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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU 

SERVEIS ECONÒMICS 

 
 

E D I C T E 

 

El Ple, en la sessió extraordinària de 7 de setembre d’enguany, va aprovar inicialment 

el dotzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Sabadell per l’exercici de 2022.  D’acord amb el que disposa l’article 177.2 en relació 

amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLHL), 

l’expedient s’exposa al públic, per un termini de quinze dies hàbils a comptar de 

l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que 

les persones interessades el puguin examinar i presentar-hi les reclamacions que 

considerin oportunes. 

 

L’expedient es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat “Economia 

i finances”, mitjançant el següent enllaç https://web.sabadell.cat/economia-i-

finances/pressupost-municipal/pressupost-general-de-2021/modificacions-pressupost-

2022 

 

També es pot consultar presencialment sol·licitant cita al telèfon 937453134 o enviant  

correu electrònic a l’adreça economia@ajsabadell.cat.  

 

En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, l’expedient es 

considerarà definitivament aprovat. 

 

Sabadell, 14 de setembre de 2022. 
 
 
 
Montserrat González Ruiz 
Tinenta de l’Àrea  de desenvolupament econòmic i  
Impuls administratiu 
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La Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu 
ha emès, en sessió de 7 de setembre de 2022 i per tal d’elevar-lo al Ple municipal, el 
següent DICTAMEN: 
 
Aprovació inicial del dotzè expedient de modificació de crèdit i bases d'execució del 
Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l' exercici 2022 (SVE/2022/31). 
   
  
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 
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 Desenvolupament Econòmics i Impuls Administratiu 
 

2. D’acord 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. Aquestes 
necessitats, degudament justificades per cada departament, es finançaran: 

Suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses 

general 1.490,00 euros 
Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides 

pressupostaries  per un import de 319.925,50 euros 

3. Els crèdits proposats com a baixa per finançar els suplements de crèdit per cobrir les 
necessitats demanades s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, import 
que s’ha xifrat en 319.925,50 euros. 
4. Derivat dels suplements de crèdit especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb 
baixes de crèdit d’aplicacions pressupostaries, és necessari regularitzar els coeficients de 
finançament mitjançant desviacions de finançament i/o regularitzacions dels Compromisos 
d’Ingrés (CI) d’acord amb l’annex 1 “Ajust finançament derivat del suplement de crèdit 
finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions” que s’annexa a aquest 
acord. 
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5. En virtut del que s’estableix a l’article 4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels 
annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les 
operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afectin les seves 
condicions contractuals d’acord amb les especificacions de l’apartat 2 de l’annex 2 de 
l’esmentada Ordre. En base això s’ha omplert el model CL1 “Pla de finançament 
d’inversions” que s’annexa a aquest acord com annex2. 
6. Amb data 22 de desembre de 2021, es va aprovar el pressupost per l’exercici 2022 de 
l’Ajuntament de Sabadell i que va entrar 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.  

7. Posterior a l’entrada en vigor del pressupost es considera necessari modificar l’article 
62.3 “”Bestretes de caixa fixa”  per tal de millorar la gestió de les bestretes de caixa 
assignades a diversos serveis. 

8. El cap de Serveis Econòmics ha emès informe signat electrònicament amb data 28 de 
juliol de 2022. 

9. 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 i 177 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. 

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

- L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

 
D’aquesta regulació es poden extreure les següents consideracions jurídiques: 
 
1. A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
estableix: 

 
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a 
l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui 
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de 
suplement de crèdit, en el segon. 
 
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se 
sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre 
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article 
169 d'aquesta Llei. (...) 
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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 al 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.” 

 
2. El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del 

Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més 
detallada la regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris: 

 
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer: 
 

“1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar 
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el 
que s'estableix en els articles 101 a 104. 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals 
previstos en algun concepte del Pressupost corrent. 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del 
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.” 
 

L’article 37 regula: 
 
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu 
cas, dels òrgans competents dels Organismes autònoms dependents 
d'aquesta, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o 
siguin responsables dels corresponents programes. 
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la 
necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a 
realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o 
recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se: 
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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. Al mateix Reial Decret 500/1990 a l’article 9 regula el contingut i elaboració de les 
bases d’execució que formen part del pressupost general de les entitats locals i 
estableix que: 

 
1. 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. 

2. El contingut d’aquesta norma és 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 

3. 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: 

 
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. 

 

4. A l’article 169 del TRLRHL estableix que aprovada 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 
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reclamacions davant el Ple. La modificació pressupostària es considerarà 
definitivament aprovada 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. 

 
6. La Disposició final única de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de 

Sabadell (BePAS) per l’exercici 2022 estableix que si durant la vigència d’aquestes 
bases es fa necessària la seva modificació, s’haurà de tramitar el mateix procediment 
que per l’aprovació del Pressupost. 

 
7. També a les BePAS 2022, concretament als articles compresos entre el 10 i el 19 es 

regula el procediment establert per fer les modificacions pressupostàries. 
 
8. L’article 4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, 

de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, 
estableix que s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les 
operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afecti les 
seves condicions contractuals d’acord amb les especificacions de l’apartat 2 de 
l’annex2 de l’esmentada Ordre. 

 
  
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
 

ACORD 
  
Primer.- Desistir de l’execució de la despesa prevista en els projectes d’inversions que es 
detallen a continuació i pels imports que s’indiquen en considerar-se reduïbles sense 
pertorbació del respectiu servei: 
 

Codi projecte Denominació Import  a reduir 
Import 
disponible 
real 

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant Pau - Buxeda 56.112,55 0,00 

2020/2/AJSBD/56 Projecte de transformació urbana Gran Via-
Ripoll 

35.000,00 426.000,00 
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2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil 65.000,00 0,00 

2020/2/AJSBD/65  Compra i renovació de la vela carpa de circ de 
l’Estruch 

39.859,00 309.999,99 

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 4.296,16 0,00 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 19.657,79 0,00 

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la Farandula 100.000,00 0,00 

 
 
Segon.- Aprovar inicialment el dotzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost 
General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2022 per: 
 

• Suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses general 
(RTDG) 1.490,00 euros 
 

• Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides 
pressupostaries  per un import de 319.925,50 euros 

 
Suplements crèdit finançats amb RTDG: 
 

Aplicació Descripció    Projecte    Nom del projecte RF* Import 

      

Alta ingressos 
     

505/87000 
Aplicació romanent de 
tresoreria per despeses 
generals    1.490,00 

 
     

Alta despesa 
    

204/9202/22001 Premsa, revistes, llibres 
i altres publicacions   5 1.490,00 

 
*RF Recurs Finançament: 5 Romanents tresoreria per a despeses generals (RTDG) 

 
Suplements crèdit finançats amb baixa de crèdits d’altres partides: 
 

Aplicació Descripció    Projecte    Nom del projecte RF* Import 

      

Baixa de crèdit 

    

209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 
 

9.329,00 

209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 
 

4.296,16 

209/3330/62303 Inv. nova en maquin., 
instal·lacions i utillatge 
Urbanisme 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 
 

10.328,79 

209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la 
Faràndula 

 
100.000,00 

209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

 
39.859,00 
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400/1504/60903 Altre invers. nova en infrast. 
i béns ús general Urbanisme 

2020/2/AJSBD/56 Projecte de 
transformació urbana 
Gran Via-Ripoll 

 
35.000,00 

401/1534/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant 
Pau - Buxeda 

 
56.112,55 

401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de 
les Dones del Tèxtil 

 
65.000,00 

 
 

Total baixa de crèdit 
 

319.925,50 

 
     

Alta despesa 
   

   
   

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022/2/AJSBD/7 Actuació teatre 
Principal 

2 46.000,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022/2/NGEU/11 Modernització 
equipaments d'arts 
escèniques de 
Sabadell 

2 20.000,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

2 73.859,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022/2/AJSBD/89 Equipaments culturals 2 23.953,95 

400/1504/61903 Altres inv.de rep.infrast.i 
béns destin.ús general 
Urbanisme 

2022/2/AJSBD/87 Actuacions en la Casa 
Duran: Saboneria, pati 
i altres espais 

2 105.182,87 

401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2018/2/CONST/4 La plaça del Treball, 
un espai de lleure per 
a tothom 

2 50.929,68 

      

  

Total alta despesa 
 

319.925,50 
*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions 

 
Tercer.- Aprovar la regularització dels coeficients de finançament mitjançant transferència 
de desviació i/o regularització dels compromisos d’ingressos (CI) derivat dels suplements 
de crèdits d’acord amb l’annex 1 “Ajust finançament derivat del suplement de crèdit 
finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions” 
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Quart.- Aprovar el canvi de la finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini que 
financen projectes d’inversions, detallat en l’annex 2 ”Model CL-1 Pla de finançament 
de les inversions” d’aquest acord, per tal de donar compliment a l’Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Cinquè.- Aprovar la modificació de l’article 62.3 ”Bestretes de caixa fixa” de les Bases 
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022 (BePAS), segons els següent: 
 
On diu : 
 

“3. Els serveis municipals susceptibles de constituir una bestreta de caixa fixa són: 

 

N Servei Aplicació Nom aplicació 
Import  màxim 
per vinculació 

1 Acció Social 211.2311.48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 350.000,00 

2 
Secretària 
General 

204.9202.22603 Publicació en Diaris Oficials 20.000,00 

215.3200.22699 Altres despeses diverses 

215.3200.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3230.21203 
Conservació i reparacions edificis 
Departaments 

215.3240.22699 Altres despeses diverses 

215.3240.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3241.22699 Altres despeses diverses 

3 Educació 

215.3241.22000 Material d’oficina no inventariable 

33.000,00 

 4 DEIA Cancel·lació     

406.1334.22103 Combustibles i carburants 500,00 

406.1300.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00 

406.1300.22701 Seguretat 6.000,00 

406.1300.21400 Elements de transport 

406.1300.21900 Altre immobilitzat material 

406.1300.22104 Vestuari 

406.1300.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

406.1300.22199 Altres subministraments 

406.1300.22604 Jurídics, contenciosos 

406.1300.22699 Altres despeses diverses 

406.1300.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

406.1300.22500 Tributs estatals 

406.1320.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

406.1320.22113 Manutenció d'animals 

406.1320.22607 Oposicions i proves selectives 

406.1320.22640 Despeses Dipòsit detinguts 

5 
Seguretat i 

civisme 

406.1320.22699 Altres despeses diverses 

24.900,00 
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510.2410.22000 Material d’oficina no inventariable 

510.2410.23122 
Locomoció personal no diirectiu 
departaments 

510.2410.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 

510.2410.22104 Vestuari 

6 
Promoció 

Econòmica 

510.2410.21202 
Reparació i manteniment d'edificis 
Departaments 

900,00 

501.9200.22199 Altres subministraments 

501.9200.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

7 
Transformació 
Organitzativa 

502.9260.21600 Equips per a processos d'informació 

1.500,00 

308.3370.22105 Productes alimentaris 

308.3370.22110 Productes de neteja 

308.3370.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

308.3370.22000 Material d’oficina no inventariable 

8 

Democràcia 
deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 

308.3370.22199 Altres subministraments 

3.500,00 

209.3300.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

209.3300.22000 Material d’oficina no inventariable 

209.3300.22002 Material informàtic no inventariable 

209.3300.22110 Productes de neteja 

209.3300.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

209.3300.22199 Altres subministraments 

209.3300.22609 Activitats culturals i esportives 

9 Cultura 

209.3300.23111 Locomoció 

1.200,00 
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101.9122.22000 Material d’oficina no inventariable 

