
N. Expedient Data Òrgan 
d'aprovació Descripció

EXP/01/2010 23/02/2010 JGL MODIF CRÈDIT

EXP/02/2010 08/03/2010 DECRET 
ALCALDIA EXPEDIENT DE MC PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

EXP/03/2010 12/03/2010 JGL
EXP/04/2010 23/03/2010 JGL
EXP/05/2010 06/04/2010 JGL EXPEDIENT MC FEOSL 2010
EXP/06/2010 19/04/2010 JGL
EXP/07/2010 22/04/2010 JGL
EXP/08/2010 18/05/2010 PLE PLE
EXP/09/2010 26/05/2010 JGL
EXP/10/2010 04/06/2010 JGL
EXP/11/2010 07/06/2010 PLE PLE JUNY
EXP/12/2010 11/06/2010 JGL
EXP/13/2010 21/06/2010 JGL
EXP/14/2010 09/07/2010 PLE
EXP/15/2010 14/07/2010 JGL JGL 26/07
EXP/16/2010 25/08/2010 JGL
EXP/17/2010 20/09/2010 JGL
EXP/18/2010 29/09/2010 JGL
EXP/19/2010 04/11/2010 PLE
EXP/20/2010 15/11/2010 JGL JGL
EXP/21/2010 30/11/2010 JGL
EXP/22/2010 07/12/2010 JGL
EXP/01/AMPLIA 04/02/2010 (1) EXP/01/AMPLIA DEIXALLERIA
EXP/02/AMPLIA 08/02/2010 (1) EXP/02/AMPLIA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA Alejandro Gasca 
EXP/03/AMPLIA 01/03/2010 (1) EXP/03/AMPLIA.- EXEC.SUBSIDIARIA ESTUALBA
EXP/04/AMPLIA 15/03/2010 (1) EXP/04/AMPLIA.- EXEC.SUBSIDIARIES JGL 11-01-10
EXP/05/AMPLI 19/03/2010 (1) EXP/05/AMPLI RECARREC DIBA MES DE GENER 2010
EXP/06/AMPLIA 19/03/2010 (1) RECARREC MES DE FEBRER I MARÇ.2010 DIBA
EXP/07/AMPLIA 29/03/2010 (1) EXP/07/AMPLIA.- EXEC.SUBSIDIARIA JGL 29-03-10 
EXP/08/AMPLIA 26/04/2010 (1) EXP/08/AMPLIA.- SUBVENCIONS SOM JGL 26-04-10
EXP/09/AMPLIA 10/05/2010 (1) EXP/09/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES JGL 10-05-10
EXP/10/AMPLIA 30/04/2010 (1) EXP/10/AMPLIA  RECARRECS ABRIL 2010
EXP/11/AMPLIA 31/05/2010 (1) EXP/11/AMPLIA.- EXEC.SUBSIDIARIA JGL 31-05-10
EXP/12/AMPLIA 23/06/2010 (1) AMPLIACIÓ DE CRÈDIT
EXP/13/AMPLIA 21/07/2010 (1) AMPLIACIÓ DE CRÈDIT
EXP/14/AMPLIA 13/09/2010 (1) EXP/14/AMPLIA.- SUBVENCIO SOM JGL 13-09-10
EXP/15/AMPLIA 30/06/2010 (1) EXP/15/AMPLIA.- RECARRECS DIBA JUNY-JULIOL-AGOST
EXP/16/AMPLIA 27/09/2010 (1) EXP/16/AMPLIA EXECUCIONS SUBSIDIARIES JGL 27-09-10
EXP/17/AMPLIA 02/11/2010 (1) EXP/17/AMPLIA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA C/MOLI. JGL 02-11-10
EXP/18/AMPLIA 15/11/2010 (1) EXP/18/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES JGL 15-11-10
EXP/19/AMPLIA 22/11/2010 (1) EX0/19/AMPLIA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA JGL 22-11-10
EXP/20/AMPLIA 13/12/2010 (1) EXP/20/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES CAN CORTES
EXP/21/AMPLIA 23/12/2010 (1) EXP/21/AMPLIA.- RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA
EXP/22/AMPLIA 13/12/2010 (1) AMPLIACIÓ DE CRÈDIT
EXP/23/AMPLIA 31/12/2010 (1) AMPLIACIÓ DE CRÈDIT
EXP/24/AMPLIA 31/12/2010 (1) EXP/24/AMPLIA.- RECARRECS DIBA SETEMBRE-OCTUBRE
EXP/25/AMPLIA 31/12/2010 (1) EXP/25/AMPLIA.- RECARRECS NOVEMBRE I DESEMBRE

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES L'ANY 2010

(1) No requereix d'aprovació per òrgan competent, tota vegada que les Bases d'Execució del Pressupost Municipal contemplen aquestes
modificacions per ampliació de les aplicacions pressupostàries.
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
1 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
1. El Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, aprovà la creació d’un Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (a partir d’ara FEOSL), adscrit al Ministeri de 
Política Territorial, destinat a finançar la realització per part dels ajuntaments 
d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de caràcter social, de competència 
municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.  
 
La distribució dels fons s’ha realitzat de manera proporcional a les xifres de població 
corresponents a cada municipi establertes al Reial Decret 2121/2008, de 26 de 
desembre, per la qual cosa es declaren oficials les xifres de població resultants de la 
revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2008. Al municipi de Sant Cugat li 
ha correspost l’assignació d’ un Fons de 8.245.780,00 € com a finançament màxim 
d’aquest FEOSL per a obres d’adequació i millora d’espais públics, de construcció o 
reforma d’equipaments municipals, de supressió de barreres arquitectòniques o 
d’altres actuacions  mediambientals o dels patrimonis municipals, o d’actuacions en 
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).  
 
Tot i que falten encara sis projectes per aprovar per Junta de Govern i posterior 
modificació de pressupost, cal considerar que s’han de licitar i contractar mitjançant un 
procediment de licitació, s’han d’adjudicar a un contractista i posteriorment s’han 
d’executar, abonar i recepcionar les obres corresponents, i per tant cal efectuar una 
modificació pressupostària via generació de crèdit per import de 6.604.216,42 €. 
 
2. Els àmbits de gestió de Serveis Urbans i Polítiques Socials sol·liciten sengles 
modificacions pressupostàries, en relació a les aportacions econòmiques rebudes per 
al finançament de diverses actuacions realitzades o en fase de realització. 
 
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 25 de febrer d’enguany, on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar aquestes modificacions pressupostàries del 
tot necessàries per tal de poder portar a terme aquests projectes. 
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PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1  Efectuar la següent modificació pressupostària via generació de crèdit per import 
de 6.604.216,42 € segons el detall indicat al quadre adjunt: 
 

EQUIPAMENTS PRESSUPOST 
OBRA 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 

PARTIDA 
DESPESES 

PARTIDA 
INGRESSOS 

DESCRIPCIO 
PROJECTE 

Obres d'adequació de la 
biblioteca de mirasol 

1.099.771,42 1.368.445,70 95000,33200,6320000 900,72001 

Obres 
d'adequació 
Biblioteca 
Mirasol 

Supressió de barreres 
arquitectòniques als 
equipaments municipals 
esportius 

52.000,00 52.000,00 20000,16900,6090000 200,72002 
Supressió  
Barreres 
arquitectòniques  

Construcció i renovació 
de les parades del bus i 
implantació d'un sistema 
d'informació viària amb 
panels externs de 
visualització de dades. 

214.896,35 238.773,73 62000,44100,6190000 600,72003 
Construcció i 
renovació 
parades de bus 

Establiment de franges de 
seguretat forestal i 
recuperació de vies 
d'accés a les zones 
forestals per prevenció i 
detecció d'incendis 
(valldoreix) 

50.000,00 50.000,00 20000,13500,6090000 200,72004 

Franges de 
seguretat 
Forestal  
(Valldoreix) 

Construcció del ramal de 
connexió dels col.lectors 
d'aigües residuals del 
sector se can sant joan 
amb el col.lector general 
de l'avinguda ragull per 
garantir el desguàs del 
sector de can sant joan. 

1.235.040,01 1.300.000,01 20000,15500,6090000 200,72005 

Ramal de 
connexió 
col.lectors 
d'aigües  Can 
Sant joan  

Construcció d’un sistema 
de sanejament separatiu i 
reparació del 
clavegueram al passeig 
valldoreix  

480.000,00 480.000,00 20000,15500,6190000 200,72006 

Sistema de 
sanejament 
clavegueram P. 
Valldoreix 

Obres de reparació de 
tota la instal.lació d'aigua 
sanitaria al complex 
esportiu i instal.lació de 
plaques solars tèrmiques 
per a l'escalfament de 
l'aigua de la piscina 
(valldoreix)  

109.560,00 120.000,00 20000,16100,6320000 200,72007 
Reparació Inst. 
aigua piscina 
Valldoreix   

Obres per millorar 
l'accessibilitat de l'escola 
d'art municipal amb 
l'instal.lació d'un 
ascensor. 

156.715,00 170.000,00 20000,16900,6320000 200,72008 
Millora 
accessibilitat 
Escola d'Art 
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Supressió de barreres 
arquitectòniques als 
equipaments culturals  

48.000,00 48.000,00 20000,16900,6220000 200,72009 

Supressió 
barreres 
arquitectóniqies 
equipaments 
culturals 

Construcció d'un calaix 
d'aigües pluvials al punt 
baix del carrer manel 
farres i la seva connexió 
amb el calaix general del 
carrer torrent de la bomba 
per evitar inundacions 

690.900,00 744.000,00 20000,16100,6090000 200,72010 

Construcció 
calaix d'aigües 
pluvials  
c/Manel Farres 

Instal.lació d'enllumenat 
públic autònom alimentat 
amb energia fotovoltàica 
al parc de l'arxiu nacional 
situat entre els carrers 
ramon muntaner i jaume i 
i al teatre auditori situat al 
carrer pla de vinyet 

100.000,00 100.000,00 20000,16500,6090000 200,72011 

Instal. 
Enllumenat 
public  amb  
energia 
fotovoltaica 

Obres de reparació del 
clavegueram al carrer 
ramon escayola, al cami 
de la salut i al carrer 
eivissa (valldoreix) 

238.000,00 238.000,00 20000,15500,6190001 200,72012 

Reparació 
clavegueram 
cami de la Salut      
( Valldoreix) 

Obres d'instal.lació d'una 
antena de banda ampla a 
la seu de l'emd de 
valldoreix i interconnexió 
amb els edificis 
municipals repartits pel 
territori 

50.000,00 50.000,00 32000,49100,6260000 300,72013 
Instal. Antena 
banda ampla a 
l'EMD 

