
N. Expedient Data Òrgan 
d'aprovació Descripció

EXP/01/2011 27/01/2011 JGL
EXP/02/2011 17/02/2011 JGL

EXP/03/2011 10/02/2011 DECRET 
ALCALDIA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

EXP/04/2011 01/03/2011 JGL
EXP/05/2011 29/03/2011 PLE PLE 18/04
EXP/06/2011 07/04/2011 JGL JGL 02/05
EXP/07/2011 04/05/2011 JGL
EXP/08/2011 23/06/2011 JGL
EXP/09/2011 23/06/2011 JGL
EXP/10/2011 25/07/2011 JGL J.G. 25/07/2011 
EXP/11/2011 26/07/2011 JGL JGL 05/09/2011
EXP/12/2011 26/07/2011 PLE PLE 19/09/2011
EXP/13/2011 06/09/2011 JGL JGL
EXP/14/2011 27/09/2011 JGL JGL 17/10
EXP/15/2011 17/10/2011 JGL EXP JGL 14/11
EXP/16/2011 03/11/2011 PLE PLE 21/11
EXP/17/2011 09/11/2011 JGL JGL 12/12
EXP/18/2011 12/12/2011 JGL JGL 19/12/2011
EXP/01/AMPLIA 15/03/2011 (1) AMPLIACIÓ CRÈDIT LIQUIDACIÓ DEIXALLERIA
EXP/02/AMPLIA 30/05/2011 (1) AMPLIACIÓ RECARREC DIBA GENER A ABRIL
EXP/03/AMPLIA 29/09/2011 (1) AMPLIACIÓ CRÈDIT
EXP/04/AMPLIA 17/10/2011 (1) EX. SUBS. CONSTRUC MUR BLOC FORMIGO C/ TURO NUM 4
EXP/05/AMPLIA 03/11/2011 (1) AMPLIACIÓ CRÈDIT

EXP/06/AMPLIA 28/11/2011 (1) AMPLIACIÓ PARTIDA MULTES AMB PARTIDA D'INGRESSOS - RETIRADA DE 
VEHICLES

EXP/07/AMPLIA 12/12/2011 (1) AMPLIACIÓ CRÈDIT
EXP/08/AMPLIA 12/12/2011 (1) AMPLIACIÓ CRÈDIT
EXP/09/AMPLIA 31/12/2011 (1) QUDRE FINAL EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
EXP/10/AMPLIA 31/12/2011 (1) AMPLIACIO PARTIDES RECÀRRECS CONSTRENYIMENT
EXP/11/AMPLIA 31/12/2011 (1) AMPLIACIO RECARRECS CONSTRENYIMENT

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES L'ANY 2011

(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.



 

JG 07/02/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2011 
 
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 febrer d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar una modificació pressupostària sol·licitada per l’àmbit de 
Serveis Urbans, Manteniment de la Ciutat i Obres. 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar la següent modificació de pressupost via transferència de crèdit: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
26000.92000.2120000.50306 en concepte de Manteniment integral Ajuntament 
projecte 2008/2/50306/5, i per import de 16.065,16 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

50400.92000.2020001.40100, en concepte de Lloguer magatzems municipals, 
projecte 2011/2/40100/3 i per import de 16.065,16 €. 

 
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 1 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 3 de febrer de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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JG 14/02/11 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2011 
 
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 7 de febrer 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 2 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 
 
Primera 
 

− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.83000 en concepte 
d’Execucions subsidiàries, per un import total de 31.860,97 €, i amb el següent 
desglossament: 

 1.190,00 € destinats a la tala de 3 pins a la parcel·la del carrer Nenúfar, 25, 
 1.091,79 € destinats a l’enderroc parcial de l’immoble situat al carrer Mir, 3/ 

carrer Marges, 34 i allotjament temporal del senyor Pedro Gallego 
Gabarron, 

 29.579,18 € destinats a l’enderroc total de la finca situada al carrer 
Sabadell, 45 

 
− Crear la partida pressupostària de despeses número 

60000.15100.8300000.50300, en concepte d’Execucions subsidiàries a càrrec 
particular, projecte 2008/2/50300/5, per un import total de 31.860,97 €, i amb el 
següent desglossament: 