101.9122.22105 Productes alimentaris 

101.9122.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

101.9122.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

101.9122.22199 Altres subministraments 

101.9122.22699 Altres despeses diverses 

101.9122.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

101.9221.22199 Altres subministraments 

101.9221.22699 Altres despeses diverses 

810,00 

200.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

200.9220.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

200.9220.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9220.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9220.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

200.9252.22699 Altres despeses diverses 

200.9252.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9252.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9252.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

520,00 

207.9251.22000 Material d’oficina no inventariable 

207.9251.22002 Material informàtic no inventariable 

207.9251.22199 Altres subministraments 

207.9251.22602 Publicitat 

207.9251.22699 Altres despeses diverses 

207.9251.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

970,00 

101.9221.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

200.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

300.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

400.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

500.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

1.100,00 

101.9122.2260200 Difusió d'activitats 

200.9220.2260200 Difusió d'activitats 

300.9220.2260200 Difusió d'activitats 

400.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500,00 

207.9251.2260202 Publicacions 100,00 

101.9122.23001 Dietes membres corporació 

200.9220.23001 Dietes membres corporació 

300.9220.23001 Dietes membres corporació 

400.9220.23001 Dietes membres corporació 

10 
 

Gabinet 
d'Alcaldia i 

Comunicació 
 

500.9220.23001 Dietes membres corporació 

1.000,00 
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100.9120.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

101.9122.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

200.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

300.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

400.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

10 

Gabinet 
d'Alcaldia i 

Comunicació 
 

500.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

1.000,00 

507.9208.16200 Formació i perfeccionament del personal 
11 

Recursos 
Humans 

507.9208.16205 Assegurances 
3.500,00 

504.9206.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

504.9206.22000 Material d’oficina no inventariable 

504.9260.22002 Material informàtic no inventariable 

504.9204.22104 Vestuari 

504.9206.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

12 
Serveis 

Generals i 
Compres 

504.9206.22199 Altres subministraments 

30.000,00 

301.2315.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

301.2315.22000 Material d’oficina no inventariable 

301.2315.22199 Altres subministraments 
13 

Feminisme i 
diversitat 

301.2315.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

1.000,00 

401.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22699 Altres despeses diverses 

401.9220.22699 Altres despeses diverses 

14 

Cohesió 
territorial, 

Desenvolupame
nt Urbà, 

401.9331.22500 Tributs estatals 

2.000,00 

503.9230.22203 Comunicacions informàtiques 

503.9232.22604 Jurídics, contenciosos 15 
Informació de 

Base 

503.9233.22199 Altres subministraments 

200,00 
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213.3110.22699 Altres despeses diverses 

213.3111.22105 Productes alimentaris 

213.3112.22699 Altres despeses diverses 

213.3112.22105 Productes alimentaris 

213.3113.22699 Altres despeses diverses 

16 Salut 

213.3113.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

1.000,00 

“ 

 
Ha de dir: 
 

“3. Els serveis municipals susceptibles de constituir una bestreta de caixa fixa són: 

 

N Servei Aplicació Nom aplicació 
Import  màxim per 
vinculació 

1 Acció Social 211.2311.48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 350.000,00 

2 
Secretària 
General 

204.9202.22603 Publicació en Diaris Oficials 
20.000,00 

215.3200.22699 Altres despeses diverses 

215.3200.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3230.21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 

215.3240.22699 Altres despeses diverses 

215.3240.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3241.22699 Altres despeses diverses 

3 Educació 

215.3241.22000 Material d’oficina no inventariable 

33.000,00 

4 DEIA Cancel·lació     

406.1334.22103 Combustibles i carburants 500,00 
406.1300.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00 
406.1300.22701 Seguretat 6.000,00 
406.1300.21400 Elements de transport 

406.1300.21900 Altre immobilitzat material 

406.1300.22104 Vestuari 

406.1300.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

406.1300.22199 Altres subministraments 

406.1300.22604 Jurídics, contenciosos 

406.1300.22699 Altres despeses diverses 

406.1300.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

406.1300.22500 Tributs estatals 

406.1320.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

406.1320.22113 Manutenció d'animals 

406.1320.22607 Oposicions i proves selectives 

406.1320.22640 Despeses Dipòsit detinguts 

5 
Seguretat i 

civisme 

406.1320.22699 Altres despeses diverses 

24.900,00 
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510.2410.22000 Material d’oficina no inventariable 

510.2410.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

510.2410.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 

510.2410.22104 Vestuari 
6 

Promoció 
Econòmica 

510.2410.21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 

900,00 

501.9200.22199 Altres subministraments 

501.9200.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 7 

Transformació 
Organitzativa 

502.9260.21600 Equips per a processos d'informació 
1.500,00 

308.3370.22105 Productes alimentaris 

308.3370.22110 Productes de neteja 

308.3370.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

308.3370.22000 Material d’oficina no inventariable 
8 

Democràcia 
deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 

308.3370.22199 Altres subministraments 

3.500,00 

209.3300.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

209.3300.22000 Material d’oficina no inventariable 

209.3300.22002 Material informàtic no inventariable 

209.3300.22110 Productes de neteja 

209.3300.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

209.3300.22199 Altres subministraments 

209.3300.22609 Activitats culturals i esportives 

9 Cultura 

209.3300.23111 Locomoció 

1.200,00 

101.9122.22000 Material d’oficina no inventariable 

101.9122.22105 Productes alimentaris 

101.9122.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

101.9122.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

101.9122.22199 Altres subministraments 

101.9122.22699 Altres despeses diverses 

101.9122.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

101.9122.23122 Locomoció personal no directiu departament 

101.9221.22199 Altres subministraments 

10 
Gabinet d'Alcaldia 

i Comunicació 

101.9221.22699 Altres despeses diverses 

810,00 
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200.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

200.9220.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

200.9220.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9220.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9220.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

200.9252.22699 Altres despeses diverses 

200.9252.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9252.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9252.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

520,00 

207.9251.22000 Material d’oficina no inventariable 

207.9251.22002 Material informàtic no inventariable 

207.9251.22199 Altres subministraments 

207.9251.22602 Publicitat 

207.9251.22699 Altres despeses diverses 

207.9251.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

970,00 

101.9221.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

200.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

300.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

400.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

500.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

1.100,00 

101.9122.2260200 Difusió d'activitats 

200.9220.2260200 Difusió d'activitats 

300.9220.2260200 Difusió d'activitats 

400.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500,00 

207.9251.2260202 Publicacions 100,00 
101.9122.23001 Dietes membres corporació 

200.9220.23001 Dietes membres corporació 

300.9220.23001 Dietes membres corporació 

400.9220.23001 Dietes membres corporació 

500.9220.23001 Dietes membres corporació 

1.000,00 

100.9120.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

101.9122.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

200.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

300.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

400.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

10 
Gabinet d'Alcaldia 
i Comunicació 

500.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

1.000,00 

500.9220.23022 Dietes personal no directiu departament 

500.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament 
3.500,00 

507.9208.16200 Formació i perfeccionament del personal 
11 

Recursos 
Humans 

507.9208.16205 Assegurances 
3.500,00 

504.9206.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

504.9206.22000 Material d’oficina no inventariable 

504.9260.22002 Material informàtic no inventariable 

504.9204.22104 Vestuari 

504.9206.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

12 
Serveis Generals 

i Compres 

504.9206.22199 Altres subministraments 

30.000,00 
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301.2315.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

301.2315.22000 Material d’oficina no inventariable 

301.2315.22199 Altres subministraments 
13 

Feminisme i 
diversitat 

301.2315.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

1.000,00 

401.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22699 Altres despeses diverses 

400.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament 

401.9220.22699 Altres despeses diverses 

14 

Cohesió 
territorial, 

Desenvolupament 
Urbà, 

401.9331.22500 Tributs estatals 

2.000,00 

503.9230.22203 Comunicacions informàtiques 

503.9232.22604 Jurídics, contenciosos 15 
Informació de 

Base 
503.9233.22199 Altres subministraments 

200,00 

213.3110.22699 Altres despeses diverses 

213.3111.22105 Productes alimentaris 

213.3112.22699 Altres despeses diverses 

213.3112.22105 Productes alimentaris 

213.3113.22699 Altres despeses diverses 

16 Salut 

213.3113.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

1.000,00 

“ 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Política Financera, Assegurances 
i Tresor del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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Vuitè.- Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que 
s’identifiquen a continuació,  el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació 
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Sabadell. 
 
 
Annex Descripció document Referència Codi segur verificació 

1 Annex 1 - Ajust finançament derivat 
del suplement de crèdit finançat 
amb baixa de crèdit d'altres 
aplicacions d'inversions 

SVE16I00ES 2M3F6Z5D366G6K1V147G 

2 Annex 2 - Model CL-1 Pla de 
finançament de les inversions 

SVE16I00ET 284N5S0F34426I4P0KM0 

  
  
  
No obstant això, el Ple municipal resoldrà allò que sigui més adient per als interessos 
municipals. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 
   
FIR$VICEP  FIR$SEGE_0 

Montserrat González Ruiz
Vicepresidenta primera Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Impuls Administratiu
07-09-2022 10:11:34
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INFORME IGAS/75/2022 

EXPEDIENT OC SVE/2022/31 

ASSUMPTE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 AL PRESSUPOST 

PER A L’EXERCICI 2022 

TIPUS D’INFORME 
CONTROL FINANCER PERMANENT AMB CARÀCTER 

PREVI 

DESTINATARI SERVEIS ECONÒMICS 

 

Índex 
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II.- LEGISLACIÓ APLICABLE ................................................................................................2 

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES .............................................................2 

IV.-CONCLUSIÓ .................................................................................................................8 

 

I.- OBJECTE. 

Constitueix l’objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics 
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de suplements de crèdit per 
import de 321.415,50€ 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 1.490,00€ amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

El present informe es formula en el marc del procediment de les modificacions 
pressupostàries del Pressupost General establert en els articles 177 al 182 del TRLRHL i 
desenvolupat en els articles 34 - 40 del RD 500/1990. 

Tanmateix, el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 
4, enumera les actuacions  atribuïdes a l’òrgan de control financer permanent. 
 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE. 

La normativa d’aplicació al present expedient es troba recollida, fonamentalment, en els 
següents textos legals: 
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• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bases d’Execució del Pressupost 

• Nota informativa de Tutela Financera sobre el règim de tutela financera dels ens 
locals per a l’exercici de 2022. 

 

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES. 

 

A continuació es detallen les següents consideracions jurídiques i tècniques: 

1.- Sobre les modificacions de crèdits proposades de suplements de crèdit 

Sobre la modificació de crèdit proposada referent a  suplements de crèdit, la normativa 
d’aplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a 182 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals –en endavant TRLRHL-, i als articles 34 a 48 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-. 
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Segons l’establert en els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 35 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-
se fins a l'exercici següent, i no existeixi crèdit al Pressupost de la Corporació, el 
President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari o 
suplement de crèdit. 

Queda acreditat, per part del servei gestor, el compliment dels requisits que estableix 
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents: 

• 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: 

Ø 321.415,50€ 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. 

Ø 1.490,00€, de conformitat amb l'article 177.4 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, 
amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria. 

