MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES L’ANY 2009
N. expedient

Òrgan
d'aprovació

Data

Descripció

EXP/01/2009

JGL

02/02/2009

EXP/01/2009.- POLITIQUES SOCIAL

EXP/02/2009

JGL

16/02/2009

PROJECTES FINANÇATS AMB EL FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL

EXP/03/2009

DECRET
ALCALDIA

06/03/2009

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2008-2009

EXP/04/2009

PLE

16/03/2009

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

EXP/05/2009

JGL

23/03/2009

EXP/05/2009.-

EXP/06/2009

JGL

27/04/2009

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT ADAPTACIONS ZONA VERDA C/ ESTAPE

EXP/07/2009

JGL

04/05/2009

EXPEDIENT MC

EXP/08/2009

JGL

08/06/2009

EXP MC 08/2009

EXP/09/2009

JGL

22/06/2009

EXPEDIENT MC

EXP/10/2009

JGL

13/07/2009

MODIFICACIO DE CREDIT

EXP/11/2009

JGL

20/07/2009

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

EXP/12/2009

PLE

20/07/2009

MC PER FORTES VENTADES DE GENER

EXP/13/2009

JGL

27/07/2009

MODIFICACIÓ DE CREDIT

EXP/14/2009

JGL

07/09/2009

MC

EXP/15/2009

JGL

28/09/2009

TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES i APORTACIÓ TMA

EXP/16/2009

JGL

05/10/2009

JGL DEL 5 D'OCTUBRE

EXP/17/2009

PLE

19/10/2009

PLE 19 D'OCTUBRE

EXP/18/2009

JGL

26/10/2009

JGL

EXP/19/2009

JGL

09/11/2009

JGL

EXP/20/2009

JGL

30/11/2009

JGL

EXP/21/2009

JGL

14/12/2009

EXP/01/AMPLIA

(1)

23/01/2009

EXP/01/AMPLIA.- AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

EXP/02/AMPLIA

(1)

09/02/2009

EXP/02/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES TERRITORI

EXP/03/AMPLIA

(1)

09/03/2009

EXP/03/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES TERRITORI

EXP/04/AMPLIA

(1)

20/04/2009

EXP/04/AMPLIA.- RECARRECS

EXP/05/AMPLIA

(1)

27/04/2009

EXP/05/AMPLIA.- RECARRECS DE CONSTRENYIMENT

EXP/06/AMPLIA

(1)

27/05/2009

EXP/06/AMPLIA.- RECARRECS CONSTRENYIMENT

EXP/07/AMPLIA

(1)

15/06/2009

EXP/07/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES

EXP/08/AMPLIA

(1)

08/07/2009

EXP/08/AMPLIA.- RECARRECS

EXP/09/AMPLIA

(1)

06/07/2009

EXP/09/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES MEDI AMBIENT

EXP/10/AMPLIA

(1)

10/07/2009

EXP/10/AMPLIA.- SOM

EXP/11/AMPLIA

(1)

28/07/2009

EXP/11/AMPLIA

EXP/12/AMPLIA

(1)

21/09/2009

EXP/12/AMPLIA.- EXECUCIONS SUBSIDIARIES JGL 21-09-09

EXP/13/AMPLIA

(1)

05/10/2009

EXP/13/AMPLIA.- RECARRECS AGOST/09

EXP/14/AMPLIA

(1)

05/10/2009

EXP/14/AMPLIA.- RECARRECS JULIOL/09

EXP/15/AMPLIA

(1)

20/10/2009

EXP/15/AMPLIA.- RECARRECS CONSTRENYIMENT SETEMBRE/09

EXP/16/AMPLIA

(1)

13/11/2009

EXP/16/AMPLIA.- AMPLIACIO RECARRECS CONSTRENYIMENT

EXP/17/AMPLIA

(1)

09/11/2009

EXP/17/AMPLIA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA ISAAC AVELLANEDA

EXP/18/AMPLIA

(1)

14/12/2009

EXP/18/AMPLIA.- RECARRECS CONSTRENYIMENT NOVEMBRE/09

EXP/19/AMPLIA

(1)

31/12/2009

EXP/19/AMPLIA.- RECARRECS CONTRENYIMENT DESEMBRE/09

EXP/20/AMPLIA

(1)

31/12/2009

EXP/21/AMPLIA

(1)

31/12/2009

EXP/22/AMPLIA

(1)

31/12/2009

PRÉSTECS

(1)

No requereix d’aprovació per òrgan competent, tota vegada les Bases d’Execució
del Pressupost Municipal contemplen aquestes modificacions pressupostàries per
ampliació de les aplicacions pressupostàries.
Dades subministrades pel Servei de Comptabilitat, Control de Gestió i Patrimoni.
Data: 10 de maig de 2010.