Connexió d'edificis 
municipals en fibra òptica 
a la xarxa corporativa 

300.000,00 300.000,00 32000,49100,6260001 300,72014 
Connexió 
edificis Mpals. 
En fibra optica 

Obres d'instal.lació d'una 
pèrgola fotovoltaica en 60 
kwp en coberta al parc 
ramon barnils 

345.428,98 350.996,98 70000,17900,6090000 700,72015 
Instal. Pergola 
fotovoltaica  
Parc R.Barnils 

Projecte per fer visible la 
web al mòbil 

15.000,00 15.000,00 39000,49100,6260002 300,72016 
Projecte per fer 
visible la Web al 
Mòbil 

Desenvolupament i 
implantació del sistema 
d'informació per a 
gestionar la captació 
d'imatges en matèria de 
seguretat ciutadana 

180.000,00 180.000,00 30000,49100,6260003 300,72017 

Implantació 
sistema 
d'informació  
per gestionar la 
captació 
d'imatges 

Desenvolupament de 
l'aplicatiu informàtic per a 
la gestió de la demanda 
de serveis policials i 
emergències 

130.000,00 130.000,00 30000,49100,6260004 300,72018 

Aplicatiu 
informàtic per la 
gestió  de 
serveis policials 
i emergències 
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Obres de construcció i 
restauració paisatjística 
d'un nou equipament com 
espai esportiu i de lleure 
als carrers victor catala i 
avinguda can graells 

277.337,24 300.000,00 70000,17200,6310000 700,72019 

Construcció i 
restauració 
paisatjistica c/ 
V.Català i Av. 
Graells 

Desenvolupament d'un 
sistema municipal 
d'informació que integri 
tots els canals d'accés a 
l'administració 
(presencial, telèfon, web i 
mòbil) 

200.000,00 200.000,00 30000,49100,6260005 300,72020 

Sistema Mpal. 
D'informació per 
integrar els 
canals d'accés 
a l'Admo-. 

Implantació dels protocols 
automatitzats d'actuació 
de la policia local amb 
integració en els sistemes 
informàtics municipals 

169.000,00 169.000,00 30000,49100,6260006 300,72021 

Implantació de 
Protocols 
automatitzats 
d'actuació de la 
Policia Local  

 

TOTAL 6.141.649,00 6.604.216,42 

   

FONS MUNICIPAL SANT 
CUGAT   8.245.780,00 

 

 
 
1.2 Efectuar la següent modificació pressupostària via generació de crèdit: 
 

−−−− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.45058 en concepte 
de Generalitat –ICAEN, i per import de 200.000,00 €. 

 
−−−− Incrementar la partida pressupostària de despeses número 

20000.15100.6250000.40401 en concepte de Millora de la climatització de 
l’edifici de l’Ajuntament, projecte 2009/2/40401/210, i per import de 
200.000,00 €.  

 
 
1.3 Efectuar la següent modificació pressupostària via generació de crèdit: 
 

−−−− Ampliar la partida pressupostària d’ingressos número 500.47000 en concepte 
d’Altres aportacions fora sector públic, i per import de 27.000,00 €. 

 
−−−− Incrementar les següents partides pressupostàries de despeses pels imports 

indicats: 
 

Número de partida 
 i de projecte Concepte  Import 

41400.23100.2260901.10200 
2010/2/10200/1 

Gent gran: concert de 
Nadal 

8.000,00 € 

44000.32300.2260200.10700 
2008/2/10700/1 

Civisme 19.000,00 € 

                                                  Total ............................... 27.000,00 € 
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2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius. 
 
Sant Cugat del Vallès, 26 de febrer de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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DECRET NÚM.        527  / 2010 
 
 
 
Fent ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia-Presidència per l'article 182, 
apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i altres disposicions concordants 
com l'article 21.2 i 3, així com el 90.1 del RD 500/90 de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol 6è. del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Atès l’apartat 10 de l’article 3r. de les vigents Bases d’Execució del pressupost de 
2010, i vist l'informe d'Intervenció de data 16 de març de 2010, així com els seus 
annexos. 
 
 

R E S O L C, 
 
 
1r.- APROVAR la segona modificació del pressupost de 2010, mitjançant la 
incorporació dels romanents de les despeses procedents de l’exercici de 2009 per un 
import total agregat de 30.762.127,17 €. 
 
 2n.- DONAR-NE COMPTE al Ple Municipal i al Servei de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal de fer els tràmits corresponents d’aquesta segona modificació del 
pressupost de l’exercici 2010, mitjançant la incorporació dels romanents de crèdit de 
despeses. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 18 de març de 2010 
   
                    
L'Alcalde-President              Davant meu, 
        El Secretari General 
 
 
 
 
 
 
Lluís Recoder i Miralles            Josep Mª Rigau i Caixès 

 

 
 



 

Institut  
de Gestió Estratègica, 
Promoció Econòmica i 
Societat de la

Carrer de la Creu, 2 
08172 Sant Cugat del Vallès 
Tel.   935 657 000 
Fax.  935 879 744 

 
 
RESOLUCIÓ NÚM:       6 /2010 
 
 
En ús de les atribucions que em són conferides segons allò que preveu l’article 18 dels 
Estatuts de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació, aprovats inicialment per acord del Ple Municipal en sessió ordinària 
celebrada en data 19 de juny de 2006, i aprovats definitivament en publicació al BOP 
del 27 de juny de 2006. 
 
 
Fent ús de les atribucions conferides a aquesta Presidència per l’article 182, apartat 3 
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, i altres disposicions concordants com l’article 
21. 2 i 3, així com el 90. 1 del RD 500/90 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol 6è. del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 
Atès l’apartat 10 de l’article 3r. de les vigents Bases d’Execució del Pressupost de 
2007, en situació de pròrroga reglamentària per aquest any 2008, i vist l’informe previ 
de l’Interventor.  
 
 
 
HE RESOLT: 
 
 

1. APROVAR la primera modificació del pressupost de l’Institut de Gestió 
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, per l’any 2010, 
mitjançant la incorporació dels romanents de les despeses procedents de 
l’exercici 2009 per un total agregat de 205.479,30 euros. 

 
2. ELEVAR a la Junta de Govern Local aquesta modificació de crèdit per a la 

seva aprovació definitiva. 
 
 
 
 
 Sant Cugat del Vallès, 10 de març de 2010 
 
 
       Davant meu 
 
 
EL PRESIDENT    LA SECRETÀRIA DELEGADA 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
3 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’àmbit de Serveis Interns i Innovació ha sol·licitat un traspàs entre projectes de 
diferents objectius estratègics que comporta la realització d’una modificació 
pressupostària. 
 
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 17 de març d’enguany, on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar aquesta modificació pressupostària. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 3 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 

−−−− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
83000.92000.2270602.80501 en concepte de Donar difusió arxiu municipal, 
projecte 2010/2/80501/1/099, per un import de 1.600,00 €. 

 

−−−− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses 
82000.92000.2330000.80501 en concepte de Prevenció riscos laborals, projecte 
2010/2/80501/6/1, per import de 1.600,00 €. 

 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius. 
 
Sant Cugat del Vallès, 18 de març de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
4 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 23 de març d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 4 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit 
 

a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 300.33800 en concepte 
d’Infraestructura de telecomunicacions, per import de 159.035,56 € (6.855,42 
€ + 152.180,14 €). 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
30000.49100.630000.90301 en concepte de Projectes de Telecomunicacions,  
MAN, projecte 2010/2/90301/202, i per import de 159.035,56 € (6.855,42 € + 
152.180,14 €). 

 
b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 300.76200 en concepte 

de Transferències capital Localret, per import de 50.000,00 €. 
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
39000.92000.2270900.90200 en concepte de Supervisió via pública, projecte 
2008/2/90200/3, i per import de 50.000,00 €. 
 

c) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 700.47011 en concepte 
d’Aportació Tecniarbre. Control de qualitat, i per import de 3.446,12 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
73000.17100.2270003.40200 en concepte de Control de qualitat del servei 
prestat de conservació i manteniment, projecte 2010/2/40200/2, i per import 
de 3.446,12 €. 
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d) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 500.38900 en 
concepte de Reintegraments de pagaments indeguts, i per un import 
d’11.234,02 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.32300.4510000.10900 concepte de Suport a la Normalització 
Lingüística, projecte 2008/2/10900/9, i per import d’11.234,02 €. 

 
e) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 500.34401 en 

concepte de PP activitats de centres culturals, i per import de 14.670,98 €. 
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.33400.2260902.10900 en concepte de Casa de Cultura. Centre de 
Recursos Entitats, projecte 2008/2/10900/30, i per import de 14.670,98 €. 

 
f) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 500.47000 en 

concepte d’Altres aportacions fora sector públic, i per import de 500,00 €. 
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
44000.32300.2260200.10700 en concepte de Civisme, projecte 
2008/2/10700/1, i per import de 500,00 €. 

 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius. 
 
Sant Cugat del Vallès, 24 de març de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
5 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
El Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, aprovà la creació d’un Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (a partir d’ara FEOSL), adscrit al Ministeri de Política 
Territorial, destinat a finançar la realització per part dels ajuntaments d’inversions 
generadores d’ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, 
que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.  
 
La distribució dels fons s’ha realitzat de manera proporcional a les xifres de població 
corresponents a cada municipi establertes al Reial Decret 2121/2008, de 26 de 
desembre, per la qual cosa es declaren oficials les xifres de població resultants de la 
revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2008. Al municipi de Sant Cugat li 
ha correspost l’assignació d’ un Fons de 8.245.780,00 € com a finançament màxim 
d’aquest FEOSL per a obres d’adequació i millora d’espais públics, de construcció o 
reforma d’equipaments municipals, de supressió de barreres arquitectòniques o 
d’altres actuacions  mediambientals o dels patrimonis municipals, o d’actuacions en 
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).  
 
Tenint en compte que per acord de Junta de Govern de l’1 de març de 2010 es va 
aprovar la modificació de pressupost de la gran majoria de projectes del FEOSL, 
pertoca actualment que la resta de projectes, un cop aprovats per la Junta de Govern 
Local i  concedida la subvenció per l’autoritat central, es tramitin via la modificació de 
pressupost pertinent que incorpori els sis projectes que faltaven. 
 