Cal fer esment que la utilització del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals no 
queda restringida  per les limitacions previstes a la LOEPFSF, ja que mitjançant acord del 
Consell de Ministres en sessió de 27 de juliol de 2021 i apreciada pel Congrés de Diputats 
en data 13 de setembre de 2021 queda prorrogada la suspensió temporal de les regles 
fiscals per a l’exercici 2022, per tal de contribuir així a al recuperació econòmica i social. 

No obstant l’anterior tal i com s’estableix a la Nota informativa de Tutela Financera de 
data 22 de gener de 2022 es recomana destinar el romanent de tresoreria  per a 
despeses generals al finançament de despeses no recurrents atès que el romanent és 
un recurs no recurrent. Amb caràcter previ cal tenir en compte els criteris generals 
d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals per al sanejament de 
les obligacions i devolucions d’ingressos  pendents d’aplicar a pressupost, compliment 
dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit 
incorporables i compliment del termini legal de pagament a proveïdors.  
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Així mateix cal seguir donant compliment als indicadors de solvència com són l’Estalvi 
Net positiu, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de signe positiu, el 
Deute Viu no superior al 110% dels ingressos corrents i el període mitjà de pagament 
global a proveïdors no superior a 30 dies.  

De la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 aprovada per decret número  
1460/2022 es desprèn un Romanent de Tresoreria per a despeses Generals de 
33.551.567,90€ import suficient per al finançament de la present modificació de crèdit 
descomptant les modificacions de crèdit aprovades amb anterioritat; en aquest sentit 
es convenient la utilització prudent del romanent líquid de tresoreria existent per tal 
que l’ajuntament disposi d’un marge d’actuació davant d’una possible despesa 
sobrevinguda.  

 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 

DESPESES GENERALS 

SALDO INICIAL 33.551.567,90 

MC 2/2022   11.000.384,68 

MC 3/2022   3.383.572,87 

MC 4/2022   10.323.227,15 

MC 5/2022   747.874,54 

MC 9/2022   57.000,00 

MC 12/2022   1.490,00 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 8.038.018,66 

 

El seu detall és el següent: 

 
CODI 
OP1 

SIG. APLICACIÓ DESPESES DESCRIPCIÓ  PROJECTE RF2 IMPORT 

020 + 2022 204 9202 22001 
Premsa, revistes, llibres i 

altres publicacions 
 5 1.490,00 

020  2022 209 3330 62302 
Inv. nova en maquinària, 

instal·l. i utillatge 
Departaments 

2020 2 AJSBD 65 2 34.000,00 

020  2022 209 3330 62302 
Inv. nova en maquinària, 

instal·l. i utillatge 
Departaments 

2020 2 AJSBD 65 2 39.859,00 

020  2022 209 3330 62302 
Inv. nova en maquinària, 

instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022 2 AJSBD 7 2 46.000,00 

020  2022 209 3330 62302 
Inv. nova en maquinària, 

instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022 2 AJSBD 89 2 23.953,95 

 
1 CODI OP= Codi operació (020 = suplement de crèdit) (080=baixa per anul·lació) 
2 RF= Recurs de Finançament  (2=Baixa de crèdits d’altres  aplicacions) (5=Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals) 
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020  2022 209 3330 62302 
Inv. nova en maquinària, 

instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022 2 NGEU 11 2 20.000,00 

020  2022 400 1504 61903 
Altres inv.de rep. en 

infrast.i béns destin. d’ús 
general. U 

2022 2 AJSBD 87 2 105.182,87 

020  2022 401 1710 61900 
Altres inv.de rep. en 

infrast.i béns destin. d’ús 
general 

2018 2 CONST 4 2 50.929,68 

      TOTAL 
SUPLEMENTS DE 

CRÈDIT 
  321.415,50 

080 + 2022 209 3330 62203 
Inv.nova edificis i altres 

construccions Urbanisme 
2017 2 AJSBD 16  4.296,16 

080 + 2022 209 3330 62203 
Inv.nova edificis i altres 

construccions Urbanisme 
2018 2 AJSBD 11  9.329,00 

080 + 2022 209 3330 62303 
Inv. nova en maquin., 

instal·lacions i utillatge 
Urbanisme 

2018 2 AJSBD 11  10.328,79 

080 + 2022 209 3330 63203 
Inv.repsic. en edificis i 
altres construccions 

Urbanisme 
2020 2 AJSBD 65  39.859,00 

080 + 2022 209 3330 63203 
Inv.repsic. en edificis i 
altres construccions 

Urbanisme 
2022 2 AJSBD 8  100.000,00 

080 + 2022 400 1504 60903 
Altre invers. nova en 

infrast. i béns ús general 
Urbanisme 

2020 2 AJSBD 56  35.000,00 

080 + 2022 401 1534 61900 
Altres inv.de rep. en 

infrast.i béns destin. d’ús 
general 

2021 2 AJSBD 49  56.112,55 

080 + 2022 401 1710 61900 
Altres inv.de rep. en 

infrast.i béns destin. d’ús 
general 

2021 2 AJSBD 51  20.000,00 

080 + 2022 401 1710 61900 
Altres inv.de rep. en 

infrast.i béns destin. d’ús 
general 

2021 2 AJSBD 51  45.000,00 

      TOTAL 
BAIXES PER 
ANUL.LACIÓ  

  319.925,50 

 

CODI 
OP 

SIG. 
APLICACIÓ 

INGRÉS 
DESCRIPCIÓ  

NÚM. 
REFERÈNCIA 

CI 
PROJECTE IMPORT 

020 + 
2022 505 
87000 

    1.490,00 

      TOTAL FINANÇAMENT     1.490,00 

 

2.- Els conceptes pressupostaris proposats s’adeqüen a la finalitat i al que s’estableix en 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. No obstant en relació a les denominacions 
de les aplicacions de l’estat de despeses cal fer esment del següent: 
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• Aplicacions pressupostàries de despeses que la seva denominació s’extreu  de la 
classificació econòmica quan estan previstes per imputar una despesa especifica.  
Caldria fer un esforç de transparència que ajudaria a la lectura, comprensió i 
imputació correcta  de les despeses contingudes al pressupost.  

 

3.- La present modificació de crèdit dona compliment al principi d’equilibri pressupostari 
referent a que el total d’ingressos previstos per cada entitat ha de cobrir la totalitat de 
les respectives despeses.  

 
4.- Pel que fa al compliment del principi d’estabilitat pressupostària l’article 165.1 del 
TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes que no la contradigui,  pel RD 
1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a 
les entitats locals. 
 
No obstant l’anterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que s’hauran d’avaluar les 
regles fiscals de compliment d’Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa, 
fonamentalment, durant l’aprovació, execució i liquidació del pressupost.  
La Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, en resposta 
a una sèrie de consultes efectuades pel Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
(“Cositalnetwork”) de 27 de març de 2013, ha admès que sigui en els remissions 
d’informació trimestral previstos en l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, el moment 
de comprovació i remissió d’aquests 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 l’informe emès per la intervenció IGAS/118/2021 amb 
número de document INT15I03QB V2.0 no és requisit previ per a l’aprovació de 
modificacions pressupostàries l’emissió per la Intervenció General d’un informe 
d’avaluació dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera donat que 
l’esmentada avaluació quedarà subsumida amb les comunicacions al Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública en virtut de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre  i els corresponents informes trimestrals emesos per la Intervenció General 
en virtut de l’article 111.2 de les bases d’execució del pressupost aplicables. 
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La modificació de crèdit proposada de suplements de crèdit finançats amb baixes per 
anul·lació no afecta al càlcul de l’Estabilitat 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. 
 
Altrament s’adverteix que la modificació proposada de suplement de crèdit finançat 
amb romanent líquid de tresoreria, per la seva pròpia naturalesa, afecta –de forma 
negativa- al càlcul de l’Estabilitat Pressupostària (major despesa no financera, en la seva 
execució- i  a la Regla de la Despesa (major despesa computable, en la seva execució). 
Així doncs caldrà estar especialment amatent en l’execució dels mateixos durant el 
present exercici. 
 

5.-  Competència per a l’aprovació de la modificació de crèdit.  

L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l’article 12 
de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 177.2 del Text  Refós de la Llei Reguladors d’Hisendes 
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions 
pressupostàries aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 d’aquest text legal, no entrant en 
vigor fins la seva publicació definitiva. Igualment seran aplicables les normes referents als 
recursos contenciosos – administratius contra els pressupostos de l’entitat al que es 
refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990. 

 

IV.- CONCLUSIÓ. 

 

Vist l’exposat anteriorment, s’informa favorablement.   

 

Document signat electrònicament,  
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Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de fer despesa en l’exercici i de 

la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari 
 

D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General 
de l’Ajuntament de Sabadell (BePAS),  el servei de Comunicació sol·licita a Serveis 
Econòmics iniciar l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit 
extraordinaris, en el cas que no existeixi l’aplicació pressupostària en l’exercici, que es 
finançarà amb la baixa de crèdit d’altres aplicacions pressupostaries. 
 
Durant aquest exercici s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent  i  
per la qual el crèdit  a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici d’enguany  
és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l’aplicació pressupostària necessària 
per tramitar la despesa. 
 
Aquestes despeses es corresponen a una sèrie de subscripcions a publicacions periòdiques 
i bases de dades, que es tramiten de manera transversal des del servei de Comunicació, 
que reben diferents serveis i que resulten necessàries per la tasca que duen a terme. Durant 
el 2022, s’ha dut a terme una sèrie de renovacions amb un increment superior al previst 
inicialment degut al context generalitzat d’augment de preus. Per aquest motiu es fa 
necessària una modificació de crèdit per fer front a les renovacions pendents pel que resta 
d’any. 
 
 

Concepte 
Aplicació 
despesa Projecte Necessitat 

Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions 204/9202/22001  1.490,00 

 Total necessitat  1.490,00 

 
 
Aquest suplement de crèdit és finançarà amb la baixa de crèdit dels projectes, aplicacions i 
imports que es detallen a continuació i per la qual s’ha realitzat la corresponent RC101.  El 
finançament de les baixes proposades no estan afectades per cap finançament derivat de 
subvencions. 
 

