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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

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/modificacions-pressupost-2022
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, 8 de juny de 2022

Pàg. 1-1

l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022.

CVE 202210091838

inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 7 del Pressupost General de

Data 10-6-2022
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 07 de juny de 2022 i segons dictamen de
Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu de 24
mayo de 2022, ha adoptat el següent ACORD:
Aprovació inicial del setè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General
per a l'exercici 2022 (Exp. SVE/2022/23).

Antecedents de fet
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 2022 (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, crèdits extraordinaris i transferència de crèdit entre aplicacions amb diferents
grups de funcions, 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. 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
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
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:
•

Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 53.567,62€

•

Crèdits extraordinaris finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides
pressupostaries per un import de 143,45€

•

Transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent grups de funció
pressupostària 298,15€

3. Els crèdits proposats com a baixa per finançar els suplement de crèdits per cobrir les
necessitats demanades s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei,
import que s’ha xifrat en 53.711,07€.
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4. Degut a la situació excepcional que s’està vivint en el país d’Ucraïna i la necessitat de
col·laboració per tal de pal·liar la situació extrema dels habitants d’aquest país estan
patint, es considera que es donen les circumstàncies perquè tingui la consideració de
cas d’excepcional d’interès general, i que, d’acord amb el que estableix l’article 177.6
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals
i l’article 38.5 del RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei d’Hisendes
Locals en matèria de pressupostos, el suplement de crèdit de l’aplicació pressupostaria
301/2319/48900 “Altres transferències” i per un import de 45.000,00 es consideri
d’immediata execució.
5. En la sessió plenària celebrada el dia 23 de març d’enguany es va aprovar inicialment
el quart expedient de modificació pressupostària de l’exercici d’enguany. Entre altres
acords el tercer aprovava el traspàs de crèdit entre projectes amb la mateixa aplicació
pressupostaria i que es detalla a continuació:
“Tercer.- Aprovar el traspàs de crèdit pressupostari entre projectes amb la mateixa
aplicació pressupostaria per un import de 22.839,08€”
Aplicació
despesa

Projecte

Nom projecte

209/3330/63202

2020-2-AJSBD-1

Millores camps de futbol

Import baixa
-22.839,08
-22.839,08

Aplicació
despesa

Projecte

209/3330/63202

2022-2-AJSBD-14

Import alta
Millores en equipaments esportius

22.839,08
22.839,08

Per error es va detallar l’aplicació 209/3330/63202, però l’aplicació correcte era la
210/3420/63203, per tal de poder comptabilitzar el traspàs es necessari corregir
l’aplicació
6. El cap de Serveis Econòmics ha emès informe signat electrònicament amb data 10 de
maig de 2022.
7. 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
-

Articles 169 a 171 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 (TRLRHL).

-

Articles 177-180 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 (TRLRHL).

-

El 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.
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-

Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell (BePAS) 2022

-

L’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local.

D’aquesta regulació es poden extreure les següents consideracions jurídiques
1.- El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
a l’article 177 estableix que els crèdits extraordinaris i suplements es poden finançar amb
baixa de crèdit d’altres aplicacions
“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, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent, i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del
pressupost vigent no compromesos, les dotacions dels quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del servei respectiu.(...)
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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Les propostes de modificació per transferència de s’ha de fer d’acord amb el establerts en
els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per a autoritzar-les.
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de
funció correspondrà al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin
crèdits de personal.
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit
amb subjecció al que es disposa en els apartats anteriors.
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la llei.
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents
limitacions:
a) No afectaran els crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
c) No incrementaran crèdits que a conseqüència d'altres transferències hagin estat
objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin
als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran aplicable quan es
tracti de crèdits modificats a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel Ple.
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.
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b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en
algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent
no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.”