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 15 d’abril d’enguany, on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar aquesta, i d’altres modificacions 
pressupostàries. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 5 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
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1.1 EFECTUAR la següent modificació pressupostària via generació de crèdit per 
import d’1.641.563,00 €, segons el detall adjunt: 
 
Crear les següents partides pressupostàries d’ingressos: 
 

PARTIDA PROJECTE CONCEPTE IMPORT 

200.72022 2010.2.40501.945 
Subvenció FEOSL – Accessos 
E. Bressol CEIP Ferran Clua 
Valldoreix 

330.000,00 € 

200.72025 2010.2.40104.948 
Subvenció FEOSL – 
Rehabilitació solera col·lector 
rambla Can Mora 

500.802,00 € 

300.72023 2010.2.80200.946 
Subvenció FEOSL – Punts 
multimedia per accés 
administració electrònica 

180.000,00 € 

300.72024 2010.2.80200.947 
Subvenció FEOSL – Aplicació 
informàtica gestió backoffice 

70.000,00 € 

700.72026 2010.2.40200.949 
Subvenció FEOSL – 
Restauració jardins del 
Monestir 

280.400,00 € 

700.72027 2010.2.40200.950 
Subvenció FEOSL – 
Recuperació del sender de la 
riera de Sant Cugat 

280.361,00 € 

                                                                 TOTAL  ................................ 1.641.563,00 € 

  
Crear les següents partides pressupostàries de despeses: 
 

PARTIDA PROJECTE CONCEPTE IMPORT 

20000.32100.620000.40501 2010.2.40501.945 

FEOSL – Obres de 
millora accessos E. 
Bressol CEIP Ferran 
Clua Valldoreix 

330.000,00 € 

20000.15100.6190000.40104 2010.2.40104.948 
FEOSL – Rehabilita- 
ció solera col·lector 
rambla Can Mora 

500.802,00 € 

92000.49100.6260000.80200 2010.2.80200.946 

FEOSL – Punts multi- 
media d’informació 
accés administració 
electrònica 

180.000,00 € 

92000.49100.6260001.80200 2010.2.80200.947 
FEOSL – Aplicació 
informàtica per a la 
gestió backoffice 

70.000,00 € 

70000.17100.6190000.40200 2010.2.40200.949 
Millores entorn verd 
Centres Cívics  

280.400,00 € 

70000.17900.6190000.40200 2010.2.40200.950 
FEOSL – Recupera- 
ció del sender de la 
riera de Sant Cugat 

280.361,00 € 

                                                                      TOTAL  ................................ 1.641.563,00 € 
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1.2 EFECTUAR la transferència de crèdit per una partida de despeses d’inversions, 
com és la “urbanització de la Bòbila-la Serreta” per un increment d’import de 
468.362,05 € a càrrec d’un decrement pel mateix import de la partida d’inversions 
“ampliació de capital de Promusa per a habitatge públic”. 
 
1.3 APROVAR el canvi de finançament de les partides de despesa d’inversions del 
pressupost 2010 –excepte pel que fa als projectes de despesa d’inversions finançats 
per la subvenció estatal via FEOSL- que consta en aquest expedient com a full adjunt. 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius. 
 
Sant Cugat del Vallès, 16 d’abril de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
6 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 22 d’abril, completat amb el conjunt d’annexos 
documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la possibilitat 
de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels diversos 
àmbits de gestió. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 6 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions pressupostàries via transferència de crèdit: 
 

a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
12000.33300.2270600.10900 en concepte de Projectes i col·laboracions 
tècniques del Museu, projecte 2008.2.10900.22, i per import de 1.042,60 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
19200.33300.2270901.10900 en concepte de Serveis d’Atenció als Usuaris 
del Museu, projecte 2008.2.10900.8, i per import de 1.042,60 €.  

 
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

29000.92000.2270000.50300 en concepte de Gestió concessió neteja edificis, 
projecte 2009.2.50300.2, i per import de 16.250,85 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
29000.92000.2270600.50306 en concepte de Gestió concessió 
subministrament, projecte 2009.2.50306.30, i per import de 16.250,85 €.  

 
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

60000.15200.8502000.50101 en concepte d’Ampliació capital Promusa per 
habitatge públic, projecte 2010.2.50101.210, i per import de 766.694,69 €. 
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Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, per 
un import total de 766.694,69 € : 

���� partida número 60000.15100.6110003.40101 en concepte d’Urbanització 
Turó del Sol, projecte 2010.2.40101.207, i per import de 390.537,02 €  

���� partida número 60000.15100.6190000.40101 en concepte d’Urbanització 
carrer Alps, projecte 2010.2.40101.1, i per import de 376.157,67 € 

 
1.2  Efectuar les següents modificacions via generació de crèdit: 
 

a) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 130.47002, en 
concepte d’Esponsorització actes esportius, per un import de 3.000,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13000.34200.2120000.50306 en concepte de Manteniment instal·lacions”, 
projecte 2008.2.50306.26, per import de 3.000,00 €. 

 
b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.47008, en concepte 

de Patrocini “A l’esport, jo tallo amb el fum”, per un import de 15.000,00 €. 
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
43000.31300.2260900.10702 en concepte de Salut Pública: Promoció, 
projecte 2010.2.10702.1, per import de 15.000,00 €. 
 

1.3 APROVAR el canvi de finançament de les partides de despesa d’inversions del 
pressupost 2010 –excepte pel que fa als projectes de despesa d’inversions finançats 
per la subvenció estatal via FEOSL- que consta en aquest expedient com a full adjunt. 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius. 
 
Sant Cugat del Vallès, 23 d’abril de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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JG 17/05/10 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 7 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE 
RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 2ª MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, PER A L’EXERCICI 2010 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 12 de maig d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 3 de maig de 2010, aprovà la segona modificació del pressupost 
d’aquest organisme via generació de crèdit. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 7 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 
 
a) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, i pels 

imports detallats: 
 

Partida Concepte Projecte Import 

11000.33400.4890003.20202 
Conveni Ateneu Santcuga- 
tenc 

2008/2/20202/13 5.000,00 € 

11000.33400.4890004.20202 
Conveni Club Muntanyenc 
Sant Cugat 

2008/2/20202/13 2.000,00 € 

11000.33400.4890005.20202 
Conveni – Comissió de 
Festes de la Floresta 

2008/2/20202/13 6.100,00 € 

11000.33400.4890006.20202 
Conveni – Comissió festes 
de les Planes 

2008/2/20202/13 3.000,00 € 

11000.33400.4890008.20202 
Conveni – Esbart Sant 
Cugat 

2008/2/20202/13 2.000,00 € 

11000.33400.4890011.20202 
Conveni – Geganters de 
Sant Cugat 

2008/2/20202/13 1.000,00 € 
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11000.33400.4890012.20202 
Conveni – Joventuts Musi- 
cals de Sant Cugat 

2008/2/20202/13 2.000,00 € 

11000.33400.4890015.20202 Conveni - Profeslo 2008/2/20202/13 3.000,00 € 

11000.33400.4890016.20202 
Conveni- Stat Coral La 
Unió Santcugatenca 

2008/2/20202/13 1.000,00 € 

11000.33400.4890017.20202 
Conveni – Centro Popular 
Andaluz 

2008/2/20202/13 3.000,00 € 

11000.33400.4890018.20202 
Conveni – Comissió Gesto- 
ra de Festa Major 

2008/2/20202/13 10.000,00 € 

11000.33400.4890022.20202 
Conveni – Amics de la 
Unesco 

2008/2/20202/13 1.000,00 € 

                                                                                                    Total …………… 39.100,00 € 

 
Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, i pels imports 
detallats : 
 

Partida Concepte Projecte Import 

11000.33400.4890000.20202 
Suport i dinamització a 
entitats culturals 

2008/2/20202/13 31.911,02 € 

11000.33400.4890007.20202 
Conveni – Entitat Sardanis- 
ta de Sant Cugat 

2008/2/20202/13 1.000,00 € 

11000.33400.4890013.20202 Conveni – Mira-sol Teatre 2008/2/20202/13 800,00 € 

11000.33400.4890014.20202 
Conveni – Omnium Cultural 
Sant Cugat 

2008/2/20202/13 1.188,98 € 

11000.33400.4890023.20202 
Conveni –Associació Amics 
de Pedra i Sang 

2008/2/20202/13 1.500,00 € 

11000.33400.4890024.20202 Conveni - Castellers 2008/2/20202/13 2.700,00 € 

                                                                                                    Total ...……….... 39.100,00 € 

 
 
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.91701 en 

concepte de Préstec a llarg termini, i per import de 7.610.676,20 €. 
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.91300 en 
concepte de Préstec a llarg termini, i per import de 7.610.676,20 €. 

 
1.2  Efectuar la següent modificació de pressupost via generació de crèdit: 
 
Crear les següents partides pressupostàries d’ingressos, i pels imports detallats: 
 

Partida Concepte Projecte Import 

500.39610 Colònia Oller – Quotes urbanístiques 2010/2/50300/203 2.702.182,97 € 

500.39611 
Colònia Oller – Dif. adjudicació més 
indemnització 

2010/2/50300/203 650.020,41 € 
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500.60900 
Colònia Oller – Indemnització 10% 
aprofitament mig 

2010/2/10409/1 145.589,86 € 

500.60900 
Colònia Oller – Indemnització 10% 
aprofitament mig 

2010/2/10409/1 162.458,02 € 

500.60900 
Colònia Oller – Indemnització 10% 
aprofitament mig 

2010/2/50300/203 24.718,50 € 

                                                                                        Total …………….. 3.684.969,76 € 

 
Crear les següents partides pressupostàries de despeses, i pels import detallats: 
 

Partida Concepte Projecte Import 

50000.15100.8509000.10409 
Ampliació capital 
Promusa 

2010/2/10409/1 308.047,88 € 

95000.15100.6000000.50300 
Colònia Oller – 
Pagament municipal 
per dif. adjudicació 

2010/2/50300/203 24.718,50 € 

95000.15100.6000001.50300 

Colònia Oller – 
Pagaments per dif. 
adjudicació i 
indemnització 

2010/2/50300/203 650.020,41 € 

95000.15100.6000002.50300 
Colònia Oller – 
Despeses 
d’urbanització 

2010/2/50300/203 2.702.182,97 € 

                                                                                        Total …………….. 3.684.969,76 € 

 
 
2n. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 2 del Pressupost 
de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 3 de maig de 2010 aprovà la segona modificació del pressupost 
per a l’any 2010, via generació de crèdit, consistent en una ampliació del crèdit de 
diverses partides pressupostàries de despeses per un import total de 114.118,40 €, 
derivada de l’existència de tres ingressos no tributaris, i no previstos, en concepte de 
subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya i per Interlace Invent ApS, i 
segons el següent detall: 
 

−−−− Ampliació de crèdit de la partida pressupostària de despeses del departament de 
Promoció Econòmica, número 20000.43300.2270603.30101, projecte 
2010/2/30101/1/1, “EIT”, per import de 40.000,00 €. 