Aplicació despesa 
Descripció 
Aplicació 

Projecte Import baixa Número RC101 

Estudis i Treballs tècnics 204/9202/22706  1.490,00 920220012381 
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Aquestes baixes de crèdit no comportarà cap pertorbació pel servei, d’acord amb el que 
estableix l’article 36.c del 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 estableix al punt 4 de l’article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis 
Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament 
afectat,  de la necessitat de fer la despesa en l’exercici d’enguany. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 
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Projecte Nom projecte
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Secretaria General204

1.490,00204/9202/22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions  

Cultura209

39.859,00 Compra i renovació de la vela carpa de circ de l’Estruch209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme 2020/2/AJSBD/65

Compra i renovació de la vela carpa de circ de l’Estruch39.859,00209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge 
Departaments

2020/2/AJSBD/65

100.000,00 Actuació teatre la Farandula209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme 2022/2/AJSBD/8

Modernització equipaments d'arts escèniques de Sabadell20.000,00209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge 
Departaments

2022/2/NGEU/11

Actuació teatre Principal46.000,00209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge 
Departaments

2022/2/AJSBD/7

Compra i renovació de la vela carpa de circ de l’Estruch34.000,00209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge 
Departaments

2020/2/AJSBD/65

4.296,16 Equipaments culturals209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme 2017/2/AJSBD/16

9.329,00 Equipaments culturals209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme 2018/2/AJSBD/11

10.328,79 Equipaments culturals209/3330/62303 Inv. nova en maquin., instal·lacions i utillatge 
Urbanisme

2018/2/AJSBD/11

Equipaments culturals23.953,95209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge 
Departaments

2022/2/AJSBD/89

Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports401

56.112,55 Creuïlla carrer Sant Pau - Buxeda401/1534/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 2021/2/AJSBD/49

35.000,00 Projecte de transformació urbana Gran Via-Ripoll400/1504/60903 Altre invers. nova en infrast. i béns ús general 
Urbanisme

2020/2/AJSBD/56

45.000,00 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 2021/2/AJSBD/51

20.000,00 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 2021/2/AJSBD/51

Actuacions en la Casa Duran: Saboneria, pati i altres espais105.182,87400/1504/61903 Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general 
Urbanisme

2022/2/AJSBD/87

La plaça del Treball, un espai de lleure per a tothom50.929,68401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 2018/2/CONST/4

Serveis Econòmics505

1.490,00505/87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses 
generals
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1.490,00 319.925,50 321.415,50
Total
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28/07/2022Data obtenció

1Pàg.

AJUNTAMENT DE SABADELL 10:27:06

Expedient: 3-12/2022 Data: 26/07/2022 Grup apunts:

Text explicatiu: Modificació pressupostaria número 12 proposta Ple mes de setembre

Situació expedient: En Elaboración Data comptabilització:

319.925,50

1.490,00

321.415,50

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT

2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.

5) Remanente de Tesorería (Financiación General)

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

Total baixes per anul·lació -319.925,50
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A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS

28/07/2022Data obtenció

1Pàg.

AJUNTAMENT DE SABADELL 10:28:09

Expedient: 3-12/2022 Data: 26/07/2022 Grup apunts:

Text explicatiu: Modificació pressupostaria número 12 proposta Ple mes de setembre

Situació expedient: En Elaboración Data comptabilització:

RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT

C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT

D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

E) CRÈDITS GEN. PER INGRÉS

F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ

G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES

H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS

A) AUGMENT DE LES PREVISIONS

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS

TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

321.415,50

-319.925,50

1.490,00

1.490,00

1.490,00

Import EUROS

I) AJUSTAMENTS A L´ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA
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28/07/2022Data obtenció

1Pàg.

AJUNTAMENT DE SABADELL 10:27:49

Expedient: 3-12/2022 Data: 26/07/2022 Grup apunts:

Text explicatiu: Modificació pressupostaria número 12 proposta Ple mes de setembre

Situació expedient: En Elaboración Data comptabilització:

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ ALTES BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS

1.- DESPESES DE PERSONAL

2.- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.- DESPESES FINANCERES

4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.- INVERSIONS REALS

7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8.- ACTIUS FINANCERS

9.- PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST D´INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
ALTES BAIXE

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

1.490,00

319.925,50 319.925,50

1.490,00

321.415,50 319.925,50

1.490,00

5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
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Informe tècnic relatiu a la modificació de pressupost per l’exercici 2022 amb 
la referència 3-12/2022 : suplements de crèdits i modificació de les bases 
d’execució del Pressupost General 
 
1.- ANTECEDENTS DELS FETS 
 
1.2.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
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 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 

 
Aquests suplements de crèdit es finançarà amb romanents de tresoreria per despeses 
generals i amb baixa de crèdits de pressupostari sense cap pertorbació pel servei. 
D’acord  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. 
 
1.1.1- Suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses 
generals 
 
La necessitat ha estat valorada pel departament de Comunicació es  finançarà amb 
romanents de tresoreria per despeses generals: 
  

CG Concepte Import 
necessitat 

Total Observacions 

ÀREA 2 ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS  1.490,00   

Comunicació     1.490,00   

PR Premsa, revista, llibres i 
altres publicacions 

1.490,00   Despesa necessària per poder 
cobrir totes les necessitats per 
subscripcions a publicacions 
periòdiques i bases de dades 
que es tramiten des del servei 
de Comunicació 

  TOTAL NECESSITAT   1.490,00   
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1.1.2.- Suplements de crèdits finançats amb les baixes de crèdits d’altres 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 pels 
departaments 
 

Cen
tre 
gest
or 

Concepte Projecte 
Import 

necessitat 
Total Observacions 

ÀREA 2 ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS  163.812,95   

Cultura     163.812,95   

CU 
Modernització 
equipaments d'arts 
escèniques 

2022/2/NGEU/11 20.000,00   

Projecte per modernització 
equipament d'arts escèniques que es 
gestionarà des de Cultura (Next 
Generation) 

CU 

Actuació al teatre 
Principal i altres 
teatres de la ciutat de 
Sabadell 

2022/2/AJSBD/7 46.000,00   
Actuació al Teatre Principal i altres 
teatres de la ciutat, despesa que es 
gestionarà des de cultura 

CU 
Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

2020/2/AJSBD/65 73.859,00   
Actuació en la vela carpa de circ de 
l'Estruc, despesa que es gestionarà 
des de cultura 

CU 
Millores equipaments 
culturals 

2022/2/AJSBD/89 23.953,95   

Actuacions en diversos equipaments 
culturals de la ciutat, despesa 
gestionada per cultura. Aquest 
projecte s'ha obert nou, el 
departament havia demanat el 
suplement en el projecte 
2019/2/AJSBD/10, però aquest 
projecte es dona per finalitzat ja que 
només té incorporació de romanents 
i actualment no disposa de saldo 

      

ÀREA 4 COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT 
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME 

156.112,55   

Obres Públiques, Parcs i Jardins i 
Manteniments 

  156.112,55   

UH 
Actuacions en la Casa 
Duran 

2022/2/AJSBD/87 105.182,87   

Ajust necessari per poder executar 
les actuacions previstes  en el pati 
de llevant  i millores de l'espai de 
saboneria de la Casa Duran 

TE La plaça del Treball 2018/2/CONTS/4 50.929,68   
Ajust necessari per poder finalitzar 
les actuacions previstes en la plaça 
del Treball 

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

319.925,50   

 
 
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 s’han realitzat les corresponents 
RC101: 
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N. Operació Projecte Nom de projecte Aplicació Import Motiu baixa CG 

920220010999 2021/2/AJSBD/49 
Creuïlla carrer 
Sant Pau - Buxeda 

401 1534 61900 56.112,55 TE 

920220011358 2020/2/AJSBD/56 

Projecte de 
transformació 
urbana Gran Via-
Ripoll 

400 1504 60903 35.000,00 TE 

920220011403 2021/2/AJSBD/51 
Actuacions plaça 
de les Dones del 
Tèxtil 

401 1710 61900 45.000,00 TE 

920220011403 2021/2/AJSBD/51 
Actuacions plaça 
de les Dones del 
Tèxtil 

401 1710 61900 20.000,00 

No es podrà complir amb el 
calendari d'execució prevista 
i per tant no hi ha previsió 
que durant aquest exercici 
2022 es realitzi cap despesa 

TE 

920220012233 2020 2 AJSBD 65   Compra i 
renovació de la 
vela carpa de circ 
de l’Estruch 

209 3330 63203 39.859,00 El motiu de la baixa és 
perquè la despesa es 
gestionarà des del Servei de 
Cultura i les aplicacions no 
vinculen 

UH 

920220012235 2017 2 AJSBD 16  Equipaments 
culturals 

209 3330 62203 4.296,16 UH 

920220012237 2018 2 AJSBD 11  Equipaments 
culturals 

209 3330 62203 9.329,00 UH 

920220012238 2018 2 AJSBD 11  Equipaments 
culturals 

209 3330 62303 10.328,79 

Aquests projectes estan 
assignats a Urbanisme, a 
petició del departament és 
gestionaran des de Cultura i 
per tant s'unifiquen en un 
projecte nou UH 

920220012241 2022 2 AJSBD 8   Actuació teatre la 
Faràndula 

209 3330 63203 100.000,00 No es podrà complir amb el 
calendari d'execució prevista 
i per tant no hi ha previsió 
que durant aquest exercici 
2022 es realitzi cap despesa 

UH 

Total 
319.925,50   

 
 
1.1.3.- Ajustos de finançament dels projectes d’inversions derivat dels suplements 
de crèdit finançats amb baixes de crèdit d’aplicacions pressupostaries i traspassos 
de crèdit entre projectes d’inversió. 
  
Derivat dels suplements de crèdit, especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb 
baixes de crèdit d’aplicacions pressupostaries,  és necessari regularitzar els coeficients de 
finançament mitjançant desviacions de finançament i/o regularitzacions   dels 
Compromisos d’Ingrés (CI) d’acord amb l’annex 1”Ajust finançament derivat del 
suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions” 
adjuntat en aquest informe. 
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1.1.4.- Actualització  del model CL-1 “Pla de finançament d’inversions” per donar 
compliment a l’ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
En virtut del que s’estableix a l’article 4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals, s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el  canvi de finalitat de les 
operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afecti les seves 
condicions contractuals d’acord amb les especificacions de l’apartat 2 de l’annex2 
d’aquesta Ordre.  
 
En base al que s’ha especificat al paràgraf anterior s’ha omplert el model CL1 “Pla de 
finançament d’inversions” que es detalla a l’annex 2 adjunt en aquest informe. 
 
 
1.2.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL PER L’ANY 2022 (BEPAS22) 
 
Amb data 22 de desembre de 2021, es va aprovar el pressupost per l’exercici 2022 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 es considera necessari per millorar la gestió 
de bestretes de caixa  la modificació de l’article 62.3 “”Bestretes de caixa fixa” : 
 

• Incrementar l’import de la bestreta de Recursos Humans per un import de 3.000,00 
euros i  afegir les aplicacions 500/9220/23022 “Dietes personal no directiu 
departaments”  i la 500/9220/23122 “Locomoció personal no directiu 
departaments”. 
 

• Afegir les  aplicacions relacionades amb la gestió  de locomoció personal no 
directiu departaments, econòmic 23122, a les bestretes dels serveis de: Gabinet 
d’Alcaldia i Comunicació i Cohesió territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i 
Civisme i les aplicacions relacionades amb les dietes de personal no directiu, 
econòmic  
 

 

Aplicació Descripció Aplicació 
Centre 
gestor Motiu modificació 

Afegir 
   

101.9122.23122 Locomoció personal no directiu departament GB Necessari per justificar despesa  

400.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament UH Necessari per justificar despesa  

500.9220.23022 Dietes personal no directiu departament RH Necessari per justificar despesa  

500.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament RH Necessari per justificar despesa  
    

 
 
 
 
2.- FONAMENTS JÚRÍDICS  
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Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Sabadell per decret 
número 1460/2022 i d’acord amb els informes IGAS 11/2022, d’11 de febrer, relatiu a les 
operacions pendents d’aplicar a pressupost 31/12/2021; l’informe IGAS 17/2022, de 16 de 
febrer, relatiu a l’avaluació provisional de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa, 
objectiu del deute i període mitjà de pagament a proveïdors, emès en compliment del 
previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les 
entitats locals i informe IGAS 24/2022, de 16 de febrer, en compliment d’allò establert en 
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dedueix un 
romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) de 33.551.567,90 euros. De 
l’import total del RTDG s’ha destinat per finançar:  
 
1.  els romanents de  despesa compromesa   sense    finançament afectat l’import     de   

14.383.957,55€, que   corresponen  als    expedients de modificació de crèdit número 
1, 2  i 3 aprovades per decret . 