 1.190,00 € destinats a la tala de 3 pins a la parcel·la del carrer Nenúfar, 25, 
 1.091,79 € destinats a l’enderroc parcial de l’immoble situat al carrer Mir, 3/ 

carrer Marges, 34 i allotjament temporal del senyor Pedro Gallego 
Gabarron, 

 29.579,18 € destinats a l’enderroc total de la finca situada al carrer 
Sabadell, 45. 
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Segona 
 

− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 300.46124 en concepte de 
Diputació – Innovació – Dotació d’espais, i per un import de 100.000,00 € 

 
− Crear la partida pressupostària de despeses número 

30000.92000.6270000.60604, en concepte de Centre de control de trànsit i de 
serveis, projecte 2009/2/60604/247 i per import de 100.000,00 €. 

 
 
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 2 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 8 de febrer de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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JG 28/03/11 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 4 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2011 
 
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 2011, 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 
50000.93000.2270600.70100 en concepte de Serveis externs d’Economia, 
projecte 2008/2/70100/3, i per import de 820.00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
50400.92000.2020001.40100, en concepte de Lloguer magatzems municipals, 
projecte 2008/2/40100/9 i per import de 820,00 €. 

 
b) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despesa, per un 

import total de 1.780,36 €: 
 

Partida i Projecte Concepte Import 
50000.92000.2260000.20100

2009/2/20100/1 Associacions supramunicipals 163,96 €

50000.92000.2260000.30400
2008/2/30400/3 Associacions supramunicipals 1.090,59 €

50000.92000.2260000.60500
2008/2/60500/1 Associacions supramunicipals 141,81 €

50000.92000.2260900.30400
2008/2/30400/4 Associacions municipals 384,00 €

Total ........................................ 1.780,36 €
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
50400.92000.2020002.80200, en concepte de Lloguer pisos DAPSI, projecte 
2010/2/80200/25, i per import de 1.780,36 €. 

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

a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 300.46700 en 
concepte de Subvenció Consorci AOC. Modernització tecnològica, projecte 
2008/2/90101/4, per un import de 30.660,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
30000.92400.2220400.90101, en concepte d’Administració electrònica, projecte 
2008/2/90101/4, i per import de 30.660,00 €. 

 
b) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 400.45085 en 

concepte de Generalitat – Millora de la xarxa de serveis socials, projecte 
2008/2/80200/10, per un import de 15.000,00 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
40000.32300.2270900.80200, en concepte de Despeses de gestió de l’àmbit, 
projecte 2008/2/80200/10, i per import de 15.000,00 €. 

 
c) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.38900 en 

concepte de Reintegrament de pagaments indeguts, per import de 12.507,53 €. 
 

Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
45000.23100.4800002.20200, en concepte de Cooperació indirecta, projecte 
2008/2/20200/4, i per import de 12.507,53 €. 

 
 
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 4 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 24 de març de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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PLE 18/04/11 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
5 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
 
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 d’abril 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’obligava els ens locals (Ajuntament i 
els seus organismes autònoms) a efectuar una amortització anticipada aquest exercici 
pressupostari de 2011 pel mateix import que l’amortització anticipada efectuada 
l’exercici anterior de 2010 i que es finançà per aquell exercici amb la reducció mitjana 
retributiva de tot el personal municipal en un 5%. Aquest exercici 2011 la retribució de 
tot el personal municipal i dels seus organismes autònoms ha estat “congelada” 
respecte a la de l’exercici 2010 un cop ja disminuïda tal retribució, i les mesures 
urgents contra el dèficit públic han obligat als ajuntament a efectuar (a càrrec 
d’aquesta congelació salarial de 2011) una nova amortització anticipada de 
finançament a llarg termini. 
 
Si tals estalvis de personal del 2010 es varen destinar obligatòriament a una 
amortització anticipada del deute financer a llarg termini, ara aquest any 2011 amb el 
no increment retributiu del personal els ajuntaments han estat obligats a una altra 
amortització financera que ascendeix a 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 3.434.549,06 € dels 
quals 1.557.720,97 € són derivats d’un nou endeutament financer a llarg termini que 
s’aprova amb aquesta modificació pressupostària. 
   
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 5 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, 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. 

FC/aa 
1105MPP 



 

− 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. 

