a:
a) Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol naturalesa .
b) Subvencions de concurrència no competitiva
Quart.- Aprovar la modificació de l’article 35 “Contractes menors” de les Bases d’Execució
del Pressupost per l’exercici 2021 (BePAS):
On diu:
Article 35. Contractes menors
Sense contingut

Ha de dir:
Article 35. Contractació menor
1.- De conformitat amb el que disposa l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, es consideren contractes menors en l’àmbit de l’administració local els
següents:
a) Contractes d’obres amb valor estimat inferior a 40.000,00 €, IVA exclòs.
b) Contractes de subministraments o serveis amb valor estimat inferior a 15.000,00 €,
IVA exclòs.
Les quanties assenyalades anteriorment, que defineixen els contractes menors, son les
establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la
qual cosa es consideraran automàticament modificades sense necessitat d'acord exprés
de reforma de les presents bases d'execució, si durant l'exercici pressupostari es
produeix un canvi legislatiu que les modifiqui.
2.- La tramitació de la contractació menor es regirà per la Llei 9/20017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic, per les normes de contractació administrativa
que resultin d’aplicació, per les instruccions internes dictades pels serveis competents de
l’Ajuntament de Sabadell, i per les següents regles:
2.1.- Contractes menors que suposin una despesa inferior o igual a 1.000,00 euros (IVA
inclòs):
a. Cal adjuntar un pressupost, que ha de ser previ a l’encàrrec de la prestació
i que estarà signat pel responsable del servei.
El centre gestor crearà l’operació comptable de retenció de crèdit (RC) a
Sicalwin en fase prèvia, i ho comunicarà a Intervenció per a la
comptabilització definitiva. La documentació associada estarà a disposició
d’Intervenció a l’expedient electrònic per si cal consultar.
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b. La Intervenció municipal passarà a definitiva la proposta de retenció de
crèdit (RC), podent requerir informació complementària, així com l’esmena
d’errades materials o formals.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1224834 SZLS4-MY50B-510C1 4CFBF25CC8E08C4ECF9E81C70592A8787A65AEA3) 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.

c. Quan el centre gestor disposi del número de document definitiu de la RC
es podrà efectuar la comanda. No és possible l’encàrrec de la prestació
sense disposar del número de RC definitiva.
d. El centre gestor comunicarà al proveïdor el número de RC definitiva, per
tal que l’inclogui en la corresponent factura.
e. Quan es disposi de la factura el centre gestor realitzarà l’operació ADO,
contra la RC definitiva, un cop sigui efectiva la realització de l’obra, la
prestació del servei o l’adquisició del bé. Un cop fiscalitzada l’operació
ADO s’haurà d’aprovar per decret de l’òrgan de contractació.
f.

La RC tindrà una vigència que coincidirà amb la durada del contracte
menor i, en tot cas, com a màxim, fins a 31 de desembre de l’exercici
pressupostari corresponent.