L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran
incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans
competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents
programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides
pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la,
havent d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de
crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què
aquest establerta la vinculació jurídica (...)”
3.- 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 40 i 41 desenvolupa de forma més detallada
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries.
4.- A l’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment la modificació
pressupostaria, s’ha d’exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovat si
durant el mencionat termini no es presenten reclamacions ; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
5.- 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 18 i 23 desenvolupa de forma més detallada la
regulació d’elaboració i aprovació del pressupost.
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6.- Al Capítol II. Les Modificacions de crèdit des dels articles 10 fins els 19 de les bases
d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022 regula
el procediment establert per fer la modificacions pressupostàries. I a l’article 42 de les
mateixes bases es regula el Fons de Contingència per aquest exercici 2022.

Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el setè expedient de modificació de crèdit de pressupost per
Ple al Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022 :
•
•

Partida

per suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb baixa de
crèdit d’altres aplicacions per 53.711,07€
per transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent grups de funció
per un import de 298,15€
Descripció

RF

Baixa despesa
301/2318/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.
401/9220/22699 Altres despeses diverses
505/9290/50000 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012
Total

Baixa despesa

Suplement de crèdit
301/2319/48900 Altres transferències
510/2410/44000 Subvencions per al foment de l’ocupació

2
2

Modificació
8.567,62
143,45
45.000,00
53.711,07

45.000,00
8.567,62

Total

Suplement de crèdit

53.567,62

Total

2
Crèdit extraordinari

143,45
143,45

Total

Transferència de crèdit negativa

Crèdit extraordinari
401/9331/35200 Interessos de demora

Transferència de crèdit negativa
301/2319/22602 Publicitat

Transferència de crèdit positiva
300/9220/22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Total

Transferència de crèdit positiva

298,15
53.567,62

298,15
298,15

Segon. Rectificar l'error detectat en l’apartat tercer de l'acord del Ple de 23 de març de
2022, d'aprovació inicial del quart expedient de modificació de crèdit del Pressupost General
per a l'exercici de 2022 en el sentit següent:
On diu:
Aplicació
despesa

Projecte

Nom projecte

209/3330/63202

2020-2-AJSBD-1

Millores camps de futbol

Import baixa
-22.839,08
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-22.839,08

Aplicació
despesa

Projecte

209/3330/63202

2022-2-AJSBD-14

Import alta
Millores en equipaments esportius

22.839,08
22.839,08

Ha de dir:
Aplicació
despesa

Projecte

Nom projecte

210/3420/63203

2020-2-AJSBD-1

Millores camps de futbol

Import baixa
-22.839,08
-22.839,08

Aplicació
despesa

Projecte

210/3420/63203

2022-2-AJSBD-14

Import alta
Millores en equipaments esportius

22.839,08
22.839,08

Tercer.- Considerar d’immediata execució el suplement de crèdit finançat amb la baixa de
crèdit de l’aplicació de despesa consignada pressupostàriament el Fons de Contingència,
per considerar-se un cas d’excepcional d’interès general, atesa la situació que s’està vivint
en el país d’Ucraïna i la necessitat de col·laboració per tal de pal·liar la situació extrema
dels habitants d’aquest país, d’acord amb el que estableix l’article 177.6 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 38.5 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei d’Hisendes Locals en matèria
de pressupostos:
Partida

Descripció

RF

Modificació

Baixa despesa
505/9290/50000 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012

45.000,00

Suplement de crèdit
301/2319/48900 Altres transferències

45.000,00

2
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El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per ALCALDESSA (Marta Farrés Falgueras) a les 13:58 del dia 14/06/2022i perSECRETARI GENERAL (David Cabezuelo Valencia) a les 08:25 del dia 16/06/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4T1605274P08645S03I9 pot
comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Quart.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, durant un període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes, d’acord amb que estableix en l’art. 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà
aprovat de forma definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG

FIR$SEGE_0

Marta Farrés Falgueras
ALCALDESSA
14-06-2022 13:58:06

&DEH]XHOR9DOHQFLD'DYLG
6(&5(7$5,*(1(5$/
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Intervenció General
Control Financer
EXPEDIENT: MC 7/2022

INFORME

IGAS/50/2022

EXPEDIENT OC

SVE/2022/16

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 AL PRESSUPOST
PER A LEXERCICI 2022

TIPUS DINFORME

CONTROL FINANCER PERMANENT AMB CARÀCTER
PREVI

DESTINATARI

SERVEIS ECONÒMICS

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

I.

