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Antecedents de fet
1. D’acord amb el estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2021 (BePAS), els caps de serveis i/o
coordinadors d’àrees de diversos departaments de l’Ajuntament de Sabadell han
sol·licitat iniciar un expedient modificació pressupostària per generació de crèdit i
transferència de crèdit amb la mateixa àrea de despesa i de capítol 1 per finançar
despesa i que no estava el crèdit previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany.
2. La modificació per generació de crèdit a realitzar és per un import de 198.179,85€,
derivat de les sol·licituds de proposta de modificació de pressupost de diverses unitats
gestores:




L’import de 11.230,44€ corresponen a l’aportació del Ministerio de Igualdad contra
la Violència de Gènere per al desenvolupament de noves competències
reservades a entitats locals.
L’import de 177.704,22€ són diverses subvencions de corrents rebudes de la
Diputació de Barcelona.
L’import de 9.245,19€ corresponen a subvencions de capital concedides per la
Diputació de Barcelona.

Projecte

2021/3/AJSBD/44
2021/3/AJSBD/21

Denominació

Entitat

Eco.

Oficina Jove de Sabadell (fitxa 42 i
altres ) (any 2021)
Programes de Diversitat i
Interculturalitat (fitxa 30 i altres) (any
2021)

MINISTERIO
DE IGUALDAD

42090

0,00

11.230,44

11.230,44

Diputació de
Barcelona

46100

16.111,26

20.915,48

4.804,22

46100

0,00

172.900,00

172.900,00

76100

0,00

9.245,19

9.245,19

Barris i comunitats: motors de
2021/3/AJSBD/124 transformació social (2021)
2021/2/AJSBD/37

Compromisos
Previst
Modificacions
Concertats
i
pressupost
per generació
Drets
2021
de crèdit
reconeguts

Millores equipaments esportius

Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona

Total

198.179,85

3. La subvenció rebuda del Ministeri de Igualdad, comptabilitzada al projecte
2021/3/AJSBD/44 Oficina Jove de Sabadell (fitxa 42 i altres ) (any 2021), i la rebuda
per la Diputació de Barcelona, comptabilitzada al projecte 2021/3/AJSBD/124 Barris i
comunitats: motors de transformació social (2021), financen despeses de capítol 1
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“Despeses de personal”. D’acord amb les instruccions acordades amb la Intervenció
General, els ingressos rebuts per entitats que financin despeses de personal no
portaran projecte: ni els crèdits de despesa generats ni les previsions inicials de crèdits
de despesa afectats. A final de l’exercici es regularitzarà els projectes associant la
depesa de personal afectada, amb l’objectiu d’obtenir un coeficient de finançament
correcte i evitar errors en els càlculs de les desviacions.
4. A data d’avui el diversos departaments han sol·licitat al departament de Serveis
Econòmics proposta de modificació de pressupost de transferències de crèdit internes
entre aplicacions de despeses amb la mateixa àrea de despesa per import de
64.222,41€ per tal de poder fer front a diverses despeses que no disposaven de
consignació pressupostària suficient i s’han de realitzat en el pressupost d’enguany.
Per una altra banda també el Servei de Recursos Humans ha sol·licitat fer
transferències de crèdit entre aplicacions de personal (capítol 1) per un import de
440.000€ amb l’objectiu de dota de consignació suficient a diverses aplicacions per tal
d’evitar tensions fins a finals d’exercici en la comptabilització de la nòmina.
Orgànic Departament
209

Cultura

411

Transició energètica

507

Recursos Humans

Text Explicatiu
Import
Per despeses de programació i aquelles derivades de la
temporada dels teatres municipals i el Centre de creació
Estruch
35.000,00
Transferència capítol 1 cobrir costos de la incorporació d’un
tècnic superior en Dret
29.222,41
Transferència per regularització el crèdit a nivell d'àrea de
despesa amb la finalitat de poder comptabilitzar correctament la
despesa de capítol 1.
440.000,00
Total

504.222,41

5. Per tal de poder fer les transferències de crèdit negativa els centres gestors han
realitzat les corresponents RC101, han iniciat l’expedient i l’han traslladat, amb total la
documentació signada pel cap de servei i cap de l’àrea d’acord amb el que s’estableix
a l’article 11è. de les bases d’execució del pressupost general per l’exercici 2021, a la
unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics.
6. L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel Cap de Servei amb data 5
de novembre de 2021
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
1. Les propostes de modificació per transferència de crèdit s’ha de fer d’acord amb el
establerts en els articles 179, 180 i 181 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.
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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.
Article 181 Generacions de crèdit
Podran generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la forma que
reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
següents operacions:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per a
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estan compresos en els seus fins o objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsament de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a
reposició del crèdit en la corresponent quantia
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2. Al Capítol II. Les Modificacions de crèdit i els articles 10,11,12, 13, 14, 15 i 16 de les
bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici
2021 regula el procediment establert per fer la modificacions pressupostàries.
En virtut de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de
novembre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de novembre de
2020:
RESOLC
Únic.- Aprovar l’expedient número 14 de modificació de crèdit del Pressupost General de
2021de l’Ajuntament de Sabadell, consistent en:
o
o
Partida

generacions de crèdits per ingressos per un import de 198.179,85 euros:
transferències de crèdit per un import de 504.222,41euros
Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Generació de crèdit
210/76100