 

−−−− Ampliació de crèdit de la partida pressupostària de despeses del departament de 
Promoció Econòmica, número 20000.43300.2270609.30405, projecte 
2010/2/30405/1/1, “Suport a l’emprenedoria”, per import de 55.907,96 €. 

 

−−−− Ampliació de crèdit de la partida pressupostària de despeses del departament de 
Societat de la Informació, número 30000.49100.2270606.90204, projecte 
2010/2/90204/4/1, per import de 18.210,44 €. 
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3r. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 7 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
4t. DONAR COMPTE a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat 
de la Informació, d’aquest acord per tal de fer efectiva i executiva aquesta segona 
modificació pressupostària. 
 
Sant Cugat del Vallès, 13 de maig de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 



 

 
Al Ple extraordinari d’urgència de 24.05.2010 

 
 
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT NÚM. 8/2010 DE 

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A L’ANY 
2010 I DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT. 

 
En el BOE núm. 126 de 24 de maig de 2010 ha estat publicat el Reial Decret 

Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic i que entrarà en vigor el propvinent dia 25 de maig 
actual, segons estableix la seva Disposició Final Sisena, sens perjudici de la 
seva convalidació preceptiva per part del Congrés dels Diputats. 

 
El Capítol VI de l’esmentat text legal sots la rúbrica de “Medidas económico-

financieras de las entidades locales”, en el seu article 14.Dos) disposa que a 
partir de la seva entrada en vigor i per tant, amb efectes des del propvinent dia  
25 de maig actual i fins 31 de desembre de 2011 “las entidades locales y sus 
entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones 
Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en 
cualquiera de sus modalidades, para la financiacion de sus inversiones, 
ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción 
de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas 
para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización 
o ambos.” 

 
Segons es desprèn de la motivació continguda en el preàmbul del propi 

Decret Llei i esdevé regulat en la seva part dispositiva, les diverses mesures 
extraordinàries es causalitzen i justifiquen envers l’objectiu de reducció del 
dèficit de tot el sector públic per tal d’assolir el compromís del Govern de l’Estat 
per a la sostenibilitat de les finances públiques per al període 2010-2013 i pel 
que fa de manera concreta al sector públic local en els termes de l’Acord Marc 
sobre sostenibilitat de les finances públiques per al període 2010-2013 aprovat 
en el si de la “Comisión Nacional de Administración Local”, en el qual es preveu 
una “senda de déficit en términos de Contabilidad Nacional, para el conjunto de 
las entidades locales que va desde el 0,5 % PIB en 2009 al 0,2 % PIB en 
2013”, assenyalant-se que totes les Administracions Públiques es sumen a 
l’esforç que de forma coordinada ha de dur-se a terme per a reduir el dèficit 
públic i assegurar la sostenibilitat fiscal a curt i mig termini, tot això en el marc 
de la duresa i profunditat de la crisi econòmica, ara finalment reconeguda a 
través del Decret Llei de mesures extraordinàries. 

 
Pel que fa de manera concreta a les entitats locals i de manera 

singularitzada als més de 8.000 municipis, el Decret Llei de mesures 
extraordinàries en allò que concerneix a la inviabilitat d’acudir al crèdit públic al 
llarg termini per a finançament d’inversions i/o substituir total o parcialment 
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operacions preexistents, parifica a tots els ajuntaments tant si han complert els 
objectius d’estabilitat pressupostària establerts pel text refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 
de desembre, i desenvolupat en la seva aplicació a les entitats locals a través 
del corresponent reglament aprovat per Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, la qual cosa sembla ha de comportar en principi una idèntica 
aplicació tant a les entitats locals que han vingut acomplint els criteris 
d’estabilitat i disciplina pressupostària tot assolint unes finances municipals 
sanejades malgrat la depressió del cicle econòmic i aquells ajuntaments o 
altres entitats locals que han desenvolupat una gestió econòmico-financera i 
pressupostària de manera poc responsable i amb vulneració del marc legal 
imperatiu d’estabilitat pressupostària amb la correlativa necessitat d’aprovar 
plans de sanejament o plans econòmico-financers d’equilibri i amb el fet 
associat de manifesta gravetat d’incompliment sistemàtic de les seves 
obligacions econòmiques i/o desatenció del deute amb proveïdors que ha 
determinat el deteriorament del teixit econòmic productiu i fins i tot la 
desaparició de moltes petites i mitjanes empreses que tenien contractes 
d’obres, serveis i/o subministraments amb el sector públic local, diferentment el 
que s’esdevé en el cas d’aquest Ajuntament en el que el termini de pagament a 
proveïdors es situa a 30/60 dies, i pel que pertoca a la càrrega financera es 
situa de l’ordre del 70 % dels ingressos i drets reconeguts nets per operacions 
corrents i per tant, sensiblement per sota del límit legal del 110 %, sense poder 
tampoc ésser obviat el tancament pressupostari de l’exercici de 2009 amb un 
superàvit d’1,9 milions d’euros. 

 
L’esmentada circumstància de parificació de totes les entitats locals amb 

independència de si han desenvolupat la seva gestió econòmico-financera i 
pressupostària amb responsabilitat i ajustament al marc legal aplicable, sembla 
profundament injusta i amb efectes macro i micro-econòmic perversos en el 
sentit que impediria el desenvolupament d’obres i actuacions en el marc del 
corresponent programa d’inversions finançat amb operacions d’endeutament. 

 
Si bé el susdit tractament igualitari i de difícil justificació a totes les entitats 

locals amb executòries diverses i diferenciades en el plànol econòmico-
financer, sembla que sota un cànon de raonabilitat autoritzaria a contemplar la 
possibilitat d’unes certes modulacions en la projecció aplicativa del Decret Llei 
a través del seu desenvolupament reglamentari per part dels diversos 
Departaments Ministerials previst en la Disposició Final Tercera, no concorre 
òbviament cap garantia de seguretat de que sigui actuada dita possibilitat i a 
partir d’això raons de prudència i responsabilitat en el marc d’objectius d’interès 
públic general d’aquest municipi que –cal remarcar-ho- que ve desenvolupant 
una gestió econòmico-financera i pressupostària de manera responsable amb 
ajustament al marc legal i acompliment de l’estabilitat pressupostària, fan 
aconsellable la concertació dins del marc legal i reglamentari de les operacions 
de crèdit necessaris amb el corresponent endeutament per a finançar 
programes d’inversió i en aquest sentit acordar l’aprovació pel Ple municipal de 
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les mateixes abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 
maig, de manera que es possibiliti la realització de les corresponents inversions 
i actuacions associades. 

 
A l’expedient ha estat emès informe per part de l’Interventor municipal en el 

sentit de fiscalització favorable integral respecte a l’adopció de la present 
proposta d’acords en els termes establerts en l’article, 53 i els articles 214 a 
221 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 base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
1r.- APROVAR l’expedient núm. 8/2010 de modificació del Pressupost 

municipal General consolidat per a l’any 2010, sotsforma de crèdit extraordinari, 
tot concretant-se la susdita modificació en els següents termes: 

 
DESPESES 

PARTIDA   
orgànic programa econòmic PAM nom IMPORT 

50000 15100 6090000 40101 LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS 1.714.226,05

95000 15500 6290000 60606
Rotonda Pompeu Fabra (Connexió entre 
av.Mt.Roig/Sect.Turó) 214.732,92

13000 34200 6220000 50304 PISTA D’ATLETISME 69.047,70
50000 43100 6270000 50300 EDIFICI CENTRALITAT VULLPALLERES 6.257.520,37
50000 92000 6090000 50300 ADQUISICIÓ PROMUSA EDIFICI MIRA-SOL (RESTA) 255.840,78

          8.511.367,82
INGRESSOS 

PARTIDA   
orgànic  econòmic  nom IMPORT 

500  913001  PRESTEC LLARG TERMINI ADDICIONAL 8.511.367,82
          8.511.367,82

 
El finançament per import de 8.511.367,82 € serà a través de l’ampliació per 

aquest import a la partida d’ingressos del capítol 9è, “variació de passius 
financers”. 

 
2n.- APROVAR la concertació de les operacions de crèdit a llarg termini per 

import total agregat de 8.511.367,82 € amb les següents entitats financeres i 
condicions: 

 
Entitat Import Termini Càlcul Tipus 

interès Referencial Diferencial Comissió 
obertura 

DEXIA 900.691,62 11+1 Ttrimestral Euribor 3 m 1,20%  0,20%
Banco de Santander  7.610.676,20 11+1 Ttrimestral Euribor 12 m 1,15%  
TOTAL A CONCERTAR 8.511.367,82 €      
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3r.- ASSUMIR el compromís d’elaboració i aprovació pel Ple municipal d’un 
pla econòmic-financer (PEF) dins del termini màxim de 3 mesos, segons allò 
que preveu l’article 21 del Reial Decret 1463/2007, per al restabliment de 
l’estabilitat pressupostària per a la hisenda municipal en un termini màxim de 
3/5 anys a determinar. Aquest pla econòmic-financer haurà d’ésser tramès a la 
Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances. 

 
4t.- DISPOSAR la publicació de la modificació del pressupost municipal amb 

el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província als efectes d’informació 
pública per un període de 15 dies per a consulta i presentació d’eventuals 
reclamacions per part dels interessats en els termes establerts a l’article 169 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
5è.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització, Jordi Joly i 

Lena, als efectes de que en nom i representació de l’Ajuntament pugui signar 
tots els atorgaments documentals necessaris per a concertar amb les 
corresponents entitats financeres les operacions de crèdit a llarg termini 
autoritzades pel Ple municipal i ensems la signatura de qualsevol document i/o 
atorgament connex i/o complementari que puguin esdevenir necessaris. 

 
6è.- TRASLLADAR els presents acords a la Direcció General de Política 

Financera del Departament d’Economia i Finances, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 4.1) i concordants del Decret 138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, pel que fa als 
efectes de comunicació sense requeriment d’aprovació supralocal. 

 
Sant Cugat del Vallès, 24 de maig de 2010 
 
EL TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 9 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 2 de juny d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 9 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar la següent modificació de pressupost via transferència de crèdit: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
60000.15100.2270604.60602 en concepte de Redaccions plans especials, 
projecte 2008/2/60602/1, i per import de 15.523,07 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 

60000.15100.4890000.50400 en concepte d’Indemnitzacions urbanístiques, 
projecte 2008/2/50400/2, i per import de 15.523,07 €. 