JG 02/02/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO
1 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2009
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 Consell Comarcal del Vallès Occidental te assumides les competències delegades
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en matèria
d’ensenyament i concretament en la gestió del servei de transport escolar col·lectiu.
Derivat d’aquesta delegació el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat el
pagament de 25.547,38 € a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per
col·laborar en les despeses del servei de transport adaptat durant el curs 2008-2009,
pel alumnes de Sant Cugat del Vallès que s’han de desplaçar al Centre d’Educació
Especial Jeroni de Moragas situat a Cerdanyola del Vallès.
La Junta de Govern Local en sessió de 19 de gener d’enguany va aprovar el Conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, en matèria de transport col·lectiu adaptat pel curs 2008/2009, amb
l’acceptació de l’aportació econòmica supraesmentada.
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 27 de gener d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària sol·licitada.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
Efectuar la següent modificació pressupostària via generació de crèdit:
− Incrementar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número
400.454.02, en concepte de Consell Comarcal – Transport adaptat, per import
de 1.174,76 €.
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
49000.32300.2230000.10400.20.2 en concepte de Transport adaptat, per
import de 1.174,76 €.
FC/aa
0901MPP

2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els
corresponents tràmits econòmico-administratius.
Sant Cugat del Vallès, 28 de gener de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

FC/aa
0901MPP

JG 16/02/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO
2 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2009
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 9/2008, de 28 de novembre, aprovà la creació d’un Fons Estatal
d’Inversió Local (a partir d’ara FEIL) destinant 8.000 milions d’euros a actuacions
urgents en l’àmbit municipal en matèria d’inversions especialment generadores
d’ocupació. En aquest Fons s’instrumenten uns procediments de sol·licitud, que són
telemàtics, d’urgència i reglats temporalment.
La distribució dels fons s’ha realitzat en funció de la població total de cada municipi i
per tant ha pertocat al municipi de Sant Cugat del Vallès amb 74.345 habitants,
l’assignació d’ un Fons de 13.158.193,00 € com a finançament màxim d’aquest FEIL
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.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió
extraordinària de data del 24 de desembre de 2008 va aprovar un total de 25 projectes
municipals per un import total de 13.158.193,00 €. Aquests projectes 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.
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 13 de febrer d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar una modificació pressupostària del tot
necessària per tal de poder portar a terme tots aquests projectes.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 2 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, via generació de crèdit i per import de
13.158.193,00 €, segons el detall indicat al quadre adjunt:

FC/aa
0902MPP

EQUIPAMENTS

REHABILITACIO
MERCAT DE PERE SAN
ARRANJAMENT PART
POSTERIOR MONESTIR
CASINO DE LA
FLORESTA

PRESSUPOST

IMPORT
SENSE IVA

PARTIDA
DESPESES

PARTIDA
D'INGRÉS

P.A.M.

1.200.000,00

1.034.482,76 95000,62200,6320000

900.72000

3.03.00

350.000,00

301.724,14 95000,45300.6010000

900,72001

5.04.00

1.258.556,24

1.084.962,28 95000,45100.6320000

900,72002

5.05.00

685.643,76

591.072,21 95000,51100,6010000

900,72003

4.01.00

URBANITZACIÓ
ROTONDA CARRER
MARTORELL/CAN
GANXET
VIANITZACIÓ RBLA
J.VERDAGUER
(VALLDOREIX)