 
 
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 2011,  
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 d’abril de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
 

FC/aa 
1105MPP 



 

JG 09/05/11 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 6 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 
2011 
 
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 4 de maig d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar una modificació pressupostària  
 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 6 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar la següent modificació de pressupost via transferència de crèdit: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
95029.15000.6090002.40100 en concepte de Rotonda Pompeu Fabra – 1ª 
anualitat -, projecte 2009/2/40100/271, i per import de 177.000,00 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

20020.15500.6190000.40502, en concepte de Pla de millora de carrers, 
projecte 2011/2/40502/201 i per import de 177.000,00 €. 

 
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 6 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 5 de maig de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 
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JG 16/05/11 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 7 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I DACIÓ DE 
COMPTE DE LA 1ª MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA 
(OAMCIC) I 1ª DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (IGEPESI), PER A 
L’EXERCICI 2011 
 
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 l’11 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 
 
La Junta de Govern Local de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 
Informació Ciutadana (OAMCIC) de 13 d’abril de 2011, aprovà la primera modificació 
de pressupost d’aquest organisme, corresponent a la incorporació de romanents de 
l’exercici 2010 
 
El decret d’Alcaldia número 8/2011, de 15 de març, aprovà la primera modificació de 
pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI), corresponent a la incorporació de romanents de l’exercici 2010 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 7 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 

C. 
oper. Sig. S/C Referència Aplic. Projecte RF Import 

060 + N  2011    12000 33300 2260903 10900 2008 2 10900 31 3 3.000,00
040 + N  2011     56100 24100 1310000 10402 2010 2 10402 1  265.509,00
040 + N  2011     56600 24100 1600000 30407 2010 2 30407 3  6.000,00
041 - N 22011002774 2011    11000 33800 2260900 10100 2008 2 10100 9  70.000,00
040 + N  2011     56400 24100 1600000 30403 2010 2 30403 1  14.688,00
041 - N 22011001857 2011     56000 24100 1310000 10602 2010 2 10602 1  30.518,40
041 - N 22011001853 2011     56000 24100 1310000 10402 2010 2 10402 1  265.509,00
041 - N 22011001866 2011     56000 24100 1600000 30407 2010 2 30407 4  14.688,00
040 + N  2011     11000 33400 4890018 20202 2008 2 20202 13  70.000,00
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060 + N  2011     11100 33700 2260900 10302 2008 2 10302 1 3 20.846,00
041 - N 22011002000 2011     20029 92000 6220001 50306 2009 2 50306 237  15.249,42
041 - N 22011002777 2011    29000 16200 2270001 40100 2008 2 40100 17  112.901,50
060 + N  2011     41100 23100 2260200 10405 2010 2 10405 2 3 4.500,00
040 + N  2011     56600 24100 1310000 30407 2010 2 30407 3  14.000,00
040 + N  2011     56500 24100 1310000 30407 2010 2 30407 1  31.212,00
040 + N  2011     56800 24100 1600000 30407 2010 2 30407 6  13.500,00
060 + N  2011     60000 15100 8300000 50300 2008 2 50300 5 3 745,00
040 + N  2011     26020 92000 6290000 50306 2010 2 50306 206  15.249,42
060 + N  2011     60000 15100 8300000 50300 2008 2 50300 5 3 12.910,55
040 + N  2011     56400 24100 1310000 30403 2010 2 30403 1  31.212,00
041 - N 22011001855 2011     56000 24100 1310000 10410 2008 2 10410 1  13.200,00
041 - N 22011001867 2011     56000 24100 1310000 30407 2010 2 30407 6  31.212,00
041 - N 22011001859 2011     56000 24100 1310000 30403 2010 2 30403 1  31.212,00
041 - N 22011001862 2011     56000 24100 1600000 30407 2010 2 30407 1  1.188,00
041 - N 22011001860 2011     56000 24100 1600000 30403 2010 2 30403 1  14.688,00
041 - N 22011002787 2011     95029 15000 6090002 40100 2009 2 40100 271  47.453,70
041 - N 22011001856 2011     56000 24100 1600000 10410 2008 2 10410 1  6.800,00
040 + N  2011     56100 24100 1600000 10402 2010 2 10402 1  137.882,00
041 - N 22011001864 2011     56000 24100 1600000 30407 2010 2 30407 3  6.000,00
041 - N 22011001854 2011     56000 24100 1600000 10402 2010 2 10402 1  137.882,00
040 + N  2011     56700 24100 1600000 30407 2010 2 30407 4  14.688,00
041 - N 22011001872 2011     56000 24100 1600000 30407 2010 2 30407 6  13.500,00
060 + N  2011     60000 15100 8300000 50300 2008 2 50300 5 3 1.119,00
041 - N 22011001865 2011     56000 24100 1310000 30407 2010 2 30407 4  31.212,00
040 + N  2011     56300 24100 1600000 10602 2010 2 10602 1  14.361,60
040 + N  2011     56800 24100 1310000 30407 2010 2 30407 6  31.212,00
040 + N  2011     56200 24100 1600000 10410 2008 2 10410 1  6.800,00
041 - N 22011001858 2011     56000 24100 1600000 10602 2010 2 10602 1  14.361,60
060 + N  2011     60000 15100 8300000 50300 2008 2 50300 5 1 1.356,00
041 - N 22011001861 2011     56000 24100 1310000 30407 2010 2 30407 1  31.212,00
040 + N  2011     20000 16200 2270600 40100 2011 2 40100 5  112.901,50
040 + N  2011     56700 24100 1310000 30407 2010 2 30407 4  31.212,00
040 + N  2011     20020 15500 6190000 40502 2011 2 40502 201  47.453,70
040 + N  2011     56200 24100 1310000 10410 2008 2 10410 1  13.200,00
041 - N 22011001863 2011     56000 24100 1310000 30407 2010 2 30407 3  14.000,00
040 + N  2011     56500 24100 1600000 30407 2010 2 30407 1  1.188,00
040 + N  2011     56300 24100 1310000 10602 2010 2 10602 1  30.518,40
  