OBJECTE.

Constitueix lobjecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat crèdits extraordinaris per
import de 143,45 i suplements de crèdit per import de 53.567,62 sobre el pressupost
2022; aquestes despeses es financen amb baixes de crèdits d'altres aplicacions de
despeses del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s'estimen
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. I una modificació pressupostària en la
modalitat transferències de crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despeses per
import de 298,15.
El present informe es formula en el marc del procediment de les modificacions
pressupostàries del Pressupost General establert en els articles 177 al 182 del TRLRHL i
desenvolupat en els articles 34 - 40 del RD 500/1990.
Tanmateix, el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de lAdministració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article
4, enumera les actuacions atribuïdes a lòrgan de control financer permanent.
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II.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

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

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

·

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

·

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

·

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

·

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que saprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, destabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

·

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

·

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

·

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

·

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

·

Bases dExecució del Pressupost

·

Nota informativa de Tutela Financera sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a lexercici de 2022.

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES.
A continuació es detallen les següents consideracions jurídiques i tècniques:
Primera.- Sobre les modificacions de crèdits proposades
Sobre la modificació de crèdit proposada referent a crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit, la normativa daplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a
182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual saprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en endavant TRLRHL-, i als articles 34 a 48 del
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Reial Decret 500/1990, de 20 dabril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en endavant RD 500/1990-.
Segons lestablert en els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 35 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorarse 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:
·

El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

·

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.
El seu detall és el següent:
CODI
SIG.
OP1
010

+

APLICACIÓ DESPESES
2022 401 9331 35200

DESCRIPCIÓ
Interessos de demora

TOTAL
020
020

+
+

-

RF2
2

CRÈDITS
EXTRAORIDNARIS

IMPORT
143,45
143,45

2022 301 2319 48900

Altres transferències

2

45.000,00

2022 510 2410 44000

Subvencions per al
foment de l'ocupació

2

8.567,62

TOTAL
041

PROJECTE

2022 301 2319 22602

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

Publicitat

53.567,62
298,15

CODI OP= Codi operació (010 = crèdit extraordinari) (020 = suplement de crèdit) (080=baixa per
anul·lació) (040 = transferències positives) (041= transferències negatives)
1

2

RF= Recurs de Finançament (2=Baixa de crèdits daltres aplicacions)
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TOTAL
040

+

2022 300 9220 22001

Premsa, revistes, llibres i
altres publicacions

TOTAL
080

+

2022 301 2318 22799

080

+

2022 401 9220 22699

080

+

2022 505 9290 50000

TRANSFERÈNCIES
NEGATIVES

298,15
TRANSFERÈNCIES
POSITIVES

Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.
Altres despeses diverses
Fons de Contigència
d'exec. pressup. Art.31
Llei Org. 2/2012