 
2.  la regularització d’operacions pendent d’aplicar (degudament i indegudament 

adquirides) l’import de de 2.445.698,80€: 
 

Expedient  de modificació de crèdit número 4 amb  la  referència 3-
4/2022, regularització d’obligacions degudament adquirides i sense 
codi de projecte  

1.697.824,26 

Expedient  de modificació de crèdit número 5 amb   la referència 3-
5/2022, regularització d’obligacions degudament i indegudament 
adquirida   

747.874,54 

Total 2.445.698,80 

 
3.  l’expedient de modificació de crèdit número 4, amb la referència 3-4/2022, per un 

import de 8.625.402,89€  per suplement de crèdit i crèdits extraordinaris derivades de 
les diverses peticions que  la Secció de Gestió Pressupostària ha rebut dels 
Coordinadors/res de diverses Àrees de l’Ajuntament de Sabadell 
 

4. l’expedient de modificació de crèdit número 9, amb la referència 3-9/2022,  per un 
import  de 57.000,00€ per suplement de crèdit derivat de la petició del Servei de 
Cultura. 

 
5. el present expedient de modificació de crèdit número 11, objecte d’aquesta tramitació, 

per un import de 1.490,00€ per suplement de crèdit derivat de la petició del Servei de 
Comunicació. 

 
Per tant el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible serà de 
8.038.018,66 € segons el següent: 
 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RGT) 

33.551.567,90 
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RGT per finançar incorporació de romanents despesa compromesa 
sense finançament afectat modificació de crèdit número 1, 2 i 3. 

14.383.957,55 

Suplement crèdit i crèdit extraordinari OPA’s sense finançament  
expedient de modificació de crèdit  número 4 i 5 

2.445.698,80 

RGT per finançar suplement crèdit i crèdit extraordinari  expedient de 
modificació de crèdit número  4  

8.625.402,89 

RGT per finançar suplement crèdit i  crèdit  extraordinari  expedient de 
modificació de crèdit número 9  

57.000,00 

RGT per finançar suplement crèdit i  crèdit  extraordinari  expedient de 
modificació de crèdit número 11 (en tràmit) 

1.490,00 

ROMANENTS GENERALS DE TRESORERIA NETS 8.038.018,66 

 
 

La utilització del Romanents de Tresoreria per a despeses generals, enguany, no 
queda restringida a les limitacions previstes en els articles 12 i 32 de la Llei 
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per trobar-se les 
regles fiscals en suspensió temporal mitjançant acord del Consell de Ministres en 
sessió de 27 de juliol de 2021 i apreciada pel Congrés de Diputats en data 13 de 
setembre del mateix any. 

 
 

A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix: 
 

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

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

L’article 37 regula: 
 

“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels 
òrgans  competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les 
unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 
 
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de 
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides 
pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, 
havent d'acreditar-se: 
 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-lo a exercicis posteriors. 
 
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a 
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del 
saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de 
crèdit. 
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en 
què aquest establerta la vinculació jurídica (...)” 

 
Al mateix  Reial Decret 500/1990 a l’article 9 regula el contingut i elaboració de les bases 
d’execució que formen part del pressupost general de les entitats locals i estableix que : 
 

1. 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. 
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2. 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 

 
3. 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: 
 

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. 

 
La Disposició final única de les BEPAS per l’exercici 2022 estableix que si durant la 
vigència d’aquestes bases es fa necessària la seva modificació, s’haurà de tramitar el 
mateix procediment que per l’aprovació del Pressupost. 
 
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 

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. 

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. 
 
L’article 4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, estableix que 
s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el  canvi de finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini, 
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sempre que aquestes operacions no afecti les seves condicions contractuals d’acord amb 
les especificacions de l’apartat 2 de l’annex2 d’aquesta Ordre.  
 
 
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 l’Ajuntament de Sabadell. 
 
El departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple la dotzena modificació 
pressupostària  per l’exercici 2022: 
 
1.- Mitjançant suplements de crèdits per un import de 1.490,00€, en l’aplicació  i per 
l’import que es detalla a continuació i que es finançarà amb romanents de tresoreria 
per a despeses generals (superàvit) 
 
 
Aplicació Descripció    Projecte    Nom del projecte RF* Import 

      

Alta ingressos      

505/87000 
Aplicació romanent de 
tresoreria per despeses 
generals    1.490,00 

 
     

Suplement crèdit finançat amb RGT     

204/9202/22001 Premsa, revistes, llibres i 
altres publicacions   5 1.490,00 

 
 
*RF Recurs Finançament: 5 Romanents tresoreria per a despeses generals (RTDG) 

 
2.- Mitjançant  suplements de crèdits per un import de 156.112,55€ en les aplicacions i 
pels imports que es detallen a continuació i que es finançarà amb les baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries: 
 
Aplicació Descripció    Projecte    Nom del projecte RF* Import 

      

Baixa de crèdit 
    

209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 
 

9.329,00 
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209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 
 

4.296,16 

209/3330/62303 Inv. nova en maquin., 
instal·lacions i utillatge 
Urbanisme 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 
 

10.328,79 

209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la 
Faràndula 

 
100.000,00 

209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

 
39.859,00 

400/1504/60903 Altre invers. nova en infrast. i 
béns ús general Urbanisme 

2020/2/AJSBD/56 Projecte de 
transformació urbana 
Gran Via-Ripoll 

 
35.000,00 

401/1534/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant 
Pau - Buxeda 

 
56.112,55 

401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de 
les Dones del Tèxtil 

 
65.000,00 

 
 

Total baixa de crèdit  319.925,50 
 

     

Suplement crèdit finançat amb baixa de crèdit    
   

   

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge Departaments 

2022/2/AJSBD/7 Actuació teatre 
Principal 

2 46.000,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge Departaments 

2022/2/NGEU/11 Modernització 
equipaments d'arts 
escèniques de 
Sabadell 

2 20.000,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge Departaments 

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

2 73.859,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge Departaments 

2022/2/AJSBD/89 Equipaments culturals 2 23.953,95 

400/1504/61903 Altres inv.de rep.infrast.i béns 
destin.ús general Urbanisme 

2022/2/AJSBD/87 Actuacions en la Casa 
Duran: Saboneria, pati 
i altres espais 

2 105.182,87 

401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2018/2/CONST/4 La plaça del Treball, 
un espai de lleure per 
a tothom 

2 50.929,68 

      

  

Total alta despesa 
 

319.925,50 
 

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions 

 
3.- Ajustos de finançament dels projectes d’inversions  
 
Derivat dels suplements de crèdit, especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb 
baixes de crèdit d’aplicacions pressupostaries,  és necessari regularitzar els coeficients de 
finançament mitjançant desviacions de finançament i/o regularitzacions   dels 
Compromisos d’Ingrés (CI) d’acord amb l’annex 1”Ajust finançament derivat del 
suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions” 
adjuntat en aquest informe. 
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4.-Actualització  del model CL-1 “Pla de finançament d’inversions” per donar 
compliment a l’ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
Els ajustos de finançament derivat dels suplements de crèdit finançat amb baixa de crèdits 
i  en base al que s’ha especificat en els paràgrafs anteriors és necessari omplir el model 
CL1 “Pla de finançament d’inversions” que es detalla a l’annex 2 adjunt en aquest 
informe, per tal de donar acompliment a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals 
 
 
5.- Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022 
(BEPAS22) 

 
D’acord amb el que s’ha justificat punt 1.2 de l’apartat antecedent es proposa modificar els 
punts 3  de l’article 62 “”Bestretes de caixa fixa”  degut a les peticions rebudes: 
 
On diu : 
 

3. Els serveis municipals susceptibles de constituir una bestreta de caixa fixa són: 

 

N Servei Aplicació Nom aplicació 
Import  màxim 
per vinculació 

1 Acció Social 211.2311.48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 350.000,00 

2 
Secretària 
General 

204.9202.22603 Publicació en Diaris Oficials 20.000,00 

215.3200.22699 Altres despeses diverses 

215.3200.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3230.21203 
Conservació i reparacions edificis 
Departaments 

215.3240.22699 Altres despeses diverses 

215.3240.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3241.22699 Altres despeses diverses 

3 Educació 

215.3241.22000 Material d’oficina no inventariable 

33.000,00 

 4 DEIA Cancel·lació     

406.1334.22103 Combustibles i carburants 500,00 

406.1300.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00 5 
Seguretat i 

civisme 

406.1300.22701 Seguretat 6.000,00 
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406.1300.21400 Elements de transport 

406.1300.21900 Altre immobilitzat material 

406.1300.22104 Vestuari 

406.1300.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

406.1300.22199 Altres subministraments 

406.1300.22604 Jurídics, contenciosos 

406.1300.22699 Altres despeses diverses 

406.1300.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

406.1300.22500 Tributs estatals 

406.1320.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

406.1320.22113 Manutenció d'animals 

406.1320.22607 Oposicions i proves selectives 

406.1320.22640 Despeses Dipòsit detinguts 

406.1320.22699 Altres despeses diverses 

24.900,00 

510.2410.22000 Material d’oficina no inventariable 

510.2410.23122 
Locomoció personal no diirectiu 
departaments 

510.2410.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 

510.2410.22104 Vestuari 

6 
Promoció 

Econòmica 

510.2410.21202 
Reparació i manteniment d'edificis 
Departaments 

900,00 

501.9200.22199 Altres subministraments 

501.9200.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

7 
Transformació 
Organitzativa 

502.9260.21600 Equips per a processos d'informació 

1.500,00 

308.3370.22105 Productes alimentaris 

308.3370.22110 Productes de neteja 

308.3370.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

308.3370.22000 Material d’oficina no inventariable 

8 

Democràcia 
deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 

308.3370.22199 Altres subministraments 

3.500,00 

 

 

 

 

209.3300.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

209.3300.22000 Material d’oficina no inventariable 

209.3300.22002 Material informàtic no inventariable 

209.3300.22110 Productes de neteja 

209.3300.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

209.3300.22199 Altres subministraments 

209.3300.22609 Activitats culturals i esportives 

9 Cultura 

209.3300.23111 Locomoció 

1.200,00 

101.9122.22000 Material d’oficina no inventariable 
10 

Gabinet 
d'Alcaldia i 

Comunicació 101.9122.22105 Productes alimentaris 
810,00 
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101.9122.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

101.9122.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

101.9122.22199 Altres subministraments 

101.9122.22699 Altres despeses diverses 

101.9122.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

101.9221.22199 Altres subministraments 

101.9221.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

200.9220.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

200.9220.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9220.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9220.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

200.9252.22699 Altres despeses diverses 

200.9252.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9252.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9252.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

520,00 

 

 

 

207.9251.22000 Material d’oficina no inventariable 

207.9251.22002 Material informàtic no inventariable 

207.9251.22199 Altres subministraments 

207.9251.22602 Publicitat 

207.9251.22699 Altres despeses diverses 

207.9251.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

970,00 

101.9221.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

200.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

300.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

400.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

500.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

1.100,00 

101.9122.2260200 Difusió d'activitats 

200.9220.2260200 Difusió d'activitats 

10 
 

Gabinet d'Alcaldia 
i Comunicació 
 

300.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500,00 
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400.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500.9220.2260200 Difusió d'activitats 