C. 
oper. Sig. Op. 

anul·lar Lín. Aplic. Projecte Agent Import 

020 +   2011 500 83000   12.910,55
020 +   2011 500 83000   1.356,00
020 +   2011 500 83000   1.119,00
020 +   2011 401 45011   4.500,00
020 +   2011 110 47001   3.000,00
020 +   2011 500 83000   745,00
020 +   2011 111 45086   20.846,00
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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 2011, circumscrit als següents termes: 
 
La Junta de Govern de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana (OAMCIC) de 13 d’abril de 2011, va aprovar la primera modificació de 
pressupost per a l’exercici 2011 consistent en la incorporació dels romanents de 
despeses procedents de l’exercici 2010, per un import de 60.000,00 €. 
 
 
3r. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Pressupost 
de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 
La Resolució de Presidència número 8/2011, de 15 de març, va aprovar la primera 
modificació de pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i 
Societat de la Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2011, consistent en la incorporació 
dels romanents de despeses procedents de l’exercici 2010, per un import total de  
190.077,52 €. 
 
 
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 7 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 12 de maig de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia i Organització 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Joly i Lena 

3 de 3 
CG/aa 
1107MPP + OOAA  



 

JG 11/07/11 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 8 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
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 4 de juliol d’enguany, completat amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la 
possibilitat de realitzar una modificació pressupostària  
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 8 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit: 
 

a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.38900 en 
concepte de Reintegrament de pagaments indeguts, per import de 7.744,13 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
45000.23200.48000028.20202, en concepte de Conveni amb el Fons Català de 
Cooperació, projecte 2011/2/20202/5, i per import de 7.744,13 €. 
 

b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.60901 en concepte de 
Diferències adjudicació Can Cabassa, projecte 2010/2/40101/221 per import de 
645.866,40 €. 

 
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
50000.15100.6090000.40101, en concepte d’Urbanització Can Cabassa, 
projecte 2010/2/40101/221, i per import de 645.866,40 €. 

 
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 8 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 5 de juliol de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
 
 
 
Carles Brugarolas i Conde 
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JG 18/07/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 9 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
 
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 conjunt 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 2011, circumscrit als següents termes: 
 
1.1   Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 
 

a) Minorar les següents partides pressupostàries de despeses: 
 

Número partida i projecte Concepte Import 
56020.24100.1310000.30203

2010/2/30203/1 
Contractacions Laboral 
Temporal SOM 14.459,40 €

56020.24100.1310000.30403
2010/2/30403/1 

Contractacions Laboral 
Temporal SOM 5.586,37 €

56020.24100.1310000.10410
2008/2/10410/1 

Contractacions Laboral 
Temporal SOM 6.407,52 €

56020.24100.1600000.10410
2008/2/10410/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 3.094,39 €