 
 

1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via generació de crèdit: 
 
Crear les següents partides pressupostàries d’ingressos i pels imports detallats: 
 

Partida Concepte Projecte Import 

200.45019 
Generalitat – Ajuts al foment de la 
recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus 

2010/2/40402/2 68.786,00 €
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17.329,00 €
2008/2/40402/18 

28.886,05 €200.45020 Generalitat – Ajuts 2008 projectes de 
prevenció residus municipals 

2010/2/40402/201 12.000,00 €

200.45021 Generalitat – Ajuts 2009 projectes 
d’ambientalització de festes 2008/2/40402/5 6.000,00 €

Total ...................... 133.001,05 €

 
Crear la partida de despeses número 20000.17200.6230000.40402 en concepte de 
Maquinària de rentat dels bolquers reutilitzables, projecte 2010/2/40402/201, per 
import de 12.000,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i pels 
imports detallats : 

 
Partida Concepte Projecte Import 

24000.16200.2270004.40402 Serveis extraordinaris 
fora concessió RSU 2010/2/40402/2 68.786,00 €

24000.16200.2270001.40402 Gestió implantació 
bolquers reutilitzables 2008/2/40402/18 46.215,05 €

24000.16200.2270004.40402 Serveis extraordinaris 
fora concessió RSU 2008/2/40402/5 6.000,00 €

Total .................... 121.001,05 €

 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 9 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 3 de juny de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 10 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE 
RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 3ª MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 9 de juny d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 7 de juny de 2010, aprovà la tercera modificació del pressupost 
d’aquest organisme via generació de crèdit. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 10 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 

 
a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

12000.33300.2270600.10900 en concepte de Projectes i col·laboracions 
tècniques del Museu, projecte 2008/2/10900/22, i per import d’11.800,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
11100.33700.2260900.10302 en concepte d’Activitats joventut, projecte 
2008/2/10302/1, i per import d’11.800,00 €. 

 
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

29000.92000.2270600.50306 en concepte de Gestió concessió subministrament, 
projecte 2009/2/50306/30, i per import de 55.236,03 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
29000.92000.2270000.50300 en concepte de Gestió concessió neteja edificis, 
projecte 2009/2/50300/2, i per import de 55.236,03 €. 
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1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 
 

a) Crear les següents partides pressupostàries d’ingressos i pels imports detallats: 
 

Partida Concepte Projecte Import 

2008/2/10900/20 1.000,00 €

2008/2/20300/3 1.000,00 €100.46121 Diputació - Cultura 

2008/2/10900/13 1.000,00 €

2008/2/10302/6 3.800,00 €
111.46122 Diputació - Joventut 

2008/2/10302/1 15.058,00 €

120.46123 Diputació - Museu 2008/2/10900/19 3.500,00 €

120.46124 Diputació - Cultura 2008/2/10900/1 15.200,00 €

121.46120 Diputació - Turisme 2008/2/20300/5 3.500,00 €

Total ...................... 44.058,00 €

 
Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i pels 
imports detallats : 

 
Partida Concepte Projecte Import 

11000.33400.2260903.10900 Activitats de cultura. Art 2008/2/10900/13 1000,00 €

11100.33700.2260900.10302 Activitats joventut 2008/2/10302/1 15.058,00 €

12000.33300.2260900.10900 Activitats educatives i 
culturals del Museu 2008/2/10900/19 3.500,00 €

12000.33300.2260901.10900 Despeses 
museogràfiques 2008/2/10900/1 15.200,00 €

12000.33300.2260902.10900 Exposicions temporals 
del Museu 2008/2/10900/20 1.000,00 €

2008/2/20300/5 3.500,00 €
12100.43200.2260900.20300 Activitats oficina de 

turisme 2008/2/20300/3 1.000,00 €

19100.33400.2270900.10302 Gestió masia 
torreblanca 2008/2/10302/6 3.800,00 €

Total .................... 44.058,00 €

 
 
b)  Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.46118 en concepte de 
Diputació – urgència social, projecte 2009/2/10400/4, i per un import de 112.402,78 € 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
42000.23100.4800001.10400, en concepte d’Ajuts socials, projecte 2009/2/10400/4, i 
per import de 112.402,78 €. 
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c) Crear les següents partides pressupostàries d’ingressos i pels imports detallats: 
 

Partida Concepte Projecte Import 

403.46103 Diputació – Promoció de la salut 2009/2/10701/3 2.030,00 €

403.46113 Diputació – Seguretat alimentària 
municipal 2010/2/10700/2 3.750,00 €

Total .................... 5.780,00 €

 
Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i pels 
imports detallats : 
 

Partida Concepte Projecte Import 

43000.31300.2260900.10701 Salut pública: promoció 2009/2/10701/3 2.030,00 €

43000.31300.2260900.10700 Salut pública: promoció 2010/2/10700/2 3.750,00 €

Total .................... 5.780,00 €

 
 
d) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 500.34401 en concepte 
de PP activitats de centres culturals, i per import de 15.353,76 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.33400.2260902.10900 en concepte de Casa de Cultura. Centre de Recursos 
Entitats, projecte 2008/2/10900/30, i per import de 15.353,76 €. 
 
  
e) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 121.46124 en concepte de 
Diputació – cultura,  projecte 2008/2/20300/3, i per un import de 2.000,00 € 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
12100.43200.2260900.20300, en concepte d’Activitats oficina de turisme, projecte 
2008/2/20300/3, i per import de 2.000,00 €. 
 
 
2n. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 3 del Pressupost 
de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 7 de juny de 2010 aprovà la tercera modificació del pressupost 
per a l’any 2010, via transferència de crèdit, per import de 14.000,00 € i amb el 
següent detall: 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
10000.93100.2270600.90301 en concepte de Serveis externs, projecte 
2010/2/90301/1/1, i per import de 14.000,00 €. 
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− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
20000.43300.4890000.30406 en concepte de Transferències a institucions, 
projecte 2010/2/30406/1/1, i per import de 14.000,00 €. 

 
 
3r. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 10 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
4t. DONAR COMPTE a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat 
de la Informació, d’aquest acord per tal de fer efectiva i executiva aquesta tercera 
modificació pressupostària. 
 
Sant Cugat del Vallès, 10 de juny de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I DACIÓ DE COMPTE DE 
L’EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT I DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’IGEPESI (PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS), 
PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
Atesa la necessitat de fer front a les despeses derivades del temporal de neu produït el 
8 de març de 2010, que ocasionà diverses i elevades destrosses al municipi, així com 
determinades despeses que corresponen o exercicis anteriors (com pot ser 
urbanitzacions en determinats carrers), execució de sentències o certs tipus de 
despeses amb insuficient consignació pressupostària inicial com podrien ser les 
revisions de preus a aplicar a les facturacions emeses pels proveïdors municipals. 
 
L’increment net de despesa d’aquesta modificació pressupostària es de 1.695.422,52€ 
que es finança íntegrament per la utilització del romanent positiu de Tresoreria a 31 de 
desembre de 2009 que ascendia a 1.905.374,72 €, restant un disponible de romanent 
positiu (o líquid, com es diu tècnicament) de 209.952,20€ per a possibles fonts de 
finançament de noves despeses d’aquest exercici 2010. 
 
 
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 17 de juny d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i vistos  
l’informe de l’adjunt a Gerència i els annexos que formen part de l’expedient. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 11 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, sota la forma de modificació pressupostària via, 
transferència, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, circumscrita als següents 
termes: 
 

− Crear 10 partides pressupostàries de despeses per un total de 228.811,50 € 
− Incrementar una llarga relació de partides o aplicacions pressupostàries de 

despesa per un total de 1.466.611,02 € 

FC/aa 
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− Efectuar transferències de crèdit positives de 16 partides o aplicacions 
pressupostàries de despesa per un import de 599.347,82€ a càrrec de 11 
partides pressupostàries amb transferència negativa pel mateix import abans 
esmentat. 

 
 
2n. DONAR COMPTE i restar assabentats que per Resolució de Presidència número 
527/2010, de 18 de març, es va aprovar l’expedient número 2 de modificació del 
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, consistent en la incorporació dels 
romanents de crèdits de despesa procedents del Pressupost de 2009 per aquest 
exercici de 2010, per un import total agregat de 30.762.127,17 €. 
 
3r. DONAR COMPTE i restar assabentats que per Resolució de Presidència número 
6/2010, de 10 de març, es va aprovar l’expedient número 1 de modificació del 
Pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2010, consistent en la incorporació dels 
romanents de crèdits de despesa procedents del Pressupost de 2009 per aquest 
exercici de 2010, per un import total agregat de 205.479,30  €. 
  
4t. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost de 2010,  
durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat reclamacions 
quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  
 
5è.  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la 
Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució 
de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius 
d’aquestes específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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JG 28/06/10 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 12 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 23 de juny d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 12 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 

 
a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

19100.33400.2270900.10302 en concepte de Gestió masia Torreblanca, 
projecte 2008/2/10302/6, i per import de 13.346,78 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
19000.33400.2270900.10900 en concepte de Gestió de centres cívics 
districte, projecte 2008/2/10900/30, i per import de 13.346,78 €. 
 
 

b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
49000.23100.2260903.10400 en concepte de Fons de contingències per 
cojuntura de crisis, projecte 2009/2/10400/9, i per import de 200.000,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
49000.23100.2260902.10200 en concepte de Servei SAD, projecte 
2008/2/10200/1, i per import de 200.000,00 €. 
 
 

c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
81000.92000.2270600.80200 en concepte de Serveis externs consultories, 
projecte 2008/2/80200/17, i per import de 4.000,00 €. 
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
81000.92000.4810000.80202 en concepte de Conveni pràctiques amb 
institucions, projecte 2010/2/80202/1, i per import de 4.000,00 €. 
 

 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 12 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 23 de juny de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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JG 19/07/10 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 13 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 12 de juliol d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 13 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 

 
a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

19100.33400.2270900.10302 en concepte de Gestió masia Torreblanca, projecte 
2008/2/10302/6, i per import de 26.817,90 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
19000.33400.2270900.10900 en concepte de Gestió de centres cívics districte, 
projecte 2008/2/10900/30, i per import de 26.817,90 €. 

 
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

12000.33300.2270600.10900 en concepte de Projectes i col·laboracions 
tècniques del Museu, projecte 2008/2/10900/22, i per import de 1.534,64 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
19200.33300.2270901.10900 en concepte de Serveis d’atenció als usuaris del 
Museu, projecte 2008/2/10900/8, i per import de 1.534,64 €. 