207.9251.2260202 Publicacions 100,00 

101.9122.23001 Dietes membres corporació 

200.9220.23001 Dietes membres corporació 

300.9220.23001 Dietes membres corporació 

400.9220.23001 Dietes membres corporació 

500.9220.23001 Dietes membres corporació 

1.000,00 

100.9120.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

101.9122.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

200.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

300.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

400.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

500.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

1.000,00 

507.9208.16200 Formació i perfeccionament del personal 
11 

Recursos 
Humans 

507.9208.16205 Assegurances 
3.500,00 

504.9206.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

504.9206.22000 Material d’oficina no inventariable 

504.9260.22002 Material informàtic no inventariable 

504.9204.22104 Vestuari 

504.9206.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

12 
Serveis Generals 

i Compres 

504.9206.22199 Altres subministraments 

30.000,00 

 

 

 

 

 

 

301.2315.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

301.2315.22000 Material d’oficina no inventariable 

301.2315.22199 Altres subministraments 
13 

Feminisme i 
diversitat 

301.2315.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

1.000,00 

401.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22699 Altres despeses diverses 

401.9220.22699 Altres despeses diverses 

14 

Cohesió 
territorial, 

Desenvolupament 
Urbà, 

401.9331.22500 Tributs estatals 

2.000,00 

503.9230.22203 Comunicacions informàtiques 

503.9232.22604 Jurídics, contenciosos 15 
Informació de 

Base 

503.9233.22199 Altres subministraments 

200,00 

16 Salut 213.3110.22699 Altres despeses diverses 1.000,00 
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213.3111.22105 Productes alimentaris 

213.3112.22699 Altres despeses diverses 

213.3112.22105 Productes alimentaris 

213.3113.22699 Altres despeses diverses 

213.3113.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

 

 
Ha de dir: 

 

3. Els serveis municipals susceptibles de constituir una bestreta de caixa fixa són: 

 

N Servei Aplicació Nom aplicació 
Import  màxim per 
vinculació 

1 Acció Social 211.2311.48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 350.000,00 

2 
Secretària 
General 

204.9202.22603 Publicació en Diaris Oficials 
20.000,00 
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215.3200.22699 Altres despeses diverses 

215.3200.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3230.21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 

215.3240.22699 Altres despeses diverses 

215.3240.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3241.22699 Altres despeses diverses 

3 Educació 

215.3241.22000 Material d’oficina no inventariable 

33.000,00 

4 DEIA Cancel·lació     

406.1334.22103 Combustibles i carburants 500,00 
406.1300.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00 
406.1300.22701 Seguretat 6.000,00 
406.1300.21400 Elements de transport 

406.1300.21900 Altre immobilitzat material 

406.1300.22104 Vestuari 

406.1300.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

406.1300.22199 Altres subministraments 

406.1300.22604 Jurídics, contenciosos 

406.1300.22699 Altres despeses diverses 

406.1300.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

406.1300.22500 Tributs estatals 

406.1320.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

406.1320.22113 Manutenció d'animals 

406.1320.22607 Oposicions i proves selectives 

406.1320.22640 Despeses Dipòsit detinguts 

5 
Seguretat i 

civisme 

406.1320.22699 Altres despeses diverses 

24.900,00 

510.2410.22000 Material d’oficina no inventariable 

510.2410.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

510.2410.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 

510.2410.22104 Vestuari 
6 

Promoció 
Econòmica 

510.2410.21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 

900,00 

501.9200.22199 Altres subministraments 

501.9200.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 7 

Transformació 
Organitzativa 

502.9260.21600 Equips per a processos d'informació 
1.500,00 

308.3370.22105 Productes alimentaris 

308.3370.22110 Productes de neteja 

308.3370.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

308.3370.22000 Material d’oficina no inventariable 
8 

Democràcia 
deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 

308.3370.22199 Altres subministraments 

3.500,00 

209.3300.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

209.3300.22000 Material d’oficina no inventariable 

209.3300.22002 Material informàtic no inventariable 

209.3300.22110 Productes de neteja 

209.3300.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

209.3300.22199 Altres subministraments 

209.3300.22609 Activitats culturals i esportives 

9 Cultura 

209.3300.23111 Locomoció 

1.200,00 
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101.9122.22000 Material d’oficina no inventariable 

101.9122.22105 Productes alimentaris 

101.9122.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

101.9122.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

101.9122.22199 Altres subministraments 

101.9122.22699 Altres despeses diverses 

101.9122.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

101.9122.23122 Locomoció personal no directiu departament 

101.9221.22199 Altres subministraments 

101.9221.22699 Altres despeses diverses 

810,00 

200.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

200.9220.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

200.9220.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9220.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9220.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

200.9252.22699 Altres despeses diverses 

200.9252.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9252.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9252.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

520,00 

207.9251.22000 Material d’oficina no inventariable 

207.9251.22002 Material informàtic no inventariable 

207.9251.22199 Altres subministraments 

207.9251.22602 Publicitat 

207.9251.22699 Altres despeses diverses 

207.9251.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

970,00 

101.9221.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

200.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

300.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

400.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

500.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

1.100,00 

101.9122.2260200 Difusió d'activitats 

200.9220.2260200 Difusió d'activitats 

300.9220.2260200 Difusió d'activitats 

400.9220.2260200 Difusió d'activitats 

10 
Gabinet d'Alcaldia 

i Comunicació 

500.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500,00 
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207.9251.2260202 Publicacions 100,00 
101.9122.23001 Dietes membres corporació 

200.9220.23001 Dietes membres corporació 

300.9220.23001 Dietes membres corporació 

400.9220.23001 Dietes membres corporació 

500.9220.23001 Dietes membres corporació 

1.000,00 

100.9120.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

101.9122.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

200.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

300.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

400.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

10 
Gabinet d'Alcaldia 
i Comunicació 

500.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

1.000,00 

500.9220.23022 Dietes personal no directiu departament 

500.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament 
3.500,00 

507.9208.16200 Formació i perfeccionament del personal 
11 

Recursos 
Humans 

507.9208.16205 Assegurances 
3.500,00 

504.9206.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

504.9206.22000 Material d’oficina no inventariable 

504.9260.22002 Material informàtic no inventariable 

504.9204.22104 Vestuari 

504.9206.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

12 
Serveis Generals 

i Compres 

504.9206.22199 Altres subministraments 

30.000,00 

301.2315.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

301.2315.22000 Material d’oficina no inventariable 

301.2315.22199 Altres subministraments 
13 

Feminisme i 
diversitat 

301.2315.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

1.000,00 

401.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22699 Altres despeses diverses 

400.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament 

401.9220.22699 Altres despeses diverses 

14 

Cohesió 
territorial, 

Desenvolupament 
Urbà, 

401.9331.22500 Tributs estatals 

2.000,00 

503.9230.22203 Comunicacions informàtiques 

503.9232.22604 Jurídics, contenciosos 15 
Informació de 

Base 
503.9233.22199 Altres subministraments 

200,00 

213.3110.22699 Altres despeses diverses 

213.3111.22105 Productes alimentaris 

213.3112.22699 Altres despeses diverses 

213.3112.22105 Productes alimentaris 

213.3113.22699 Altres despeses diverses 

16 Salut 

213.3113.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

1.000,00 

 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 

ABELLAN MARTINEZ, JOSEP
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS
28-07-2022 09:26
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Annex 2 : Model CL-1 Pla de finançament de les inversions 

Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions: 2022 Observacions

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit:

Actuacions o projectes de despesa  Distribució del finançament i durada útil Prestec

Núm. Denominació Altres

PUOSC Altres Import préstec

2021/2/AJSBD/49 Cruïlla carrer Sant Pau-Buxeda 15 61 -5.182,87 50 -5.183 2020 12.719.517,00

2020/2/AJSBD/56 Projecte de transformació urbana Gran Via-Ripoll 15 60 -35.000,00 50 -35.000 2021 15.000.000,00

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil 17 61 -20.000,00 50 -20.000 2021 15.000.000,00

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil 17 61 -45.000,00 50 -45.000 2022 14.500.000,00

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la Farandula 33 63 -100.000,00 50 -100.000 2022 14.500.000,00

2022/2/AJSBD/87 Actuacions en la Casa Duran 15 61 105.182,87 50 105.183

2022/2/NGEU/11 Modernització equipaments d'arts escèniques 33 62 20.000,00 35 20.000

2022/2/AJSBD/7 Actuació al teatre Principal i altres teatres de la ciutat de 

Sabadell

33 62 46.000,00 35 46.000

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de la vela carpa de circ de l’Estruch 33 62 34.000,00 25 34.000

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 
Canvi de f inalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats incialment amb l'entitat0

Codi de f inalitat Autofinançament Subvencions Operació de crèdit
en tràmit

Durada útil 
estimada
de les 
inversions

Pressupost

Classif icació
per 

programes
(2 dígits)

Classif icació
econòmica
(2 dígits)

Contribucions 
especials i 
quotes d'urbanització

Resta 
d’autofinançament

Any 
Formaliitza

ció

Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions: 2022 Observacions

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit:

Actuacions o projectes de despesa  Distribució del finançament i durada útil Prestec

Núm. Denominació Altres

PUOSC Altres Import préstec

2021/2/AJSBD/49 Cruïlla carrer Sant Pau-Buxeda 15 61 -50.929,68 50 -50.930 2019 11.400.000,00

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 33 62 -4.296,16 35 2017 11.400.000,00

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 33 62 -19.657,79 35 2018 11.400.000,00

2022/AJSBD/89 Equipaments culturals 33 62 23.953,95 35

2018/2/CONST/4 La plaça del Treball 17 61 50.929,68 50 50.930

Pressupost

Classif icació
per 

programes
(2 dígits)

Classif icació
econòmica
(2 dígits)

Contribucions 
especials i 
quotes d'urbanització

Resta 
d’autofinançament

Any 
Formaliitza

ció

BANC SABADELL SA 
Canvi de f inalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats incialment amb l'entitat 0

Codi de f inalitat Autofinançament Subvencions Operació de crèdit
en tràmit

Durada útil 
estimada
de les 
inversions
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 

Canvi de finalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats incialment amb l'entitat�

Codi de finalitat Autofinançament Subvencions Operació de crèdit

en tràmit

Durada útil 

estimada

de les 

inversions

Pressupost

Classificació

per 

programes

(2 dígits)

Classificació

econòmica

(2 dígits)

Contribucions 

especials i 

quotes d'urbanització

Resta 

d’autofinançament Any 

Formaliitzac

ió
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Pressupost

Classificació

per 

programes

(2 dígits)

Classificació

econòmica

(2 dígits)

Contribucions 

especials i 

quotes d'urbanització

Resta 

d’autofinançament Any 

Formaliitzac

ió

BANC SABADELL SA 

Canvi de finalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats incialment amb l'entitat �

Codi de finalitat Autofinançament Subvencions Operació de crèdit

en tràmit

Durada útil 

estimada

de les 

inversions
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Annex 1 : Ajust finançament derivat del suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions

Projecte Nom projecte

NIF Tercer Nom Tercer

Desviació a 

27/07/2022

Drets 

reconeguts 

nets -Baixa +Alta

Desviació 

cedida Reducció RD Ajustar CI Numero CI

Desviació 

rebuda

Transferènci

a RD Ajustar CI

2020/2/AJSBD/56 Projecte de transformació urbana Gran Via-Ripoll 0,00 39.000,00 -35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant Pau - Buxeda 0,00 10.000,00 -5.182,87 0,00 -5.182,87 0,00

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil 0,00 20.000,00 -65.000,00 0,00 -20.000,00 -45.000,00 120220009364

2022/2/AJSBD/87 Actuacions en la Casa Duran: Saboneria, pati i altres espais 105.182,87 0,00 60.182,87 45.000,00

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant Pau - Buxeda 55.000,00 55.000,00 -50.929,68 0,00 -50.929,68 0,00

2018/2/CONST/4 La plaça del Treball, un espai de lleure per a tothom 50.929,68 0,00 50.929,68 0,00

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 3.192,68 52.000,00 -4.296,16 -3.192,68 -1.103,48 0,00

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 20.485,72 68.990,00 -19.657,79 -19.657,79 0,00 0,00

2022/AJSBD/89 Equipaments culturals 23.953,95 22.850,47 1.103,48 0,00

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la Farandula 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 120220009364

2022/2/NGEU/11 Modernització equipaments d'arts escèniques 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

2022/2/AJSBD/7
Actuació al teatre Principal i altres teatres de la ciutat

de Sabadell
46.000,00

0,00 0,00 46.000,00

2020/2/AJSBD/65
Compra i renovació de la vela carpa de circ de

l’Estruch 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00

-280.066,50 280.066,50 -22.850,47 -112.216,03 -145.000,00 22.850,47 112.216,03 145.000,00

BANC 

SABADELL S A

Total

A48265169
BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA SA

A08000143

A08000143
BANC 

SABADELL S A

A48265169
BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA SA
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La Tinència d’Alcaldia de l’  Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu  
eleva a la Comissió Informativa la següent PROPOSTA DE DICTAMEN: 
  
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 
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 Desenvolupament Econòmics i Impuls Administratiu 
 

2. D’acord 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. Aquestes 
necessitats, degudament justificades per cada departament, es finançaran: 

Suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses 

general 1.490,00 euros 

Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides 

pressupostaries  per un import de 319.925,50 euros 

3. Els crèdits proposats com a baixa per finançar els suplements de crèdit per cobrir les 
necessitats demanades s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, import 
que s’ha xifrat en 319.925,50 euros. 

4. Derivat dels suplements de crèdit especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb 
baixes de crèdit d’aplicacions pressupostaries, és necessari regularitzar els coeficients de 
finançament mitjançant desviacions de finançament i/o regularitzacions dels Compromisos 
d’Ingrés (CI) d’acord amb l’annex 1 “Ajust finançament derivat del suplement de crèdit 
finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions” que s’annexa a aquest 
acord. 
 
5. En virtut del que s’estableix a l’article 4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels 
annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les 
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operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afectin les seves 
condicions contractuals d’acord amb les especificacions de l’apartat 2 de l’annex 2 de 
l’esmentada Ordre. En base això s’ha omplert el model CL1 “Pla de finançament 
d’inversions” que s’annexa a aquest acord com annex2. 

6. Amb data 22 de desembre de 2021, es va aprovar el pressupost per l’exercici 2022 de 
l’Ajuntament de Sabadell i que va entrar 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.  

7. Posterior a l’entrada en vigor del pressupost es considera necessari modificar l’article 
62.3 “”Bestretes de caixa fixa”  per tal de millorar la gestió de les bestretes de caixa 
assignades a diversos serveis. 

8. El cap de Serveis Econòmics ha emès informe signat electrònicament amb data 28 de 
juliol de 2022. 

9. 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 i 177 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. 

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

- L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

 
D’aquesta regulació es poden extreure les següents consideracions jurídiques: 
 
1. A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
estableix: 

 
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a 
l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui 
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de 
suplement de crèdit, en el segon. 
 
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se 
sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre 
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article 
169 d'aquesta Llei. (...) 
 
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el 
mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa. 
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Aquest augment es finançarà amb càrrec al 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.” 

 
2. El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del 

Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més 
detallada la regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris: 

 
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer: 
 

“1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar 
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el 
que s'estableix en els articles 101 a 104. 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals 
previstos en algun concepte del Pressupost corrent. 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del 
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.” 
 

L’article 37 regula: 
 
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu 
cas, dels òrgans competents dels Organismes autònoms dependents 
d'aquesta, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o 
siguin responsables dels corresponents programes. 
2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la 
necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a 
realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o 
recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 
impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit 
destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit 
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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. Al mateix Reial Decret 500/1990 a l’article 9 regula el contingut i elaboració de les 
bases d’execució que formen part del pressupost general de les entitats locals i 
estableix que: 

 
1. 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. 

2. El contingut d’aquesta norma és 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 

3. 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: 

 
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. 

 

4. A l’article 169 del TRLRHL estableix que aprovada 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 aprovada si durant el mencionat termini no es presenten 
reclamacions ; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-
les. 
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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. 

 
6. La Disposició final única de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de 

Sabadell (BePAS) per l’exercici 2022 estableix que si durant la vigència d’aquestes 
bases es fa necessària la seva modificació, s’haurà de tramitar el mateix procediment 
que per l’aprovació del Pressupost. 

 
7. També a les BePAS 2022, concretament als articles compresos entre el 10 i el 19 es 

regula el procediment establert per fer les modificacions pressupostàries. 
 
8. L’article 4.3 del Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, 

de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, 
estableix que s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les 
operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afecti les 
seves condicions contractuals d’acord amb les especificacions de l’apartat 2 de 
l’annex2 de l’esmentada Ordre. 

 
  
  
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Impuls Administratiu proposa l’adopció del següent 
 

ACORD: 
  
  
Primer.- Desistir de l’execució de la despesa prevista en els projectes d’inversions que es 
detallen a continuació i pels imports que s’indiquen en considerar-se reduïbles sense 
pertorbació del respectiu servei: 
 

Codi projecte Denominació Import  a reduir 
Import 
disponible 
real 

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant Pau - Buxeda 56.112,55 0,00 

2020/2/AJSBD/56 Projecte de transformació urbana Gran Via-
Ripoll 

35.000,00 426.000,00 

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de les Dones del Tèxtil 65.000,00 0,00 
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2020/2/AJSBD/65  Compra i renovació de la vela carpa de circ de 
l’Estruch 

39.859,00 309.999,99 

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 4.296,16 0,00 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 19.657,79 0,00 

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la Farandula 100.000,00 0,00 

 
 
Segon.- Aprovar inicialment el dotzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost 
General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2022 per: 
 

• Suplements de crèdit finançats amb romanents de tresoreria per despeses general 
(RTDG) 1.490,00 euros 
 

• Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d’altres partides 
pressupostaries  per un import de 319.925,50 euros 

 
Suplements crèdit finançats amb RTDG: 
 

Aplicació Descripció    Projecte    Nom del projecte RF* Import 

      

Alta ingressos 
     

505/87000 
Aplicació romanent de 
tresoreria per despeses 
generals    1.490,00 

 
     

Alta despesa 
    

204/9202/22001 Premsa, revistes, llibres 
i altres publicacions   5 1.490,00 

 
*RF Recurs Finançament: 5 Romanents tresoreria per a despeses generals (RTDG) 

 
Suplements crèdit finançats amb baixa de crèdits d’altres partides: 
 

Aplicació Descripció    Projecte    Nom del projecte RF* Import 

      

Baixa de crèdit 

    
209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres 

construccions Urbanisme 
2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 

 
9.329,00 

209/3330/62203 Inv.nova edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 
 

4.296,16 

209/3330/62303 Inv. nova en maquin., 
instal·lacions i utillatge 
Urbanisme 

2018/2/AJSBD/11 Equipaments culturals 
 

10.328,79 

209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2022/2/AJSBD/8 Actuació teatre la 
Faràndula 

 
100.000,00 

209/3330/63203 Inv.repsic. en edificis i altres 
construccions Urbanisme 

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

 
39.859,00 
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400/1504/60903 Altre invers. nova en infrast. 
i béns ús general Urbanisme 

2020/2/AJSBD/56 Projecte de 
transformació urbana 
Gran Via-Ripoll 

 
35.000,00 

401/1534/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2021/2/AJSBD/49 Creuïlla carrer Sant 
Pau - Buxeda 

 
56.112,55 

401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2021/2/AJSBD/51 Actuacions plaça de 
les Dones del Tèxtil 

 
65.000,00 

 
 Total baixa de crèdit 

 
319.925,50 

 
     

Alta despesa 
   

   
   

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022/2/AJSBD/7 Actuació teatre 
Principal 

2 46.000,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022/2/NGEU/11 Modernització 
equipaments d'arts 
escèniques de 
Sabadell 

2 20.000,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2020/2/AJSBD/65 Compra i renovació de 
la vela carpa de circ 
de l’Estruch 

2 73.859,00 

209/3330/62302 Inv. nova en maquinària, 
instal·l. i utillatge 
Departaments 

2022/2/AJSBD/89 Equipaments culturals 2 23.953,95 

400/1504/61903 Altres inv.de rep.infrast.i 
béns destin.ús general 
Urbanisme 

2022/2/AJSBD/87 Actuacions en la Casa 
Duran: Saboneria, pati 
i altres espais 

2 105.182,87 

401/1710/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i 
béns destin. d’ús general 

2018/2/CONST/4 La plaça del Treball, 
un espai de lleure per 
a tothom 

2 50.929,68 

      

  
Total alta despesa 

 
319.925,50 

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions 

 
Tercer.- Aprovar la regularització dels coeficients de finançament mitjançant transferència 
de desviació i/o regularització dels compromisos d’ingressos (CI) derivat dels suplements 
de crèdits d’acord amb l’annex 1 “Ajust finançament derivat del suplement de crèdit 
finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions” 
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Quart.- Aprovar el canvi de la finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini que 
financen projectes d’inversions, detallat en l’annex 2 ”Model CL-1 Pla de finançament 
de les inversions” d’aquest acord, per tal de donar compliment a l’Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Cinquè.- Aprovar la modificació de l’article 62.3 ”Bestretes de caixa fixa” de les Bases 
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022 (BePAS), segons els següent: 
 
On diu : 
 

“3. Els serveis municipals susceptibles de constituir una bestreta de caixa fixa són: 

 

N Servei Aplicació Nom aplicació 
Import  màxim 
per vinculació 

1 Acció Social 211.2311.48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 350.000,00 

2 
Secretària 
General 

204.9202.22603 Publicació en Diaris Oficials 20.000,00 

215.3200.22699 Altres despeses diverses 

215.3200.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3230.21203 
Conservació i reparacions edificis 
Departaments 

215.3240.22699 Altres despeses diverses 

215.3240.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3241.22699 Altres despeses diverses 