56020.24100.1600000.10402
2010/2/10402/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 13.871,98 €

56020.24100.1600000.30403
2010/2/30403/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 6.341,60 €

                                                      Total ....................................... 49.761,26 €
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Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses: 
 

Número partida i projecte Concepte Import 
56920.24100.1310000.30203

2010/2/30203/1 
Contractacions Laboral Temporal 
SOM 14.459,40 €

56420.24100.1310000.30403
2010/2/30403/1 

Contractacions Laboral Temporal 
SOM 5.586,37 €

56220.24100.1600000.10410
2008/2/10410/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 6.407,52 €

56220.24100.1600000.10410
2008/2/10410/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 3.094,39 €

56120.24100.1600000.10402
2010/2/10402/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 13.871,98 €

56420.24100.1600000.30403
2010/2/30403/1 

Seguretat Social Laboral 
Temporal SOM 6.341,60 €

                                                     Total ......................................... 49.761,26 €
 

b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
60020.15100.6110004.50300 en concepte d’Urbanització del Mira-Sol Centre, 
projecte 2010/2/50300/202 per import de 3.764,26 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
50000.15100.6090000.40101, en concepte d’Urbanització Can Cabassa, 
projecte 2010/2/40101/221, i per import de 3.764,26 €. 
 

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

a) Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries d’ingressos: 
 

Número partida i projecte Concepte Import 

1.500,00 €
121.46120 Diputació - Turisme 

2.000,00 €
10.708,00 €

120.46123 Diputació - Museu 
4.500,00 €

                                                    Total ................................. 18.708,00 €
 
 

Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses: 
 

Número partida i projecte Concepte Import 

1.500,00 €12100.43200.2260900.20300 
2008/2/20300/5 Activitats oficina de Turisme 

2.000,00 €
12000.33300.2260902.10900 

2008/2/10900/20 
Exposicions temporals del 
Museu 10.708,00 €
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12000.33300.2260900.10900 
2008/2/10900/19 

Activitats educatives i 
culturals del Museu 4.500,00 €

                                                      Total ..................................... 18.708,00 €
 
 

b) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.83000 en 
concepte d’Execucions subsidiàries, per import de 112.532,77 €. 

 
Crear la partida pressupostària de despeses número 
20000.45400.8300001.40502 en concepte d’Execucions subsidiàries, projecte 
2011/2/40502/202, i per import de 112.532,77 €. 

 
 
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, 14 de juliol de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Brugarolas i Conde 
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JG 25/07/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 10 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
 
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 20 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits de gestió. 
  
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 10 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, 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 
50000.93000.4100001.80100 en concepte d’Aportació IGEPESI, projecte 
2008/2/80100/3 per import de 3.488,19 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

80000.92000.1510000.80100, en concepte de Gratificacions, projecte 
2010/2/80100/3, i per import de 3.488,19 €. 

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

− Incrementar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 
700.47011 en concepte d’Aportació Tecniarbre. Control de qualitat, i per 
import de 14.156,66 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

73000.17100.2270003.40200 en concepte de Control de qualitat del servei  
de conservació i manteniment d’arbrat públic, projecte 2010/2/40200/2, i per 
import de 14.156,66 €. 
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FC/aa 
1110MPP  



 

 
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 10 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 21 de juliol de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Brugarolas i Conde 
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JG 05/09/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 11 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
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 27 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits de gestió. 
  
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 11 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, circumscrit als següents termes: 
 
Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit: 
 

a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
20020.32400.6320000.50305 en concepte de Pla d’Escoles Serveis Urbans, 
projecte 2010/2/50305/203, per import de 1.150,50 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13020.34200.6220000.50304, en concepte de Pista d’atletisme, projecte 
2009/2/50304/312, i per import de 1.150,50 €. 

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

20020.45900.6190000.40405 en concepte de Millora Parc d’enllumenat públic, 
projecte 2010/2/40405/201, per import de 500.000,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
20020.45400.6190000.40502, en concepte de Pla Millora de carrers, projecte 
2010/2/40502/203, i per import de 500.000,00 €. 