 
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

26000.92000.6250000.50306 en concepte de Mobiliari i millores de la seu 
municipal, projecte 2010/2/50306/205, i per import de 368,49 €. 
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número  
26000.92000.6290000.50306 en concepte d’Adequació sortides d’emergència 
del PAV II, projecte 2010/2/50306/206, i per import de 368,49 €. 

 
d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

50000.92000.2260900.30400 en concepte d’Associacions Municipals, projecte 
2008/2/30400/4, i per import de 300,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
50000.93000.2270600.80200 en concepte de Serveis externs d’Economia, 
projecte 2008/2/80200/6, i per import de 300,00 €. 

 
 
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 

 
a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 110.76104 en concepte de 

Diputació – Qualitat 2008-2011 inst. Teatre la Unió, projecte 2010/2/50300/205, i 
per un import de 45.421,72 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.33400.7800000.50300, en concepte de Subvenció Societat Coral Unió 
Santcugatenca, projecte 2010/2/50300/205, i per import de 45.421,72 €. 
 

b) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 560.46111 en 
concepte de Diputació – XBMQ- Desenvolupament local, projecte 
2010/2/30407/2, i per un import de 33.910,51 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
56000.24100.2270900.30407, en concepte de Contractacions per projectes 
SOM, projecte 2010/2/30407/2, i per import de 33.910,51 €. 
 

c) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 800.47010 en concepte de 
Conveni becaris, i per un import de 800,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
81000.92000.4810000.80202, en concepte de Conveni pràctiques amb 
institucions, projecte 2010/2/80202/1, i per import de 800,00 €. 
 

1.3  La legislació vigent atribueix com a competència municipal vetllar perquè tots els 
locals de pública concurrència reuneixin les condicions adequades. Inicialment les 
escoles bressol van ser les primeres dependències municipals per legalitzar durant 
l’exercici 2009, la resta de dependències es van deixar per l’any 2010 i següents.  
 
En aquest sentit s’ha observat un error material en la denominació de la partida 
pressupostària destinada a les despeses supraesmentades, per tant s’ha de fer una   
rectificació al pressupost municipal de l’exercici 2010, de manera que la partida 
pressupostària número 72100.17200.2120000.40401, projecte 2009/2/40401/3/24, en 
concepte de Legalització escoles, ha de passar a denominar-se Legalització 
Dependències Municipals. 
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2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 13 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 14 de juliol de 2010 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Recoder i Miralles 
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PLE 19/07/10 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
14 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
Atesa la necessitat de fer front a diverses despeses de l’àmbit de Polítiques Socials, la 
seva cap d’àmbit en la nota emesa el 9 de juliol d’enguany, sol·licita la creació d’una 
nova partida de capítol IV que es finançarà amb la baixa, per anul·lació, d’una partida 
de capítol II, i el conseqüent traspàs a la nova partida de la consignació pressupostària 
existent a la partida inicial. 
 
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 12 de juliol d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i vistos  els 
annexos que formen part de l’expedient. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 14 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, sota la forma de modificació pressupostària via  
crèdit extraordinari, circumscrita als següents termes: 
 

− Donar de baixa, per anul·lació, la partida pressupostària de despeses número 
45000.23100.2260903.10400 en concepte de Cooperació: Agermanaments, 
projecte 2010/2/10400/2, i per import de 96.222,28 €. 

 
− Crear les següents partides pressupostàries de despeses: 

 partida número 50000.23100.4800021.10400 en concepte 
d’Agermanaments Equador, projecte 2010/2/10400/7, i per import de 
46.377,05 € 

 partida número 50000.23100.4800022.10400 en concepte 
d’Agermanaments Sahara, conveni de Sant Cugat amb el Poble 
Saharaui (SCAPS), NIF: G-62.904.073 projecte 2010/2/10400/9, i per 
import de 49.845,23 € 
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3r. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost de 2010,  
durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat reclamacions 
quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  
 
4t.  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la 
Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució 
de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius 
d’aquestes específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 14 de juliol de 2010 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Recoder i Miralles 
 

FC/aa 
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JG 26/07/10 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 15 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 21 de juliol d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 15 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 

 
a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

45000.23100.2260902.10400 en concepte de Cooperació: emergències, projecte 
2010/2/10400/1, i per import de 16.980,40 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número  
45000.23100.4800000.10402 en concepte de Cooperació : altres accions, 
projecte 2010/2/10402/5, i per import de 16.980,40 €. 
 

b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
72100.17200.2270601.40200 en concepte de Control contaminació, projecte 
2008/2/40200/11, i per import de 689,58 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
72000.17200.2270900.50306 en concepte de Control instal·lacions, projecte 
2009/2/50306/29, i per import de 689,58 €. 

 
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 

72100.17200.2120000.40401 en concepte de Legalització escoles, projecte 
2009/2/40401/3, i per import de 6.000,00 €. 
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
72000.17200.2270900.50306 en concepte de Control instal·lacions, projecte 
2009/2/50306/29, i per import de 6.000,00 €. 
 
 

2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 15 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 22 de juliol de 2010 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Recoder i Miralles 
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JG 06/09/10 
 
 
.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 16 DE 

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 

 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del Reial Decret 

500/90, del 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en matèria de pressupostos. 

 
D’acord amb els articles 175 a 181 del TRLRHL, que fan referència als 

diferents tipus de modificacions de pressupost com poden ser els crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les generacions 
de crèdit, entre d’altres. 

 
Atès l’informe d’Intervenció completat amb el conjunt d’annexos 

documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries 
sol·licitades, pels diversos àmbits de gestió, S’ACORDA: 

 
1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 16 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de 

crèdit: 
 

a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
81000.92000.2270600.80200 en concepte de Serveis Externs Consultoria, 
projecte 2008/2/80200/17, i per import de 2.900,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 

82000.92000.2330000.80501 en concepte de Prevenció de Riscos laborals, 
projecte 2010/2/80501/5, i per import de 1.900,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 

80000.92000.2300100.80100 en concepte de Dietes i desplaçaments projecte 
2010/2/80100/1, i per import de 1.000,00 €. 
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b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
83000.92000.2270600.80501 en concepte de Classificar fons 
documentals, projecte 2010/2/80501/3, i per import de 5.900,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 

80000.92000.2300100.80100 en concepte de Dietes i desplaçaments, projecte 
2010/2/80100/1, i per import de 5.900,00 €. 

 
 

1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via Generacions de 
Crèdit per Ingressos: 
 

a) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 121.46124 en 
concepte de Diputació –Cultura,  per un import de 2.000,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses 

número12100.43200.2260900.20300, en concepte de Activitats oficina de 
turisme, projecte 2008/2/20300/3, i per import de 2.000,00 €. 

 
b) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 520.76106 en 

concepte de Diputació –Comerç´- Equipaments videoconferencia,  per un 
import de 10.000,00 €. 

 
 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

26000.92000.6250000.50306, en concepte de Mobiliari i millores de la seu 
municipal  projecte 2010/2/50306/205, i per import de 10.000,00 €. 

 
 

c) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 520.76107 en 
concepte de Diputació – Comerç – Nova distrib. Parades mercat i clima 
salda de venda , per un import de 12.000,00 €. 

 
 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

50000.431006320000.30301, en concepte de Remodelació mercat Pere Sant 
projecte 2010/2/30301/4, i per import de 12.000,00 €. 

 
 

d) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 520.46119 en 
concepte de Diputació – Comerç  , per un import de 15.145,00 €. 

 
 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

52000.43000.2260901.30301, en concepte de Despeses diverses comerç 
projecte 2010/2/30301/3, i per import de 3.14500 €. 

1016MPP 



 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

52000.43000.2260902.30301, en concepte de Despeses diverses mecats 
municipals projecte 2008/2/30301/1, i per import de 12.000,00 €. 

 
 

 
 

 
2n.- DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a 

terme els corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a 
l’expedient número 16 de modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 

 
 
 

1016MPP 



 

JG 04/10/10 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 17 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE 
RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 4ª MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 28 de setembre d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 13 de setembre de 2010, aprovà la quarta modificació del 
pressupost d’aquest organisme via transferència de crèdit. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 17 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1  Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 

 
a) Incrementar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.34401 

en concepte de PP activitats de centres culturals, per import de 3.721,76 €. 
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.33400.2260902.10900 en concepte de Casa de Cultura. Centre de 
Recursos Entitats, projecte 2008/2/10900/30, per import de 3.721,76 €. 

 
b) Incrementar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.75081 

en concepte de Generalitat – Subvencio pista atletisme Sant Cugat del Vallès, 
projecte 2009/2/50304/312, per import de 200.000,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13000.34200.6220000.50304 en concepte de Pista d’atletisme, projecte 
2009/2/50304/312, per import de 200.000,00 €. 

 

1 de 3 
FC/aa 
1017MPP + 04IGEPESI 



 

c) Crear la partida d’ingressos número 300.46700 en concepte de Subvenció 
Consorci AOC modernització tecnològica, per import de 42.500,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
30000.92000.2270600.90101 en concepte de Modernització tecnològica 
administració local, projecte 2008/2/90101/4, per import de 42.500,00 €. 

 
d) Incrementar el crèdit de la partida d’ingressos número 400 45018 en concepte de 

Generalitat – Cooperació projecte “Mou-te i coopera”, per import de 33.000,00 € 
(20.000,00 € + 13.000,00 €). 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
45000.23100.2260200.10400 en concepte de Cooperació. Accions 
sensibilització, projecte 2008/2/10400/31, per import de 33.000,00 € (20.000,00 € 
+ 13.000,00 €). 
 

1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via transferència de crèdit: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària número 
49000.23100.2260903.10400 en concepte de Fons de contingències per 
cojuntura de crisi, projecte 2009/2/10400/9, i per import de 7.000,00 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número  

49000.23100.2260902.10200 en concepte de Servei SAD, projecte 
2008/2/10200/1, i per import de 7.000,00 €. 

 
 

2n. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 4 del Pressupost 
de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 13 de setembre de 2010 aprovà la quarta modificació del 
pressupost per a l’any 2010, via transferència de crèdit, per import de 1.000,00 € i 
amb el següent detall: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
10000.93100.2270600.90301 en concepte de Serveis externs, per import de 
1.000,00 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

10000.93100.6250000.80101 en concepte d’Inversions, per un import de 
1.000,00 €. 

 
 
3r. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 17 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
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4t. DONAR COMPTE a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat 
de la Informació, d’aquest acord per tal de fer efectiva i executiva aquesta quarta 
modificació pressupostària. 
 
