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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 per finançar
despesa 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 3.417.334,77€,
derivat de les sol·licituds de proposta de modificació de pressupost de diverses unitats
gestores:


L’ import de 420.317,06€ corresponen al ingressos no previstos en el pressupost
d’enguany per l’addenda complementària del Contracte Programa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sabadell en
matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya.

Concepte

Aplicació

Projecte

45.6 - Ajudes per a garantir la cobertura de
la cura i les necessitats bàsiques d’infants i
adolescents vulnerables durant els períodes
d’aïllament, quarantena i confinament
Fitxa 45.8 - Reforç dels serveis socials
bàsics per a l’atenció de persones refugiades
en situació d’extrema vulnerabilitat que han
vist denegada la seva sol·licitud de protecció
internacional mentre duri el període
d’emergència
Fitxa 45.10 - Ajuts d’Urgència Social

211 45002

2021 3 AJSBD 32

213.000,00

211 45002

2021 3 AJSBD 32

75.000,00

211 45002

2021 3 AJSBD 32

132.317,06



Import

L’import de 2.997.017,71€ correspon a la subvenció en règim de concessió directe
atorgada per la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda en concepte d’ajut extraordinari per la reducció d’ingressos
durant l’any 2020 en la prestació del servei de transport públic com a
conseqüència de la crisis de la COVID-19
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3.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel Cap de Servei amb data 5
de novembre de 2021
4.- 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
La proposta de modificació s’ha de fer d’acord amb el establerts en els articles 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 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
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 15 de modificació de crèdit del Pressupost General de
2021de l’Ajuntament de Sabadell, consistent en:
o
Partida

generacions de crèdits per ingressos per un import de 3.417.334,77 euros:
Descripció

Projecte

Nom del projecte

Modificació

Alta ingrés
211/45002

Transf.corrents per
convenis Serv.Socials i
Igualtat

2021 3 AJSBD

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

401/42090

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

2021 3 AJSBD

82 Subvenció transport Covid-19

Total

Alta ingrés

420.317,06

2.997.017,71

3.417.334,77
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Alta despesa
211/2311/48000

A famílies i institucions
sense ànim de lucre

2021 3 AJSBD

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

401/4411/47900

Transferències corrents a
empreses privades

2021 3 AJSBD

82 Subvenció transport Covid-19

Total

Alta despesa

420.317,06

2.997.017,71
3.417.334,77

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
18-11-2021 09:50:59
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