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

50100.01000.9130000.70300 en concepte d’Amortització préstecs bancaris, 
projecte 2011/2/70300/1 per import de 355.089,53 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
50100.01000.3100000.70100, en concepte d’Interessos préstecs bancaris, 
projecte 2008/2/70100/1, i per import de 355.089,53 €. 
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d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

52000.43000.2260901.30301 en concepte de Despeses diverses de Comerç, 
projecte 2010/2/30301/3, per import de 561,00 €. 

 
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
52000.43000.4890000.30303, en concepte d’Ajuts per a la promoció i activació 
del sector comercial, projecte 2008/2/30303/1, i per import de 561,00 €. 
 

 
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 11 de 
modificació del Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sant Cugat del Vallès, 28 de juliol de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Brugarolas i Conde 
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PLE 19/09/11 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
12 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
 
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 de 29 de juliol d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i tenint en 
compte que l’increment final de despesa net és de 0,00 €. 
 
Vistos els annexos que formen part de l’expedient. 
   
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 12 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i de crèdit extraordinari i circumscrita als següents termes: 

− Crear tres partides pressupostàries de despeses, via crèdit extraordinari 
− Efectuar transferències de crèdit positives diverses  partides de despesa 

finançades per transferències negatives de despeses. 
− Donar de baixa, per anul·lació, tres despeses en tres projectes diferents. 

 
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 2011,  
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, 29 de juliol de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
 
 
 
Carles Brugarolas i Conde 

FC/aa 
1112MPP 



 

JG 10/10/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 13 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
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 27 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits de gestió. 
  
Així doncs, 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 13 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i generació de crèdit segons el detall dels fulls annexos, i circumscrita 
als següents termes:  
 

− Efectuar transferències de crèdit positives de diverses partides de despesa 
finançades per transferències negatives de despeses. 

 
− Incrementar el crèdit de partides de despesa finançades per generacions de 

crèdit en diverses patides d’ingressos, derivades de les subvencions atorgades 
per la Diputació de Barcelona, i degudament acceptades per la Junta de Govern 
Local.  

 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la Intervenció 
Municipal per a dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions 
comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius derivades d’aquestes 
específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 28 de setembre de 2011 
 
El tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
 
 
 
Carles Brugarolas i Conde 

FC/aa 
1113MPP 



 

 
JG 17/10/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 14 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
 
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 l’11 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits de gestió. 
 
 
Així doncs, 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 14 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i generació de crèdit, i circumscrita als següents termes:  
 
Transferència de crèdits:  

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
71000.17200.2100005.40200 en concepte de Manteniment de la plataforma i 
secció de pistes forestals, projecte 2011/2/40200/1, per import de 3.942,00 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

71000.17200.4890002.40200 en concepte de Subvenció socis ADF Sant Cugat, 
projecte 2011/2/40200/8, i per import de 3.942,00 €. 

 
Generació i transferència de crèdits: 

− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 130.76102 en concepte de 
Diputació – Equipaments Esportius, projecte 2011/2/50304/200, per import de 
7.300,00 €. 

 
− Crear la partida pressupostària de despeses número 

13000.34200.6190000.50304 en concepte de Compra de Material Esportiu, 
projecte 2011/2/50304/200, i per import de 7.300,00 €. 

 

FC/aa 
1114MPP 



 

 
 
Un cop regularitzada pressupostàriament aquesta generació de crèdit, cal efectuar, via 
transferència de crèdit, la modificació pressupostària detallada: 
 

− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 
13000.34200.64800001.50304 en concepte de Gespa camp de futbol Jaume 
Tubau, projecte 2010/2/50304/202, per import de 3.112,91 €. 

 
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

13000.34200.6190000.50304 en concepte de Compra de Material Esportiu, 
projecte 2011/2/50304/200, i per import de 3.112.91 €. 

 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la Intervenció 
Municipal per a dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions 
comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius derivades d’aquestes 
específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 11 d’octubre de 2011 
 
La directora de l’àmbit de     El tinent d’alcalde d’Economia, 
Governança i  Economia    Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
Eva Borràs i Balcells     Carles Brugarolas i Conde 
 

FC/aa 
1114MPP 



 

JG 14/11/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 15 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA 2ª 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA (OAMCIC), PER A L’EXERCICI 2011  
 
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 10 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits municipals. 
 
La Junta de Govern Local de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 
Informació Ciutadana (OAMCIC) de 17 d’octubre de 2011, aprovà la segona 
modificació de pressupost d’aquest organisme, per tal d’assolir els objectius previstos 
per a l’exercici 2011. 
 