1.100.000,00

948.275,86 95000,51100,6010001

900,72004

4.01.00

C/ MIGDIA

241.510,19

208.198,44 20000,51100,6110001

200,72005

4.05.02

C/SARAGOSSA

752.905,22

649.056,23 20000,51100,6110002

200,72006

4.05.02

C/BARCELONA

874.011,18

753.457,91 20000,51100,6110003

200,72007

4.05.02

1.331.543,79

1.147.882,57 20000,51100,6110004

200,72008

4.05.02

217.661,47

187.639,20 20000,51100,6110005

200,72009

4.05.02

253.814,15

218.805,30 20000,51100,6110006

200,72010

4.05.02

VORERES SANT
SALVADOR FINS A
BERGARA

176.103,15

151.813,06 20000,51100,6110007

200,72011

4.05.02

VORERES DIPUTACIÓ
DE LA FLORESTA

305.203,68

263.106,62 20000,51100,6110008

200,72012

4.05.02

66.430,37

57.267,56 20000,51100,6110009

200,72013

4.05.02

159.182,21

137.226,04 20000,51100,6110010

200,72014

4.05.02

193.650,79

166.940,34 20000,51100,6110011

200,72015

4.05.02

558.620,27

481.569,20 20000,51100,6110012

200,72016

4.05.02

XARXA CARRIL BICI
(general municipi)

243.000,00

209.482,76 61000,51100,6010000

600,72017

4.05.00

ROTONDA C/AMPOSTA

300.000,00

258.620,69 61000,51100,6010001

600,72018

4.01.00

273.823,56

236.054,79 70000,53300,6010007

700,72019

4,02,00

C/VALLÈS
VORERES ENTRE PLA
DEL VINYET ENTRE
SANT JOSEP I SANT
SALVADOR
VORERES RIUS I
TAULET

VORERES c/ILLES
MEDES
VORERES
C/MALLORCA
VORERES
C/PAMPLONA
VORERES
C/MONTSERRAT ROIG
(FINS A POMPEU
FABRA)
CARRIL BICI
c/MONTSERRAT ROIG
(FINS A POMPEU
FABRA)
MOBILITAT

MEDI AMBIENT
PARC ARBORETUM
FC/aa
0902MPP

INFRAESTRUCTURES
CLAVEGUERAM SANT
MAGÍ

1.295.594,33

1.116.891,66 20000,51100,6010013

200,72020

4.01.04

C/ COLOM

485.738,64

418.740,21 20000,51100,6010014

200,72021

4.05.02

TORRE
COMUNICACIONS

139.200,00

120.000,00 95000,52100,6270000

900,72022

8.02.00

DESENV. XARXA FIBRA
ÒPTICA

696.000,00

600.000,00 95000,52100,6270001

900,72023

9.04.00

TOTAL
FONS MUNICIPAL SANT
CUGAT

13.158.193,00 11.343.269,82

13.158.193,00

2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els
corresponents tràmits econòmico-administratius.
Sant Cugat del Vallès, 13 de febrer de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

FC/aa
0902MPP

DECRET NÚM.

420 / 2009

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
2009, i vist l'informe d'Intervenció de data 9 de març de 2009d, així com els seus
annexos.

R E S O L C,
1r.- APROVAR la tercera modificació del pressupost de 2009, mitjançant la
incorporació dels romanents de les despeses procedents de l’exercici de 2008 per un
import total agregat de 30.591.027,55 €.
2n.- DONAR-NE COMPTE al Ple Municipal i al Servei de Comptabilitat de
l’Ajuntament, per tal de fer els tràmits corresponents d’aquesta tercera modificació del
pressupost de l’exercici 2009, mitjançant la incorporació dels romanents de crèdit de
despeses.
Sant Cugat del Vallès, 9 de març de 2009
L'Alcalde-President
Davant meu,
El Secretari General

Lluís Recoder i Miralles
Josep Mª Rigau i Caixès

FC/aa
0903MPD(IR08)

PLE 16/03/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO
4 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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 10 de març d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i els annexos
que formen part de l’expedient.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 4 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, sota la forma de la modificació pressupostària que
al marge de les transferències entre partides pressupostàries ja existents, en resulta
un crèdit extraordinari per un import total agregat de 9.991.564,63 €.
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 2009,
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, 11 de març de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