Transferències de capital
de la Diputació

2021 2 AJSBD

37 Millores equipaments
esportius

301/42090

Altres transferències
corrents de l'Adm. General
de l'Estat

2021 3 AJSBD

44 Oficina Jove de Sabadell
(fitxa 42 i altres ) (any 2021)

301/46100

Transferències corrents de
la Diputació

2021 3 AJSBD

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

308/46100

Transferències corrents de
la Diputació

2021 3 AJSBD 124 Barris i comunitats: motors
de
transformació social (2021)

172.900,00

Total

198.179,85

Alta ingrés

9.245,19

11.230,44

4.804,22

Alta despesa
210/3420/62502

Mobiliari Departaments

2021 2 AJSBD

37 Millores equipaments
esportius

9.245,19

301/2316/22799

Altres treballs realitzats per
altres empreses i prof.

2021 3 AJSBD

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

4.804,22

301/2318/13100
301/2318/13102

Laboral temporal
Altres remuneracions
personal laboral temporal
Seguretat social
Salaris del Grup A2
Triennis personal funcionari

301/2318/16000
308/9240/12001
308/9240/12006
308/9240/12100
308/9240/12101
308/9240/12103
308/9240/16000
308/9240/20600

Complement de destí
personal funcionari
Complement específic
personal funcionari
Altres complements
personal funcionari
Seguretat social
Lloguer d'equips per a
processos d'informació

3.574,10
5.074,99
2.581,35
26.960,01
454,39
11.078,41
18.626,85
10.854,29

2021 3 AJSBD 124 Barris i comunitats: motors
de
transformació social (2021)

22.026,05
900,00
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Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

308/9240/22602

Publicitat

2021 3 AJSBD 124 Barris i comunitats: motors
de
transformació social (2021)

5.000,00

308/9240/22699

Altres despeses diverses

2021 3 AJSBD 124 Barris i comunitats: motors
de
transformació social (2021)

60.000,00

308/9240/22799

Altres treballs realitzats per
altres empreses i prof.

2021 3 AJSBD 124 Barris i comunitats: motors
de
transformació social (2021)

17.000,00

Total

Alta despesa

198.179,85

Transferència de crèdit
Baixa despesa
209/3380/48200

Transf. corrents institucions sense2020 3 AJSBD
ànim de lucre

212/1523/12001
212/1523/12101

Salaris del Grup A2
Complement específic personal
funcionari
Productivitat
Productivitat
Salaris del Grup C2
Productivitat
Salaris del Grup A1
Triennis personal funcionari

30.000,00
20.000,00

Complement de destí personal
funcionari
Complement específic personal
funcionari
Altres complements personal
funcionari
Altres treballs realitzats per altres 2020 5 AJSBD
empreses i prof.

15.000,00

308/9241/15000
309/9225/15000
401/1710/12004
401/9207/15000
407/1510/12000
407/1510/12006
407/1510/12100
407/1510/12101
407/1510/12103
411/1601/22799

501/9200/12101
501/9200/15200
504/9204/15000
504/9204/15200
506/9320/12103
506/9320/15000

Complement específic personal
funcionari
Altres incentius
Productivitat
Altres incentius
Altres complements personal
funcionari
Productivitat

99 Activitats de Festes i Cultura
popular 2021

35.000,00

5.000,00
12.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00

45.000,00
20.000,00
7 Gestió EDAR Ripoll i Riusec 2021 - 29.222,41
despeses indirectes (IVA deduible)
40.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
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Partida

Descripció

506/9320/15200
514/4312/13102

Projecte

Nom del projecte

Altres incentius
Altres remuneracions personal
laboral temporal

Modificació
20.000,00
90.000,00

Total

Baixa despesa

504.222,41

Alta despesa
209/3340/22609

Activitats culturals i esportives

211/3261/16000
215/3240/16000
411/1601/14300
411/1601/16000
507/2210/16000

Seguretat social
Seguretat social
Altre personal
Seguretat social
Seguretat social

2020 3 AJSBD 100 Activitats Difusió artística dels
teatres 2021

35.000,00
50.000,00
190.000,00
22.186,81
7.035,60
200.000,00

Total

Alta despesa

504.222,41

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
Montserrat González Ruiz
TINENTA D'ALCALDESSA DE L'AREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
IMPULS ADMINISTRATIU
11-11-2021 14:14:34
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