No es podran tramitar d’acord amb aquesta regulació els contractes de serveis que
tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, la redacció de projectes d’obra i memòries valorades, la direcció i inspecció
d’obres, la coordinació de seguretat i salut d’obres, l’emissió de dictàmens i informes, i
l’assessorament en general, així com altres de naturalesa similar, i en general aquells
contractes de qualsevol tipologia que tinguin una durada superior a tres mesos. Tampoc
es podran tramitar d’acord amb aquesta regla els contractes que comportin associada
despesa pluriennal. A aquests contractes se’ls hi aplicarà l’apartat següent (2.2).
2.2.- Contractes menors que suposin una despesa superior a 1.000,00 euros (IVA inclòs)
fins a un import inferior o igual a 10.000,00 euros (IVA inclòs):
a. Cal adjuntar almenys un pressupost, que ha de ser previ a l’encàrrec de la
prestació i que estarà signat pel responsable del servei.
b. Originaran la tramitació de la operació AD per import de la despesa imputable a
l’exercici corresponent, que serà aprovada per l’òrgan de contractació mitjançant
el corresponent decret.
c. Es podran aprovar de forma agrupada en un únic decret diversos contractes
menors, sempre que la quantia de cadascun d’ells sigui igual o inferior a 5.000,00
euros IVA inclòs. Els contractes menors amb despesa superior a 5.000,00 euros
s’aprovaran en tot cas mitjançant un decret individual.
d. El centre gestor comunicarà al proveïdor el número d’AD per tal que l’inclogui en
la corresponent factura.
2.3.- Contractes menors que suposin una despesa superior a 10.000,00 euros (IVA
inclòs) fins als límits legalment establerts de la contractació menor:
a. Caldrà sol·licitar, com a mínim, tres pressupostos que s’incorporaran a l’expedient
administratiu. El responsable del servei signarà el pressupost presentat per
l’adjudicatari del contracte.
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b. En el cas que concorri un supòsit excepcional que impedeixi sol·licitar tres
pressupostos caldrà que s’adjunti un informe justificatiu degudament motivat, que
haurà d’estat signat pel responsable del servei. El motiu al·legat no pot suposar en
cap cas una restricció indeguda a la concurrència.
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c. Originaran la tramitació de la operació AD per import de la despesa imputable a
l’exercici corresponent, que serà aprovada per l’òrgan de contractació mitjançant
el corresponent decret.
d. El centre gestor comunicarà al proveïdor el número d’AD per tal que l’inclogui en
la corresponent factura.
3.- No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix,
ni alterar el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels límits de la contractació
menor, els requisits de publicitat i els relatius al procediment d’adjudicació que
correspongui.
A l’informe que s’emeti justificant la necessitat de la contractació es declararà
expressament la inexistència de fraccionament.
Quart.- Rectificar l’error material del document “Classificació per orgànic” de l’expedient del
Pressupost General de 2021:
On diu:
1 Alcaldia
100 Òrgans de Govern
101 Gabinet d'Alcaldia
2 Àrea de Presidència i Drets Socials
200 Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
202 Projecte Sabadell 2030
204 Secretaria General
205 Intervenció General
207 Comunicació
208 Transparència i Bon Govern
209 Cultura
210 Esports
211 Acció Social
212 Habitatge
213 Salut
214 Cicles de Vida
215 Educació
3 Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
300 Direcció Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
301 Feminismes i Diversitat
307 Benestar Animal
308 Participació Ciutadana
4 Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
400 Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
401 Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
403 Neteja viària, recollida i tractament de residus
406 Seguretat i Civisme
407 Urbanisme
411 Transició energètica
5 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
500 Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
501 Transformació Organitzativa
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Tecnologia i Sistemes d'Informació
Informació de Base
Serveis Generals i Compres
Serveis Econòmics
Tresoreria
Recursos Humans
Prevenció de Riscos Laborals
Promoció Econòmica
Llicències i Disciplina d'Activitats
Comerç, Consum i Turisme

Ha de dir:
Orgànics Descripció
100 Òrgans de Govern
101 Gabinet d'Alcaldia
200 Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
202 Projecte Sabadell 2030
204 Secretaria General
205 Intervenció General
207 Comunicació
209 Cultura
210 Esports
211 Acció Social
212 Habitatge
213 Salut
214 Cicles de Vida
215 Educació
300 Direcció Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
301 Feminismes i Diversitat
307 Benestar Animal
308 Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
309 Transparència i Bon Govern
400 Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
401 Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
403 Neteja viària, recollida i tractament de residus
406 Seguretat i Civisme
407 Urbanisme
411 Transició energètica
500 Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
501 Transformació Organitzativa
502 Tecnologia i Sistemes d'Informació
503 Informació de Base
504 Serveis Generals i Compres
505 Serveis Econòmics
506 Tresoreria
507 Recursos Humans
508 Prevenció de Riscos Laborals
510 Promoció Econòmica
511 Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)
512 Llicències i Disciplina d'Activitats
514 Comerç i Consum
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Cinquè.- D’acord amb el que s’estableix a la disposició final única de les Bases d’Execució del
Pressupost per l’exercici 2021 (BePAS) l’expedient únicament requerirà d’un acord plenari per a
la seva vigència a excepció de si una norma sectorial determina d’aplicació els principis de
publicitat i concurrència.
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Sisè.- 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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