FC/aa
0904MPP

JG 23/03/2009

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 5 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I PROPOSTA DE RATIFICACIÓ I
APROVACIÓ DE LA 1ª MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’INSTITUT
DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ, PER A L’EXERCICI 2009
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’any 2001 l’entitat LOCALRET i les operadores TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU i
ONO van signar diversos convenis de desenvolupament de xarxes de
telecomunicacions, als que posteriorment es va adherir l’Ajuntament de Sant Cugat.
La Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2009 va aprovar la pròrroga del conveni
de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, subscrit el 6 de juny de
2008 entre l’empresa Boehringer Ingelheim España, SA i l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès.
El 6 de novembre de 2006 l’Ajuntament de Sant Cugat va subscriure amb el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya un conveni de
col·laboració per al manteniment d’un servei de punt de trobada al partit judicial de
Rubí. La durada d’aquest conveni era per a l’any 2006 renovant-se automàticament,
per període anuals, fins a una durada màxima de 4 anys.
Atesa la Resolució de Presidència 2/2009, de 13 de març, de l’Institut de Gestió
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, que aprovà la primera
modificació del pressupost d’aquest organisme per la incorporació dels romanents de
despeses procedents de l’exercici 2008.
Atesos els informes d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de
realitzar totes les modificacions pressupostàries, així com el conjunt d’annexos
documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 5 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
1 de 2
FC/aa
0905MPP + IGEPESI

Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.39902, en concepte
de Telecomunicacions, per import de 4.759,89 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 32000
52100 6360000 90301 projecte 2009 2 90301 254 en concepte de
Desplegament de la xarxa de fibra òptica per import de 4.759,89 €.
b) Incrementar 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
43000.41300.2260900, projecte 2008/2/10702/1.1 en concepte de Patrocini “A
l’esport, jo tallo amb el fum ” per import de 15.000,00 €.
c) Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 400 45528, en
concepte de Generalitat – Punt de Trobada, per un import de 15.635,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41500.31300.4800000.10100, projecte 2008/10100/7, en concepte de
Conveni Punt de Trobada, per import de 15.635,00 €.
2n. 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 2009, circumscrit als següents termes:
La Resolució de Presidència 2/2009, de 13 de març, de l’Institut de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica i Societat de la Informació, aprovà la primera modificació de
pressupost per a l’any 2009, consistent en la incorporació dels romanents de despeses
procedents de l’exercici 2008, per un total agregat de 112.373,57 €.
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 5 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 modificació
pressupostària.
Sant Cugat del Vallès, 18 de març de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

2 de 2
FC/aa
0905MPP + IGEPESI

JG 27/04/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO
6 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2009
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 dia 4 de març de 2009 es va signar Conveni de col·laboració empresarial en
activitats d’interés general entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’empresa
Clece Serveis SA. La clàusula segona del conveni establia que aquesta empresa faria
una aportació econòmica total de 24.000,00 € amb pagaments mensuals de 2.000,00
€; dels quals 12.000,00 € són per donar suport al concert de Nadal per a la gent gran
que es realitza al Teatre Auditori i la resta dels altres 12.000,00 € per esdeveniments
culturals i socials del municipi.
Posteriorment en data del 22 d’abril de 2009 es va rebre una nota complementària i de
major concreció d’aquest esmentat conveni signat el 4 de març de 2009, en que el
representant legal de l’empresa Clece Serveis SA donava el seu suport i vistiplau a
que es destinessin 6.000,00 € pel Club Volleyball Sant Cugat i a la Unió Esportiva Sant
Cugat.
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 27 d’abril d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària derivada de
la signatura d’aquest conveni de col·laboració.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 6 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
Efectuar la següent modificació pressupostària via generació de crèdit:
− Anul·lar l’apartat tercer de l’acord de Junta de Govern de 23 de març de 2009
que feia referència a l’aplicació pressupostària dels 24.000,00 € assignats a
través del conveni promogut per Clece Serveis, SA.
− Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 110.47001 en
concepte de “Esponsorització d’actes culturals”, del pressupost municipal del
2009, per import de 12.000,00 €.
FC/aa
0906MPP

− Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41400.31300.2260901, pam 10.200 en concepte de « Dinamització gent
gran », per import de 12.000,00 €.
− Aplicar aquest ingrés aquest ingrés i despesa finalista de tipus no
pressupostari per import de 12.000,00 € a la rúbrica de creditors no
pressupostaris, 20000 Subvencions finalistes, compte del PGCL 4199, essent
6.000,00 € a favor de l’entitat esportiva Club Volleyball Sant Cugat i altres
6.000,00 € a favor de la Unió Esportiva Sant Cugat.
2n. ORDENAR i fer efectiu el pagament a favor de l’entitat esportiva Club Volleyball
Sant Cugat i a favor de la Unió Esportiva Sant Cugat, per import de 6.000,00 € per a
cada entitat esportiva.
3r. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament i de la Tresoreria
general per dur a terme els corresponents tràmits econòmico-administratius d’aquesta
modificació pressupostària i posteriors pagaments.
Sant Cugat del Vallès, 27 d’abril de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

FC/aa
0906MPP

JG 04/05/2009

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 7 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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.
Ateses les peticions efectuades pels diferents àmbits de gestió, sobre la necessitat de
regularitzar determinats aspectes pressupostaris clarament definits a l’informe
d’Intervenció adjunt i a la documentació complementària, cal efectuar un seguit de
modificacions pressupostàries via transferència de crèdit i generació de crèdit.
Atès l’informe d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar
totes les modificacions pressupostàries, així com el conjunt d’annexos documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 7 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, 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 número 00000.12120.2260101.80200, en concepte
Despeses diverses d’alcaldia, projecte 2008 2 80200 13 2, i
import de 3.000,00 €.
 Partida número 00000.12120.2260100.80200, en concepte
Despeses diverses de protocol, projecte 2008 2 80200 13 1, i
import de 5.140,00 €.

de
per
de
per

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
00000.12120.2260101.80501 en concepte de Despeses diverses d’alcaldia,
projecte 2008 2 80501 1 1, i per import de 8.140,00 €.
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
60000.43200.2270601.40101 en concepte d’Estudis i projectes, projecte 2008
2 40101 4 1, per import de 3.828,00 €.
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
60000.43200.2130000.40100 en concepte de Manteniment equips, projecte
2008 2 40100 21 1, per import de 3.828,00 €.
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
21000.44200.2270002.40105 en concepte de Serveis extraordinaris fora
concessió RSU, projecte 2008 2 40105 2, per import de 64.549,61 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
29000.44200.2270002.40100 en concepte de Gestió concessió recollida
paper, vidre i envasos, projecte 2008 2 40100 16, per import de 64.549,61 €.
d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
59000.12110.2260900.80200 en concepte de Despeses diverses, projecte
2008 2 80200 2 , per import de 1.622,29 € .
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
59000.12110.2210401.10500 en concepte d’Equips de protecció i seguretat
en el treball, projecte 2009 2 10500 11, per import de 1.622,29 €.
e) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
50000.61100.2260300.80200 en concepte de Defensa jurídica d’Economia,
projecte 2008 2 80200 3 1, per import de 15.397,68 € .
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
50100.61100.3490000.40103 en concepte d’Interessos leasing vehicles
brigada, projecte 2009 2 40103 202 1 per import de 15.397,68 €.
1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via generació de crèdit:
− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 600 77000, en concepte
d’Aportació jardineria carrer Estapé, per un import de 12.020,24 €.
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
700000.53300.6010008.40502 en concepte de Zona verda carrer Estapé
projecte 2009 2 40502 265 per import de 12.020,24 €.
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els
corresponents tràmits econòmico-administratius.
Sant Cugat del Vallès, 28 d’abril de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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JG 08/06/2009