TOTAL

298,15

298,15
8.567,62
143,45
45.000,00

BAIXES PER
ANUL.LACIÓ

TOTAL DESPESES

53.711,07

0,00

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

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

Tercera.- La present modificació de crèdit dona compliment al principi dequilibri
pressupostari referent a que el total dingressos previstos per cada entitat ha de cobrir
la totalitat de les respectives despeses.
Quarta.- Pel que fa al compliment del principi destabilitat pressupostària larticle 165.1
del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
destabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 dabril dEstabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes que no la contradigui, pel RD
1463/2007, de 2 de novembre, pel que saprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, dEstabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals.
No obstant lanterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, dEstabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que shauran davaluar les
regles fiscals de compliment dEstabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa,
fonamentalment, durant laprovació, execució i liquidació del pressupost.
La Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, en resposta
a una sèrie de consultes efectuades pel Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros
(Cositalnetwork) de 27 de març de 2013, ha admès que sigui en els remissions
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dinformació trimestral previstos en lOrdre HAP 2105/2012, d1 doctubre, el moment
de comprovació i remissió daquests càlculs, al explicitar que:
Sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por
el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos
de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la
aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se
refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como
consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada.
Així doncs de conformitat amb linforme emès per la intervenció IGAS/118/2021 amb
número de document INT15I03QB V2.0 no és requisit previ per a laprovació de
modificacions pressupostàries lemissió per la Intervenció General dun informe
davaluació dels principis destabilitat pressupostària i sostenibilitat financera donat que
lesmentada avaluació quedarà subsumida amb les comunicacions al Ministeri
dHisenda i Funció Pública en virtut de larticle 16 de lOrdre HAP 2105/2012, d1
doctubre i els corresponents informes trimestrals emesos per la Intervenció General
en virtut de larticle 111.2 de les bases dexecució del pressupost aplicables.
La modificació de crèdit proposada no afecta al càlcul de lEstabilitat Pressupostària ja
que són baixes i altes de crèdits entre aplicacions de despeses dels capítols 1 a 7 pel
mateix import, no produint-se cap variació quantitativa en el saldo no financer, com
tampoc a la Regla de la Despesa ja que no varia la despesa computable.
Cinquena.- Pel que fa a lexecució immediata que proposa el centre gestor Serveis
Econòmics relativa al suplement de crèdit proposat per import de 45.000,00 euros per
materialitzar laportació econòmica a les entitats Comitè Provincial de la Creu Roja
Espanyola a Barcelona, Comitè Català per als Refugiats i Taller dArt, Cultura i Creació de
làmbit de cooperació per tal de col·laborar en les actuacions que duen a terme datenció
a les necessitats humanitàries d eles persones víctimes del conflicte bèl·lic a Ucraïna, es
motiva dacord amb linforme tècnic emès pel cap de Serveis Econòmics en data 5 de
maig de 2022 de la següent manera:
Degut a la situació excepcional que sestà vivint el país dUcraïna i la necessitat de
col·laboració per tal de pal·liar la situació extrema dels habitants daquest país estan
patint, es considera que es donen les circumstàncies perquè tingui la consideració de
cas dexcepcional dinterès general, i que, dacord amb el que estableix larticle 177.6
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual saprova el text refós de la Llei dHisendes
Locals i larticle 38.5 del RD 500/1990, de 20 dabril, de desenvolupament de la Llei
dHisendes Locals en matèria de pressupostos, el suplement de crèdit que es detalla
a continuació tingui caràcter dimmediata execució.
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Cal posar de manifest que la remissió de la normativa existent al concepte de calamitat
pública fa referència a una possible afectació als drets i deures a la ciutadania dacord
amb lart. 30 de la Constitució Espanyola de 1978.
En aquest sentit lart. 116 de la Constitució estableix mecanismes o règims dexcepció,
concretament els estats dalarma, excepció i sitio, mitjançant els quals satorguen a les
autoritats civils o militars dEspanya poders excepcionals per poder afrontar situacions
extraordinàries i greus.
Conseqüentment, el sentit de la immediatesa en lexecució que al·ludeix lart. 177.6 del
TRLHL sha dinterpretar com a un supòsit excepcional, prèvia a la declaració de
calamitat pública, que permeti afrontar situacions extraordinàries en els termes
anteriorment esmentats.
Sisena.- Competència per a laprovació de la modificació de crèdit.
LÒrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l article 12
de les Bases dexecució del pressupost de lexercici 2022.
Així mateix, dacord amb larticle 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladors dHisendes
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions
pressupostàries aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 daquest text legal, no entrant en
vigor fins la seva publicació definitiva. Igualment seran aplicables les normes referents als
recursos contenciosos  administratius contra els pressupostos de lentitat al que es
refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990.
IV. CONCLUSIÓ.
Vist lexposat anteriorment, sinforma desfavorablement únicament respecte a la
consideració cinquena del present informe.