3 Educació 

215.3241.22000 Material d’oficina no inventariable 

33.000,00 

 4 DEIA Cancel·lació     

406.1334.22103 Combustibles i carburants 500,00 

406.1300.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00 

406.1300.22701 Seguretat 6.000,00 

406.1300.21400 Elements de transport 

406.1300.21900 Altre immobilitzat material 

406.1300.22104 Vestuari 

406.1300.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

406.1300.22199 Altres subministraments 

406.1300.22604 Jurídics, contenciosos 

406.1300.22699 Altres despeses diverses 

406.1300.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

406.1300.22500 Tributs estatals 

406.1320.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

406.1320.22113 Manutenció d'animals 

406.1320.22607 Oposicions i proves selectives 

406.1320.22640 Despeses Dipòsit detinguts 

5 
Seguretat i 

civisme 

406.1320.22699 Altres despeses diverses 

24.900,00 
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510.2410.22000 Material d’oficina no inventariable 

510.2410.23122 
Locomoció personal no diirectiu 
departaments 

510.2410.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 

510.2410.22104 Vestuari 

6 
Promoció 

Econòmica 

510.2410.21202 
Reparació i manteniment d'edificis 
Departaments 

900,00 

501.9200.22199 Altres subministraments 

501.9200.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

7 
Transformació 
Organitzativa 

502.9260.21600 Equips per a processos d'informació 

1.500,00 

308.3370.22105 Productes alimentaris 

308.3370.22110 Productes de neteja 

308.3370.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

308.3370.22000 Material d’oficina no inventariable 

8 

Democràcia 
deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 

308.3370.22199 Altres subministraments 

3.500,00 

209.3300.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

209.3300.22000 Material d’oficina no inventariable 

209.3300.22002 Material informàtic no inventariable 

209.3300.22110 Productes de neteja 

209.3300.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

209.3300.22199 Altres subministraments 

209.3300.22609 Activitats culturals i esportives 

9 Cultura 

209.3300.23111 Locomoció 

1.200,00 
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101.9122.22000 Material d’oficina no inventariable 

101.9122.22105 Productes alimentaris 

101.9122.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

101.9122.22112 
Subministraments de mat. electrònic, elèctric 
i de telecom. 

101.9122.22199 Altres subministraments 

101.9122.22699 Altres despeses diverses 

101.9122.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

101.9221.22199 Altres subministraments 

101.9221.22699 Altres despeses diverses 

810,00 

200.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

200.9220.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

200.9220.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9220.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9220.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

200.9252.22699 Altres despeses diverses 

200.9252.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9252.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9252.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

520,00 

207.9251.22000 Material d’oficina no inventariable 

207.9251.22002 Material informàtic no inventariable 

207.9251.22199 Altres subministraments 

207.9251.22602 Publicitat 

207.9251.22699 Altres despeses diverses 

207.9251.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

970,00 

101.9221.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

200.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

300.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

400.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

500.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

1.100,00 

101.9122.2260200 Difusió d'activitats 

200.9220.2260200 Difusió d'activitats 

300.9220.2260200 Difusió d'activitats 

400.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500,00 

207.9251.2260202 Publicacions 100,00 

101.9122.23001 Dietes membres corporació 

200.9220.23001 Dietes membres corporació 

300.9220.23001 Dietes membres corporació 

400.9220.23001 Dietes membres corporació 

10 
 

Gabinet 
d'Alcaldia i 

Comunicació 
 

500.9220.23001 Dietes membres corporació 

1.000,00 
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100.9120.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

101.9122.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

200.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

300.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

400.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

10 

Gabinet 
d'Alcaldia i 

Comunicació 
 

500.9220.23100 
Locomoció dels membres dels òrgans de 
govern 

1.000,00 

507.9208.16200 Formació i perfeccionament del personal 
11 

Recursos 
Humans 

507.9208.16205 Assegurances 
3.500,00 

504.9206.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

504.9206.22000 Material d’oficina no inventariable 

504.9260.22002 Material informàtic no inventariable 

504.9204.22104 Vestuari 

504.9206.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

12 
Serveis 

Generals i 
Compres 

504.9206.22199 Altres subministraments 

30.000,00 

301.2315.21302 
Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

301.2315.22000 Material d’oficina no inventariable 

301.2315.22199 Altres subministraments 
13 

Feminisme i 
diversitat 

301.2315.22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

1.000,00 

401.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22699 Altres despeses diverses 

401.9220.22699 Altres despeses diverses 

14 

Cohesió 
territorial, 

Desenvolupame
nt Urbà, 

401.9331.22500 Tributs estatals 

2.000,00 

503.9230.22203 Comunicacions informàtiques 

503.9232.22604 Jurídics, contenciosos 15 
Informació de 

Base 

503.9233.22199 Altres subministraments 

200,00 
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213.3110.22699 Altres despeses diverses 

213.3111.22105 Productes alimentaris 

213.3112.22699 Altres despeses diverses 

213.3112.22105 Productes alimentaris 

213.3113.22699 Altres despeses diverses 

16 Salut 

213.3113.22111 
Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

1.000,00 

“ 

 
Ha de dir: 
 

“3. Els serveis municipals susceptibles de constituir una bestreta de caixa fixa són: 

 

N Servei Aplicació Nom aplicació 
Import  màxim per 
vinculació 

1 Acció Social 211.2311.48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 350.000,00 

2 
Secretària 
General 

204.9202.22603 Publicació en Diaris Oficials 
20.000,00 

215.3200.22699 Altres despeses diverses 

215.3200.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3230.21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 

215.3240.22699 Altres despeses diverses 

215.3240.22000 Material d’oficina no inventariable 

215.3241.22699 Altres despeses diverses 

3 Educació 

215.3241.22000 Material d’oficina no inventariable 

33.000,00 

4 DEIA Cancel·lació     

406.1334.22103 Combustibles i carburants 500,00 
406.1300.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00 
406.1300.22701 Seguretat 6.000,00 
406.1300.21400 Elements de transport 

406.1300.21900 Altre immobilitzat material 

406.1300.22104 Vestuari 

406.1300.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

406.1300.22199 Altres subministraments 

406.1300.22604 Jurídics, contenciosos 

406.1300.22699 Altres despeses diverses 

406.1300.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

406.1300.22500 Tributs estatals 

406.1320.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

406.1320.22113 Manutenció d'animals 

406.1320.22607 Oposicions i proves selectives 

406.1320.22640 Despeses Dipòsit detinguts 

5 
Seguretat i 

civisme 

406.1320.22699 Altres despeses diverses 

24.900,00 
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510.2410.22000 Material d’oficina no inventariable 

510.2410.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

510.2410.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 

510.2410.22104 Vestuari 
6 

Promoció 
Econòmica 

510.2410.21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 

900,00 

501.9200.22199 Altres subministraments 

501.9200.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 7 

Transformació 
Organitzativa 

502.9260.21600 Equips per a processos d'informació 
1.500,00 

308.3370.22105 Productes alimentaris 

308.3370.22110 Productes de neteja 

308.3370.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

308.3370.22000 Material d’oficina no inventariable 
8 

Democràcia 
deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 

308.3370.22199 Altres subministraments 

3.500,00 

209.3300.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

209.3300.22000 Material d’oficina no inventariable 

209.3300.22002 Material informàtic no inventariable 

209.3300.22110 Productes de neteja 

209.3300.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

209.3300.22199 Altres subministraments 

209.3300.22609 Activitats culturals i esportives 

9 Cultura 

209.3300.23111 Locomoció 

1.200,00 

101.9122.22000 Material d’oficina no inventariable 

101.9122.22105 Productes alimentaris 

101.9122.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

101.9122.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de 
telecom. 

101.9122.22199 Altres subministraments 

101.9122.22699 Altres despeses diverses 

101.9122.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

101.9122.23122 Locomoció personal no directiu departament 

101.9221.22199 Altres subministraments 

10 
Gabinet d'Alcaldia 

i Comunicació 

101.9221.22699 Altres despeses diverses 

810,00 
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200.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

200.9220.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

200.9220.22699 Altres despeses diverses 

200.9220.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9220.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9220.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

200.9252.22699 Altres despeses diverses 

200.9252.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

200.9252.23022 Dietes personal no directiu departaments 

200.9252.23122 Locomoció personal no directiu departaments 

520,00 

207.9251.22000 Material d’oficina no inventariable 

207.9251.22002 Material informàtic no inventariable 

207.9251.22199 Altres subministraments 

207.9251.22602 Publicitat 

207.9251.22699 Altres despeses diverses 

207.9251.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

970,00 

101.9221.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

200.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

300.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

400.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

500.9220.22601 Atencions protocol·làries i representatives 

1.100,00 

101.9122.2260200 Difusió d'activitats 

200.9220.2260200 Difusió d'activitats 

300.9220.2260200 Difusió d'activitats 

400.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500.9220.2260200 Difusió d'activitats 

500,00 

207.9251.2260202 Publicacions 100,00 
101.9122.23001 Dietes membres corporació 

200.9220.23001 Dietes membres corporació 

300.9220.23001 Dietes membres corporació 

400.9220.23001 Dietes membres corporació 

500.9220.23001 Dietes membres corporació 

1.000,00 

100.9120.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

101.9122.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

200.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

300.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

400.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

10 
Gabinet d'Alcaldia 
i Comunicació 

500.9220.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 

1.000,00 

500.9220.23022 Dietes personal no directiu departament 

500.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament 
3.500,00 

507.9208.16200 Formació i perfeccionament del personal 
11 

Recursos 
Humans 

507.9208.16205 Assegurances 
3.500,00 

504.9206.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

504.9206.22000 Material d’oficina no inventariable 

504.9260.22002 Material informàtic no inventariable 

504.9204.22104 Vestuari 

504.9206.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

12 
Serveis Generals 

i Compres 

504.9206.22199 Altres subministraments 

30.000,00 
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301.2315.21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 
Departaments 

301.2315.22000 Material d’oficina no inventariable 

301.2315.22199 Altres subministraments 
13 

Feminisme i 
diversitat 

301.2315.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 
prof. 

1.000,00 

401.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22000 Material d’oficina no inventariable 

400.9220.22699 Altres despeses diverses 

400.9220.23122 Locomoció personal no directiu departament 

401.9220.22699 Altres despeses diverses 

14 

Cohesió 
territorial, 

Desenvolupament 
Urbà, 

401.9331.22500 Tributs estatals 

2.000,00 

503.9230.22203 Comunicacions informàtiques 

503.9232.22604 Jurídics, contenciosos 15 
Informació de 

Base 
503.9233.22199 Altres subministraments 

200,00 

213.3110.22699 Altres despeses diverses 

213.3111.22105 Productes alimentaris 

213.3112.22699 Altres despeses diverses 

213.3112.22105 Productes alimentaris 

213.3113.22699 Altres despeses diverses 

16 Salut 

213.3113.22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i 
elements transp. 

1.000,00 

“ 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Política Financera, Assegurances 
i Tresor del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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Vuitè.- Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que 
s’identifiquen a continuació,  el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació 
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Sabadell. 
 
 
Annex Descripció document Referència Codi segur verificació 
1 Annex 1 - Ajust finançament derivat 

del suplement de crèdit finançat 
amb baixa de crèdit d'altres 
aplicacions d'inversions 

SVE16I00ES 2M3F6Z5D366G6K1V147G 

2 Annex 2 - Model CL-1 Pla de 
finançament de les inversions 

SVE16I00ET 284N5S0F34426I4P0KM0 

  
  
 
No obstant això, la Comissió Informativa de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Impuls Administratiu dictaminarà allò que sigui més adient per als interessos municipals. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 
FIR$REG 

Montserrat González Ruiz
TINENTA D'ALCALDESSA DE L'AREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
IMPULS ADMINISTRATIU
29-07-2022 14:37:49
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