Sant Cugat del Vallès, 29 de setembre de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 18 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 18 d’octubre d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 18 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 

 
a) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses: 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

11000.33400.4890003.20202
2008/2/20202/13 Conveni Ateneu Santcugatenc 5.000,00 €

11000.33400.4890013.20202
2008/2/20202/13 Conveni Mira-sol Teatre 240,00 €

11000.33400.480024.20202 
2008/2/20202/13 Conveni Castellers 1.200,00 €

Total............................................... 6.440,00 €
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.33400.4890000.20202 en concepte de Suport i dinamització a entitats 
culturals, projecte 2008/2/20202/13, i per import de 6.440,00 €. 
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b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
74000.17200.2270900.40400  en concepte d’Oficina Sant Cugat Sostenible, 
projecte 2008/2/40400/2, i per import de 5.441,54 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
24000.16200.2270004.40402 en concepte de Serveis extraordinaris fora 
concessió RSU, projecte 2010/2/40402/3, i per import de 5.441,54 €. 

 
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

71000.17200.2100002.40100 en concepte de Tractament vegetació en marges i 
llera de rieres i torrents, projecte 2008/2/40100/20, i per import de 4.940,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària número 
71000.17200.2100002.40200 en concepte de Tractament de vegetació en 
marges i llera de rieres i torrents, projecte 2010/2/40200/3, i per import de 
4.940,00 €. 

 
d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

74000.17200.2270900.40400  en concepte d’Oficina Sant Cugat Sostenible, 
projecte 2008/2/40400/2, i per import de 39,93 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
74000.17200.2260200.50306 en concepte de Programa ambientalització 
Ajuntament, projecte 2009/2/50306/31, i per import de 39,93 €. 

 
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 

 
a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 300.42006 en 

concepte de Ministerio – Avanza servicios públicos digitales, 2008-2010, per un 
import de 58.692,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
30000.92000.2270600.90101, en concepte de Modernització tecnològica 
administració local, projecte 2008/2/90101/4, i per import de 58.692,00 €. 

 
b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.38002 en concepte de 

Devolució subvenció solidaritat, per un import de 46.000,00 €. 
 

Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
45000.23100.4800001.10406, en concepte de Cooperació directa, projecte 
2009/2/10406/2, i per import de 46.000,00 €. 

 
c) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 700.46125 en concepte de 

Restauració llera riera Can Cabassa, i per un import de 8.000,00 €. 
 

Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
71000.17200.2100002.40100, en concepte de Tractament de vegetació en 
marges i llera de rieres i torrents, projecte 2008/2/40100/20, i per import de 
8.000,00 €. 
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2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 18 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 19 d’octubre de 2010 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 

3 de 3 
FC/aa 
1018MPP 



 

PLE 15/11/10 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
Atès el corresponent informe d’Intervenció d’11 de novembre d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària i tenint en 
compte la mesura extraordinària en aplicació de l’article 14.1 del RDL 8/210, de 
mesures urgents contra el dèficit públic, en que s’obliga els ens locals (Ajuntament i els 
seus organismes autònoms) a efectuar una reducció retributiva a partir del juny de 
2010 fins a la finalització d’aquest exercici econòmic, i tals estalvis de personal s’han 
de destinar obligatòriament a una amortització anticipada del deute financer a llarg 
termini. L’import total de l’estalvi retributiu destinat a amortització anticipada per part 
d’aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms és de 976.413,97 €. 
 
Vistos els annexos que formen part de l’expedient, entre d’altres aspectes cal 
considerar que el total d’increment de despesa neta final és de 275.839,03 €, tenint en 
compte que aquest finançament prové de la major recaptació de l’impost sobre 
increment dels valors dels terrenys (65.626,83 €) i de la disposició del líquid de 
romanent de Tresoreria per a despeses generals per import de 210.212,20 € 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 19 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, sota la forma de modificació pressupostària via, 
transferència, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, circumscrita als següents 
termes: 
 

− Crear diverses partides pressupostàries de despeses segons consta a l’annex. 
− Incrementar una llarga relació de partides o aplicacions pressupostàries de 

despesa segons consta a l’annex. 
− Efectuar transferències de crèdit positives de diverses partides o aplicacions 

pressupostàries de despesa segons consta a l’annex a càrrec de transferències 
negatives pel mateix import. 

 
 

FC/aa 
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2n. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost de 2010,  
durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat reclamacions 
quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  
 
3r.  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la 
Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució 
de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius 
d’aquestes específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 12 de novembre de 2010 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 20 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE 
RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 5ª I 6ª MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 
DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, PER A L’EXERCICI 2010 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 29 de novembre d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
Així mateix, els corresponents informes emesos en el seu moment per l’interventor 
municipal, informen favorablement de la possibilitat de realitzar el conjunt de 
modificacions pressupostàries indicades des de la direcció de l’IGEPESI. 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació (IGEPESI) de data 4 d’octubre de 2010, aprovà la cinquena modificació 
del pressupost d’aquest organisme. 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació (IGEPESI) de data 8 de novembre de 2010, aprovà la sisena 
modificació del pressupost d’aquest organisme. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 20 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 
 

a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
71100.17200.2000000.40201 en concepte de Despeses generals centre 
dinamització de la XEIN, projecte 2009/2/40201/3, i per import de 19.019,22 €. 
 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
73000.17100.2100000.40205 en concepte d’Adequació escossells, paviments i 
conductors arrels, projecte 2008/2/40205/6, i per import de 19.019,22 €. 
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b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

81000.92000.2270600.80102 en concepte de Serveis externs consultories, 
projecte 2009/2/80102/1, i per import de 18.000,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
31000.92000.2160000.90400 en concepte de Manteniment i serveis externs, 
projecte 2008/2/90400/5, i per import de 18.000,00 €. 

 
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

41300.23200.2270601.10404  en concepte de Pla persones amb discapacitat, 
projecte 2008/2/10404/4, i per import de 6.000,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
41300.23200.6230000.40501 en concepte d’Adequació d’espais, projecte 
2010/2/40501/202, i per import de  6.000,00 €. 

 
d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

45000.23100.2260901.10400 en concepte de Cooperació: despeses fixes, 
projecte 2010/2/10400/3, i per import de 20.942,50 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
45000.23100.4800000.10402 en concepte de Cooperació. altres accions, 
projecte 2010/2/10402/6, i per import de  20.942,50 €. 

 
e) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses: 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

41200.23200.2260903.10400
2008/2/10400/34 Immigració: acomodació 4.810,40 €

41600.23200.4800007.20202
2008/2/20202/3 

Convenis de suport al 3r sector. 
Conveni la Unió Santcugat 4.019,64 €

Total............................................... 8.830,04 €
 

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
41200.23200.2260902.10601 en concepte d’Immigració : acollida, projecte 
2010/2/10601/1, i per import de  8.830,04 €. 

 
f) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

26000.92000.6250000.50306 en concepte de Mobiliari i millores de la seu 
municipal, projecte 2010/2/50306/205, i per import de 6.225,75 € (2130,11 € + 
4.095,64 €). 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
26000.92000.6290000.50306 en concepte d’Adequació sortides d’emergència 
del PAV II, projecte 2010/2/50306/206, i per import de 6.225,75 € (2130,11 € + 
4.095,64 €). 
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g) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13000.34100.4890000.20202 en concepte de Suport entitats esportives, projecte 
2008/2/20202/8, i per import de 2.600,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13000.34200.2020000.10400 en concepte de Lloguer instal·lacions, projecte 
2008/2/10400/25, i per import de 2.600,00 €. 

 
h) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

19300.43200.2270900.20300 en concepte de Serveis d’atenció usuaris oficina 
de Turisme, projecte 2008/2/20300/4, i per import de 923,04 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
12100.43200.2260900.20300 en concepte d’Activitats oficina de Turisme, 
projecte 2008/2/20300/5, i per import de 923,04 €. 

 
i) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses: 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

11000.33800.2260900.10100
2008/2/10100/9 Activitats populars i tradicionals 26.478,31 €

12000.33000.4890000.20200
2008/2/20200/1 

Conveni amb Grup d’Estudis 
Locals de Sant Cugat 444,23 €

12000.33300.2260903.20200
2008/2/20200/1 

Programes del Museu 
patrocinats 150,00 €

12000.33300.2270600.10900
2008/2/10900/22 

Projectes i col·laboracions 
tècniques del Museu 12.756,27 €

19100.33400.2270900.10302
2008/2/10302/6 Gestió masia Torreblanca 4.579,23 €

Total............................................... 44.408,04 €
 

Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses : 
 

Partida PAM  i Projecte Concepte Import 
11000.33400.2260902.10900

2008/2/10900/30 
Casa de Cultura. Centre de 

Recursos Entitats 39.669,20 €

11100.33500.2260900.10300
2008/2/10300/3 

Activitats de Joventut. 
Espectacle 714,44 €

11100.33700.2260901.10302
2008/2/10302/1 Pla Jove 442,11 €

12000.33000.4890001.20200
2008/2/20200/1 

Conveni Biennal d’Art 
Contemporani Català (Canals) 2.500,00 €

12000.33300.2260201.20300
2008/2/20300/6 

Despeses de promoció del 
Museu 1.082,29 €

Total............................................... 44.408,04 €
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j) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.32300.4510000.10900 en concepte de Suport a la Normalització 
Lingüística, projecte 2008/2/10900/9, i per import de 31.062,25 €. 

 
Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses : 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

19000.33400.2270900.10900
2008/2/10900/30 

Gestió de centres cívics 
districtes 25.521,20 €

11000.33400.2260902.10900
2008/2/10900/30 

Casa de Cultura. Centre de 
Recursos Entitats 5.541,05 €

Total............................................... 31.062,25 €
 

 
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 

 
a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 800.46126 en concepte de 

Projecte fotogràfic Cabanas, i per un import de 7.000,00 € 
 

Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
59000.92000.2260900.80200, en concepte de Despeses diverses, projecte 
2009/2/80200/2 i per import de 7.000,00 € 

   
 

b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.39800 en concepte de 
Cobrament de sinistres assegurats, i per un import de 2.035,39 € 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13000.34200.2120000.50306, en concepte de Manteniment instal·lacions, 
projecte 2008/2/50306/26 i per import de 2.035,39 €. 

 
 

c) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.47000 en 
concepte d’Altres aportacions fora sector públic, i per un import de 6.000,00 € 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
44000.32300.2260201.10700, en concepte de Voluntariat, projecte 
2010/2/10700/1 i per import de 6.000,00 €. 
 