Document signat electrònicament,
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06-05-2022

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació pressupostària número 7 referencia 3-7/2022: suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb baixa de crèdits d'altres aplicacions i transferències de
crèdit del pressupost 2022

Informe tècnic relatiu al setè expedient de modificació pressupostaria per
lexercici 2022 amb la referència 3-7/2022
1.- ANTECEDENTS DELS FETS
Dacord amb el que estableix larticle 11 de les Bases dExecució del Pressupost General
de lAjuntament de Sabadell per lexercici 2022 (en endavant BePAS), els caps de serveis
i/o coordinadors dàrees de diversos departaments de lAjuntament de Sabadell han
sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris i transferència de crèdit entre aplicacions amb diferents grups de
funcions, per finançar despesa que no pot demorar-se a lany següent i per la qual el
crèdit previst pressupostàriament en lexercici denguany és insuficient. 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
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Dacord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS 2022, 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.
1.1.2.- Suplements de crèdits finançats amb les baixes de crèdits daltres partides
pressupostaries
Els suplements de crèdits es finançaran amb les baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei. Les necessitats justificades han estat valorades per cada
departament.
Centre
Concepte
gestor

Projecte

Import
necessitat

Total

ÀREA 3 ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS
SOCIALS

8.567,62

Feminisme i Diversitat

8.567,62

DC

Subvenció
per al foment
de l'ocupació

8.567,62

Observacions

Aportació econòmica al departament
Promoció Econòmica per portar a terme
activitats dins del Programa Referent
d'Ocupació Juvenil
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ÀREA 4 ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENV. URBÀ, SEGURETAT I CIVISME

143,45

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

143,45

TE

Interessos de
demora

143,45

Per la regularització d'OPAs de bestreta

ÀREA 5 ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

45.000,00

Serveis Econòmics

45.000,00

SE

Altres
transferències

45.000,00

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

Aportació econòmica les entitats Comitè
Provincial de la Creu Roja Espanyola a
Barcelona, Comitè Català per als
Refugiats i Taller d'Art, Cultura i Creació
de àmbit de la cooperació i que estan
treballant a Ucraïna i països veïns per tal
de col·laborar en les actuacions que duen
a terme datenció a les necessitats
humanitàries de les persones víctimes
del conflicte bèl·lic a Ucraïna
53.711,07

Aquests suplements de crèdits és finançaran amb les baixes de crèdits de les aplicacions i
pels imports que es detallen a continuació i per les quals shan realitzat les corresponents
RC101.
Aplicació
despesa
Descripció
301/2318/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

Import baixa
8.567,62

401/9220/22699 Altres despeses diverses

143,45

505/9290/50000 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012

45.000,00

Total baixa crèdit

53.711,07

Pel que regularització de lús del Fons de Contingència es regula a larticle 42 de les
BePAS 2022 La utilització del Fons de Contingència ha estat aprovada per decret
dAlcaldessa amb el número 4957/2022 i de data 28 dabril denguany.
1.2- Transferència de crèdit entre aplicacions de despesa amb diferents grups de
funció
El Servei de Feminisme i Diversitat ha sol·licitat al departament de Serveis Econòmics la
de modificació de pressupost de transferències de crèdits internes entre aplicacions de
despeses amb diferents grups de funció per import de 298,15, per tal de poder fer front a
la compra dun llibre necessari per realitzar tasques de sensibilització contra la violència
de les dones.
Aplicació de despesa
301-2319-22602
300-9220-22001

Concepte
Publicitat
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions

Import a
-298,15
298,15
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Per tal de poder fer les transferència de crèdit negativa el centre gestor ha realitzat la
corresponents RC101, ha iniciat lexpedient i lha traslladat, amb total la documentació
signada pel cap de servei i cap de làrea dacord amb el que sestableix a larticle 11è. de
les bases dexecució del pressupost general per lexercici 2022, a la unitat de Gestió
Pressupostària de Serveis Econòmics.

