
ÀREA D’ALCALDIA 
Intervenció 
PV/CP 
 
DECRET.- A Sabadell, el 27 de febrer de 2004  
 
ATÈS que de conformitat amb el que preveu els articles 172 i 173 de la Llei 39/1988, 
del 28 de desembre, s’ha format l’expedient de liquidació del Pressupost General de 
l’exercici de 2003 constituït per l’Ajuntament de Sabadell i el dels seus organismes 
autònoms de caràcter administratiu. Es fa constar que com a conseqüència de la 
dissolució de l’Organisme Autònom Institut Municipal Ràdio Sabadell els seus saldos a 
31 de desembre 2002 es van incorporar al pressupost de l’Ajuntament en data 1 de 
gener de 2003. 
 
ATÈS que les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms municipals 
INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL (IAS), MUSEUS MUNICIPALS, ARXIU 
HISTÒRIC DE SABADELL I SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL (SERESA), 
estan informades favorablement per les intervencions delegades respectives i han 
estat aprovades pels seus òrgans competents. 
 
VIST l’informe de l’Interventor i el que disposen els articles 172,173 i 174 de la Llei 
39/88, del 28 de desembre i del 89 al 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril 
 
Aquesta Alcaldia, en funció de les atribucions que legalment té conferides, 
 

DISPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici de 2003, conforme 
al següent resum:  
 
A) AJUNTAMENT DE SABADELL 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:   32.664.081,57 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 18.669.943,94  
+ de pressupost d’ingressos, tancats: 17.626.336.10  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 321.591,30  
- Saldos de cobrament dubtós: 3.707.739,08  
- Ingressos pendents d’aplicació: 246.050,69  
(b) Creditors pendents de pagament:  19.851.883,49 
+ de pressupost de despeses, corrent: 14.893.078,25  
+ de pressupost de despeses, tancats: 15.557,50  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics: 1.039.285,53  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 3.964.492,00  
- Pagaments pendents d’aplicació: 60.529,79 
(c) Fons líquids de Tresoreria:  5.935.474,68 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  18.747.672,76 
(e) Rom. per a despeses amb finan. afectat: 17.389.507,78  
(f) Ingressos per finançar inversions 7.323.650,57 
(g) Romanent per a despeses generals (d-e+f):  8.681.815,55
 
 



B) ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
 
INFORMÀTICA AJUNTAMENT SABADELL 
 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:  205.932,26 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 205.932,26  
+ de pressupost d’ingressos, tancats:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries:   
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  114.523,12 
+ de pressupost de despeses, corrent: 44.998,41  
+ de pressupost de despeses, tancats:  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 69.524,71  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  47.059,89 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  138.469,03 
(e) Romanent per a despeses amb f. Afectat:  0 
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  138.469,03 
 
 
MUSEUS MUNICIPALS 
 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:  234.017,97 
+ de pressupost d’ingressos, corrent:  209.868,15 
+ de pressupost d’ingressos, tancats: 24.149,82  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries:   
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  166.806,08 
+ de pressupost de despeses, corrent: 122.438,10  
+ de pressupost de despeses, tancats: 6.467,64  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 37.900,34  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  70.772,13 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  137.984,02 
(e) Romanent per a despeses amb f. Afectat:  0
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  137.984,02 

  



ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:  56.851,17 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 56.851,17  
+ de pressupost d’ingressos, tancats:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries:   
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  36.363,91 
+ de pressupost de despeses, corrent: 14.651,24  
+ de pressupost de despeses, tancats:  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 21.712,67  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  16.331,09 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  36.818,35 
(e) Romanent per a despeses amb f. Afectat:  0
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  36.818,35 
 
 
SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL 
 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:  272.924,49 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 272.924,49  
+ de pressupost d’ingressos, tancats:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries:   
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  84.000,61 
+ de pressupost de despeses, corrent: 36.605,59  
+ de pressupost de despeses, tancats:  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 47.395,02  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  41.875,17  
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  230.799,05 
(e) Romanent per a despeses amb f. Afectat:  0
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  230.799,05 
 



 
SEGON.- Donar compte al Ple municipal d’aquests acords en la primera sessió que 
celebri, així com remetre còpies de l’expedient  a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i a la 
Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda de Barcelona, en compliment del que 
disposen els articles 174.4 i 5 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre. 
 
 
Així ho disposa l’Il·lm. Sr. Alcalde i en prova de conformitat ho signa conjuntament el 
Secretari. 
 
 
 
 
 
 
L’ALCALDE ,       EL SECRETARI 
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