 
Així doncs, 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 15 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i generació de crèdit segons el detall dels fulls annexos, i circumscrita 
als següents termes:  
 

− Efectuar transferències de crèdit positives de diverses partides de despesa 
finançades per transferències negatives de despeses. 

 
− Incrementar el crèdit de diferents partides de despeses finançades per generació 

de crèdit a les partides d’ingressos. 
 
 
2n. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 2 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana 
(OAMCIC) per a l’exercici 2011, consistent en la distribució del crèdit de les diferents 
partides del pressupost,  de la forma que s’indica: 
 

FC/aa 
1115MPP + 02OAMCIC 



 

− Baixes de partides de despesa per import de 45.000.-€ 
− Suplementació de partides de despesa per un import 15.000.-€ 
− Baixes de partides d’ingressos per import de 50.000.-€ 
− Aplicació del romanent de tresoreria positiu a 31/12/2010 per un import de 

65.000,00 € per finançar la diferència produïda en la present modificació 
 

 
3r. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la Intervenció 
Municipal per a dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions 
comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius derivades d’aquestes 
específiques modificacions de Pressupost 
 
 
4t. DONAR COMPTE a l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana (OAMCIC), d’aquest acord per tal de fer efectiva i executiva aquesta 
modificació pressupostària. 
 
Sant Cugat del Vallès, 11 de novembre de 2011 
 
La directora de l’àmbit de     El tinent d’alcalde d’Economia, 
Governança i  Economia    Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Borràs i Balcells     Carles Brugarolas i Conde 
 

FC/aa 
1115MPP + 02OAMCIC 



 

PLE 21/11/11 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 
16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011 
 
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 de 8 de novembre d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i tenint en 
compte que l’increment final de despesa net és de 3.255.274,49 €, com a nou 
endeutament per fer front a les actes de pagament en expedients d’expropiació 
forçosa per l’adquisició principalment de zones verdes ubicades a l’àmbit territorial de 
l’EMD de Valldoreix, en execució de l’aprovació del Pla General Metropolità de 
Barcelona aprovat l’any 1976. 
 
Vistos els annexos que formen part de l’expedient. 
   
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 16 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i de crèdit extraordinari. 
 
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 2011,  
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, 8 de novembre de 2011 
 
La directora de l’àmbit de     El tinent d’alcalde d’Economia, 
Governança i  Economia    Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
Eva Borràs i Balcells     Carles Brugarolas i Conde 

FC/aa 
1116MPP 



 

JG 12/12/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 17 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011  
 
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 5 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits municipals. 
 
Així doncs, 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 17 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i generació de crèdit segons el detall dels fulls annexos, i circumscrita 
als següents termes:  
 

− Efectuar transferències de crèdit positives de diverses partides de despesa 
finançades per transferències negatives de despeses. 

 
− Incrementar el crèdit d’una partida de despeses finançada per generació de 

crèdit a una partida d’ingressos. 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la Intervenció 
Municipal per a dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions 
comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius derivades d’aquestes 
específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 7 de desembre de 2011 
 
La directora de l’àmbit de     El tinent d’alcalde d’Economia, 
Governança i  Economia    Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
Eva Borràs i Balcells     Carles Brugarolas i Conde 

FC/aa 
1117MPP 



 

JG 19/12/11 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 18 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011  
 
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 13 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 conjunt de modificacions pressupostàries sol·licitades 
pels diversos àmbits municipals. 
 
Així doncs, 
 
PROPOSO: 
 
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 18 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i generació de crèdit segons el detall dels fulls annexos, i circumscrita 
als següents termes:  
 

− Efectuar transferències de crèdit positives de diverses partides de despesa 
finançades per transferències negatives de despeses. 

 
− Incrementar el crèdit de diverses partides de despeses finançades per 

generacions de crèdit a les corresponents partides d’ingressos. 
 
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, i a la Intervenció 
Municipal per a dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions 
comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius derivades d’aquestes 
específiques modificacions de Pressupost 
 
Sant Cugat del Vallès, 14 de desembre de 2011 
 
La directora de l’àmbit de     El tinent d’alcalde d’Economia, 
Governança i  Economia    Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
Eva Borràs i Balcells     Carles Brugarolas i Conde 

FC/aa 
1118MPP 
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