1.2- Corregir aplicacions del traspàs entre projectes del tercer acord del dictamen
que aprovar la quarta modificació pressupostaria
En la sessió plenària celebrada el dia 23 de març denguany es va aprovar inicialment el
quart expedient de modificació pressupostària de lexercici denguany. Entre altres acords
en tercer aprovava el traspàs de crèdit entre projectes amb la mateixa aplicació
pressupostaria i que es detalla a continuació:
Tercer.- Aprovar el traspàs de crèdit pressupostari entre projectes amb la mateixa
aplicació pressupostaria per un import de 22.839,08

Aplicació
despesa

Projecte

Nom projecte

209/3330/63202

2020-2-AJSBD-1

Millores camps de futbol

Import baixa
-22.839,08
-22.839,08

Aplicació
despesa

Projecte

209/3330/63202

2022-2-AJSBD-14

Import alta
Millores en equipaments esportius

22.839,08
22.839,08

Per error es va detallar laplicació 209/3330/63202, però laplicació correcte era la
210/3420/63203, per tal de poder comptabilitzar el traspàs es necessari corregir laplicació
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2.- FONAMENTS JÚRÍDICS
A larticle 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que saprova el Text Refós de la Llei
dHisendes 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 dabril, 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:
Larticle 36 de lesmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran
finançar indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord
amb el que s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els
totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides
del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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Larticle 37 regula:
1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit seran incoats, per ordre del President de la
Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans
competents dels
Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables
dels corresponents programes.
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de
la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de
modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals
afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent
d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i
la impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit
extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificarse en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica
(...)

Les propostes de modificació per transferència de sha de fer dacord amb el establerts en
els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març:
Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del
pressupost el règim de transferències establint, en cada cas,
l'òrgan competent per a autoritzar-les.
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre
diferents grups de funció correspondrà al Ple de la corporació
excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal.
3.
Els
organismes
autònoms
podran
realitzar
operacions
de
transferències de crèdit amb subjecció al que es disposa en els
apartats anteriors.
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest
article, quan siguin aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre
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informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen
els articles 169, 170 i 171 de la llei.

Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.
1. Les transferències de crèdits de
subjectes a les següents limitacions:
a) No afectaran els crèdits
concedits durant l'exercici.

qualsevol

ampliables

ni

als

classe

estaran

extraordinaris

b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats
amb suplements o transferències, excepte quan afectin crèdits de
personal, ni els crèdits incorporats a conseqüència de romanents no
compromesos procedents de pressupostos tancats.
c)
No
incrementaran
crèdits
que
a
conseqüència
d'altres
transferències hagin estat objecte de minoració, excepte quan
afectin crèdits de personal.
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de
crèdit que es refereixin als programes d'imprevistos i funcions no
classificades ni seran aplicable quan es tracti de crèdits
modificats a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel Ple.

Al Capítol II. Les Modificacions de crèdit des dels articles 10 fins els 19 de les bases
dexecució del pressupost general de lAjuntament de Sabadell per lexercici 2022 regula
el procediment establert per fer la modificacions pressupostàries.
A larticle 42 de les mateixes bases es regula el Fons de Contingència per aquest exercici
2022.
3.- CONCLUSIONS
Tenint en compte els argument anteriors, es necessari iniciar un expedient de modificació
pressupostària, derivades de les diverses peticions que Serveis Econòmics ha rebut dels
caps de serveis i/o coordinadors dels diversos departaments de lAjuntament de Sabadell.
El departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple la setena modificació
pressupostària per lexercici 2022:
1.- Mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per un import de
53.711,07 en les aplicacions i pels imports que es detallen a continuació i que es
finançarà amb les baixes de crèdits daltres aplicacions pressupostàries:
Partida

RF

Descripció

Baixa despesa
301/2318/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.
401/9220/22699 Altres despeses diverses
505/9290/50000 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012
Total

Baixa despesa

Modificació

8.567,62
143,45
45.000,00
53.711,07
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Suplement de crèdit
301/2319/48900 Altres transferències
510/2410/44000 Subvencions per al foment de locupació

2
2

Total

Suplement de crèdit

Total

2
Crèdit extraordinari

Crèdit extraordinari
401/9331/35200 Interessos de demora

45.000,00
8.567,62
53.567,62
143,45
143,45

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions

2.- Mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions amb diferents grups de funció
per un import de 298,15 :
Partida

Descripció

Modificació

Baixa despesa
301/2319/22602 Publicitat
Total

Baixa despesa

Alta despesa
300/9220/22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Total