 

d) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.75053 en concepte de 
Generalitat – Adequació consultori local de les Planes, i per un import de 
60.000,00 € 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
95000.15500.6290001.50300, en concepte d’Obres diverses, projecte 
2010/2/50300/201, i per import de 60.000,00 €. 
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e) Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries d’ingressos : 
 

Partida  Concepte Import 
10.692,13 €400.45002 Generalitat. Benestar social –

Programa atenció bàsica 78.503,37 €
400.45015 Generalitat – SAD - Dependència 168.955,89 €
402.45013 Generalitat – Pla de Ciutadania 2.124,40 €

Total............................................... 260.275,79 €
 

Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.45022 en concepte de 
Generalitat – Urgències socials, i per import de 56.841,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses: 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

41200.23200.2260902.10601
2010/2/10601/1 Immigració: Acollida 2.124,40 €

42000.23100.1300000.10403
2009/2/10403/3 Professional Equips Bàsics 78.503,37 €

42000.23100.4800001.10400
2009/2/10400/4 Ajuts socials 56.841,00 €

168.955,89 €49000.23100.2260902.10200
2008/2/10200/1 Servei SAD 10.692,13 €

Total............................................... 317.116,79 €
 

f) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 100.45023 en concepte de 
Generalitat –Acitivitats en l’àmbit de les arts visuals, i per import de 4.000,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
11000.33400.2260903.10900, en concepte d’Activitats de Cultura. Art, projecte 
2008/2/10900/13, i per import de 4.000,00 €. 

 
 
2n. RATIFICAR i APROVAR els expedients de modificació números 5 i 6 del 
Pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2010, circumscrits als següents termes: 
 
Modificació número 5: 
 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 4 d’octubre de 2010 aprovà la cinquena modificació del 
pressupost per a l’any 2010, via transferència de crèdit, per import de 2.000,00 € i 
amb el següent detall: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
30000.49100.2270604.90204 en concepte d’Innovació, per import de 2.000,00 €. 
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− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
10000.93100.6250000.80101 en concepte d’Inversions, per un import de 
2.000,00 €. 

 
Modificació número 6 

 
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació de data 8 de novembre de 2010 aprovà la sisena modificació del 
pressupost per a l’any 2010, amb el següent detall: 
 

− efectuar un crèdit extraordinari  a la partida 20000.43300.7670000.30201 
“Transferències de capital al CIT” del pressupost de despeses de l’IGEPESI, per 
import de 24.928,75 €, i paral·lelament una baixa a la partida 
20000.43300.2260601.30402 “Despeses estructurals Fòrum Santcugatribuna” 
pel mateix import,  

 
− fer una disminució de les previsions d’ingressos de la partida 46200 

“Transferències de l’Ajuntament” per import de 24.928,75 €, i un augment de les 
previsions d’ingressos de la partida 76200 “Transferències de capital de 
l’Ajuntament” per la mateixa quantitat. 

 
− tramitar la baixa de les partides de despeses de personal corresponents a cada 

departament, que sumen un total de 17.391,66 €, i una baixa de la partida 46200 
“Transferències de l’Ajuntament” del pressupost d’ingressos de l’Institut per la 
quantitat de 17.391,66 €. 
 
 

3r. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 20 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
 
4t. DONAR COMPTE a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat 
de la Informació, d’aquest acord per tal de fer efectives i executives aquestes 
modificacions pressupostàries. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 1 de desembre de 2010 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 21 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE 
RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 1ª MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
CIUTADANA (OAMCIC), I DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
CENTRE CULTURAL SANT CUGAT (OAMCC), PER A L’EXERCICI 2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 9 de desembre d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades, pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
La Junta de Govern Local de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 
Informació Ciutadana (OAMCIC) d’11 de novembre de 2010, aprovà la primera 
modificació de pressupost d’aquest organisme, per tal d’assolir els objectius previstos 
per a l’exercici 2010 
 
La Junta de Govern Local de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant 
Cugat (OAMCC) de 9 de desembre de 2010, aprovà la primera modificació de 
pressupost d’aquest organisme, per tal d’assolir els objectius previstos per a l’exercici 
2010 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 21 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 
 

a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
56000.24100.2270900.10402 en concepte de Contractacions per projectes SOM 
XEIN, projecte 2010/2/10402/1, i per import de 540.767,26 €. 

 

1 de 4 
FC/aa 
1021MPP + OOAA 



 

Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses : 
 

Partida PAM  i Projecte Concepte Import 
56000.24100.1310000.10402

2010/2/10402/1 
Contractacions laboral 

temporal SOM 400.735,64 €

56000.24100.1600000.10402
2010/2/10402/1 

Seguretat Social laboral 
temporal SOM 140.031,62 €

Total............................................... 540.767,26 €
 

b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
59000.92000.2260900.80200 en concepte de Despeses diverses, projecte 
2009/2/80200/2, i per import de 4.339,44 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número  
59000.92000.6090000.90301 en concepte de Compres (inversions generals 
Ajuntament), projecte 2010/2/90301/201, i per import de 4.339,44 €. 

 
 
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 
 

a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 130.46127 en concepte de 
Diputació – Subvenció mitja marató, i per un import de 3.440,00 € 

 
Crear la partida pressupostària de despeses número 
13000.34000.2260900.20202, en concepte de Club Muntanyenc. Organització 
mitja marató, projecte 2010/2/20202/1 i per import de 3.440,00 €. 

 
b) Crear les següents partides pressupostàries d’ingressos: 

 
Partida  Concepte Import 

200.76108 Diputació – Subvenció c/ Escaletes 70.000,00 €
200.76109 Diputació – Subvenció c/ Sallés 183.716,00 €
200.76110 Diputació – Subvenció c/ Mir 44.000,00 €
200.76111 Diputació – Subvenció c/ Marges 113.101,00 €
200.76112 Diputació – Subvenció pg Diputació 109.623,00 €
200.76113 Diputació – Subvenció pg de la Creu 303.029,00 €

950.76114 Diputació – Subvenció ampliació 
skate park 76.531,00 €

Total............................................... 823.469,00 €
 

Crear les següents partides pressupostàries de despeses: 
 

Partida PAM  i Projecte Concepte Import 
20000.15500.6190003.40502

2010/2/40502/204 Urbanització carrer Sallés 183.716,00 €
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20000.15500.6190004.40502
2010/2/40502/205 Urbanització pg de la Creu 303.029,00 €

20000.15500.6190005.40502
2010/2/40502/206 Urbanització carrer Marges 113.101,00 €

20000.15500.6190006.40502
2010/2/40502/207 Urbanització carrer Mir 44.000,00 €

20000.15500.6190007.40502
2010/2/40502/208 Urbanització ptge Diputació 109.623,00 €

20000.15500.6190008.40502
2010/2/40502/209 Urbanització carrer Escaletes 70.000,00 €

Total............................................... 823.469,00 €
 
 

c) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.45084 en concepte de 
Generalitat – Projecte “Bibliomon, recursos per construir la pau, i per un import 
de 7.000,00 € 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
45000.23100.2260200.10400, en concepte de Cooperació: Accions 
sensibilització, projecte 2008/2/10400/31, i per import de 7.000,00 €. 

 
 
2n. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC) per 
a l’exercici 2010, consistent en la distribució del crèdit de les diferents partides del 
pressupost,  de la forma que s’indica: 
 

− baixes de partides de despesa per import de 12.000,00 €, 
− suplementació de partides de despesa per un import de 90.140,00 €, 
− baixes de partides d’ingressos per import de 52.293,03 €, 
− aplicació del romanent de tresoreria positiu a 31.12.09 per un import de 

130.433,03 €, per finançar la diferència produïda en la present modificació. 
 

 
3r. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCC) per a l’exercici 
2010, consistent en la distribució del crèdit de les diferents partides del pressupost,  de 
la forma que s’indica: 
 

− altes de partides de despesa per import de 496.270,91 €, 
− altes de partides d’ingressos per import de 462.510,96 €, 
− alta del romanent de tresoreria per import de 33.759,95 €, 

 
 
4t. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 21 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
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5è. DONAR COMPTE a l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana (OAMCIC), i a l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat 
(OAMCC), d’aquest acord per tal de fer efectives i executives aquestes modificacions 
pressupostàries. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 15 de desembre de 2010 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 22 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2010 
 
 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
L’informe d’Intervenció emès el 22 de desembre d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar tot un seguit de modificacions pressupostàries sol·licitades pels 
diversos àmbits de gestió. 
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 22 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, circumscrit als següents termes: 
 
1.1 Efectuar la següent modificació de pressupost via transferència de crèdit: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
56000.24100.2270900.10410 en concepte de Contractacions per projectes SOM  
projecte 2008/2/10410/1, i per import de 20.000,00 €. 

 
− Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses : 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

56000.24100.1310000.10410
2008/2/10410/1 

Contractacions Laboral 
Temporal SOM 15.000,00 €

56000.24100.1600000.10410
2008/2/10410/1 

Seguretat Social laboral 
Temporal SOM 5.000,00 €

Total............................................... 20.000,00 €
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1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 
 

a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 700.45083 en 
concepte de Generalitat – Medi Ambient. Protecció animals, i per un import de 
7.810,00 € 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
72100.31300.2100004.40100, en concepte de Realització colònies, projecte 
2008/2/40100/19 i per import de 7.810,00 €. 

 
b) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 800.45059 en 

concepte de Generalitat – Estudis honorable Max Canher, i per un import de 
50.526,00 € 

 
Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses : 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

89100.33000.1200900.80200
2010/2/80200/10 

CEEJ Cultura – Bàsiques 
places funcionaris 18.159,84 €

89100.33000.1210002.80200
2010/2/80200/11 

CEEJ – Cultura-Compl. places 
funcionaris 22.695,36 €

89100.33000.1600000.80200
2010/2/80200/3 

CEEJ – Cultura – Seguretat 
Social 9.670,80 €

Total............................................... 50.526,00 €
 
 

c) Modificar les següents partides pressupostàries d’ingressos per un import total 
de 59.644,51 €: 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 

560.45056 en concepte de Generalitat –Accions Pla Estratègic, i per import 
de 36.370,09 €. 

 
− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 560.45058 en concepte 

de Generalitat – Accions ocupacionals Pla de Barris, i per un import de 
23.274,42 €. 

 
Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses : 

 
Partida PAM  i Projecte Concepte Import 

56000.24100.1310000.10410
2008/2/10410/1 

Contractacions laboral 
temporal SOM 38.279,97 €

56000.24100.1600000.10410
2008/2/10410/1 

Seguretat Social laboral 
temporal SOM 12.039,00 €

60000.23200.2260900.10410
2009/2/10410/1 

Despesa ordinària de la Llei de 
Barris 9.325,54 €

Total............................................... 59.644,51 €
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2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els 
corresponents tràmits econòmico-administratius, en relació a l’expedient número 22 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 23 de desembre de 2010 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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