Transferència de crèdit

298,15
298,15

298,15
298,15

3.- Corregir laplicació del traspàs entre projectes del tercer acord del dictamen que
aprovar la quarta modificació pressupostaria
Corregir les aplicacions detallades de lacord tercer del dictamen que es va portar en la
sessió plenària celebrada el dia 23 de març denguany que aprovava inicialment el quart
expedien de modificació pressupostària de lexercici denguany.
On diu:
Aplicació
despesa

Projecte

Nom projecte

209/3330/63202

2020-2-AJSBD-1

Millores camps de futbol

Import baixa
-22.839,08
-22.839,08
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Aplicació
despesa

Projecte

209/3330/63202

2022-2-AJSBD-14

Import alta
Millores en equipaments esportius

22.839,08
22.839,08

Ha de dir:
Aplicació
despesa

Projecte

Nom projecte

210/3420/63203

2020-2-AJSBD-1

Millores camps de futbol

Import baixa
-22.839,08
-22.839,08

Aplicació
despesa

Projecte

210/3420/63203

2022-2-AJSBD-14

Import alta
Millores en equipaments esportius

22.839,08
22.839,08

4.- Declarar dimmediata execució el suplement de crèdit finançat amb el Fons de
Contingència
Degut a la situació excepcional que sestà vivint el país dUcraïna i la necessitat de
col·laboració per tal de pal·liar la situació extrema dels habitants daquest país estan
patint, es considera que es donen les circumstàncies perquè tingui la consideració de cas
dexcepcional dinterès genera, i que, dacord amb el que estableix larticle 177.6 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual saprova el text refós de la Llei dHisendes Locals i larticle
38.5 del RD 500/1990, de 20 dabril, de desenvolupament de la Llei dHisendes Locals en
matèria de pressupostos, el suplement de crèdit que es detalla a continuació tingui
caràcter dimmediata execució.
Partida

Descripció

RF

Modificació

Baixa despesa
505/9290/50000 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012

45.000,00

Suplement de crèdit
301/2319/48900 Altres transferències

45.000,00

2

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

!"#$$!% &!'()%#*+ ,-.#/
0!/ 1# .#'2#). #0-%3&)0.
4565768588 59:5;

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

8/8

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció

06/05/2022
Pàg.

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
3-7/2022

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

05/05/2022

Grup apunts:

Modificació pressupostaria número 7 proposta Ple mes de juny

Situació expedient:

En Elaboración

Data comptabilització:

2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.

53.711,07

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

53.711,07

Total baixes per anul·lació

-53.711,07

14:53:29
1

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 06/05/2022
Pàg.

14:50:22
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
3-7/2022

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

05/05/2022

Grup apunts:

Modificació pressupostaria número 7 proposta Ple mes de juny
En Elaboración

Situació expedient:

Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

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

298,15

3.- DESPESES FINANCERES

143,45

4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

9.009,22

53.567,62

5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

45.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- INVERSIONS REALS
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8.- ACTIUS FINANCERS
9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

54.009,22

54.009,22

ALTES

BAIXE

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

AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció

06/05/2022
Pàg.

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

3-7/2022

Data:

05/05/2022

Grup apunts:

Modificació pressupostaria número 7 proposta Ple mes de juny
En Elaboración

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

Data comptabilització:

Import EUROS
143,45
53.567,62

C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GEN. PER INGRÉS
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ

-53.711,07

G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES

298,15

H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

-298,15

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

14:52:32
1
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Partida
300

+/- Ingrés

Publicitat

300/9220/22001

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

298,15

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

510/2410/44000

Subvencions per al foment de l'ocupació

8.567,62
8.567,62

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

401/9220/22699

Altres despeses diverses

401/9331/35200

Interessos de demora

505

Nom projecte

298,15

301/2318/22799

401

Projecte

Direcció Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

301/2319/22602

301

- Despeses + Despeses

143,45
143,45

Serveis Econòmics

505/9290/50000
301/2319/48900

Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org.
2/2012
Altres transferències

Total

45.000,00
45.000,00
54.009,22

54.009,22
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