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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.
Ateses les peticions efectuades pels diferents àmbits de gestió, sobre la necessitat de
regularitzar determinats aspectes pressupostaris clarament definits a l’informe
d’Intervenció adjunt i a la documentació complementària, cal efectuar un seguit de
modificacions pressupostàries via transferència de crèdit i generació de crèdit.
Atès l’informe d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar
totes les modificacions pressupostàries, així com el conjunt d’annexos documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 8 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, 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
92000.46300.2260201 en concepte de Digitalització Arxius M., projecte
2008.2.90200.1.1, i per import de 18.560,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
92000.46300.2260200 en concepte de Fotografies premsa, projecte
2008.2.80200.9.1, i per import de 18.560,00 €.
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
52000.62210.4800000.30302 en concepte d’Ajuts al desenvolupament del
POEC – Consultoria, treballs d’adequació de la nova legislació comercial,
projecte 2009.2.30302.1.1, per import de 13.920,00 €.
Crear
la
partida
pressupostària
de
despeses
número
52000.62210.2260301.30302 en concepte de Consultoria, treballs
d’adequació de la nova legislació comercial, projecte 2009.2.30302.1.1 , per
import de 13.920,00 €.
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c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
52000.62210.2260901.30301 en concepte de Despeses diverses, projecte
2008.2.30301.3.1, per import de 4.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
52000.62200.2130000.30300 en concepte de Reparació i manteniment
mercats, projecte 2008.2.30300.13.1, per import de 4.000,00 €.
1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via generació de crèdit:
a) Incrementar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número
400.45402, en concepte de Consell Comarcal – Transport adaptat, per import
de 648,62 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
49000.32300.2230000.10400 en concepte de Transport adaptat, projecte
2008/2/10400/20/2, i per import de 648,62 €.
b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.46221 en concepte
de Diputació.Urgència social, i per import de 110.308,00 €.
Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.46219 en concepte
de Diputació. Suficiència alimentària en el període 0-3 anys a les escoles
bressols municipals, i per import de 10.651,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
42000.32100.4800000 en concepte d’Ajuts escolars, projecte 2009/2/10400/6,
i per import de 120.959,00 €.
c) Incrementar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número
500.46207 en concepte de Diputació – Altres subvencions, i per import de
8.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
49000.31300.2260902, en concepte de Servei de SAD, projecte
2008/2/10200/1/2, i per import de 8.000,00 €.
d) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 300.45100 en concepte
de Subvenció modernització tecnològica, i per import de 74.840,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
30000.46300.2220400.90101 en concepte d’Administració electrònica,
projecte 2008/2/90101/4, i per import de 15.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
30000.12100.2270600.90101 en concepte de Modernització tecnològica
Administració Local, projecte 2008/2/90101/4, i per import de 59.840,00 €.
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e) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 700.77000 en concepte
d’Aportació particular per reducció nivells acústics, i per un import de
138.245,32 €.
Crear
la
partida
pressupostària
de
despeses
número
72000.53300.7700000.40205 en concepte de Conveni entre Delphi Diesel i
l’Ajuntament per reduir els nivells acústics de l’activitat industrial, projecte
2009/2/40205/007/2, i per import de 138.245,32 €.
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els
corresponents tràmits econòmico-administratius.
Sant Cugat del Vallès, 4 de juny de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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.
Ateses les peticions efectuades pels diferents àmbits de gestió, sobre la necessitat de
regularitzar determinats aspectes pressupostaris clarament definits a l’informe
d’Intervenció adjunt i a la documentació complementària, cal efectuar un seguit de
modificacions pressupostàries via transferència de crèdit i generació de crèdit.
Atès l’informe d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar
totes les modificacions pressupostàries, així com el conjunt d’annexos documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 9 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, 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
74000.53300.2270600.40404 en concepte d’Agenda 21 escolar, projecte
2009/2/40404/2, i per import de 39.507,76 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
74000.53300.4890000.40205 en concepte de Subvencions de protecció
ambiental, projecte 2009/2/40205/5 i per import de 39.507,76 €.
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
20000.12100.6220001.50306 en concepte d’Adequació espais Club
Muntanyenc, projecte 2009/2/50306/237, i per import de 15.000,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
20000.12100.6220002.50306 en concepte de Climatització arxiu P-1, projecte
2009/2/50306/238 i per import de 15.000,00 €.
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c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
11100.45100.2260902 en concepte d’Activitats de joventut, projecte
2008/2/10302/1/6 i per import de 4.843,51 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
11000.45100.2260700 en concepte d’Activitats populars i tradicionals,
projecte 2008/2/10100/9, i per import de 4.843,51 €.
d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
92000.45100.2260100 en concepte de Premis Ciutat Sant Cugat., projecte
2008/2/90200/1/1, i per import de 5.411,38 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
92000.46300.2260204 en concepte d’Accions comunic. Institucionals, projecte
2008/2/80200/9/1, i per import de 5.411,38 €.
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.39900
en concepte d’Imprevistos, i per import de 14.025,13 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
25000.42200.2120000.50300 en concepte de Manteniment edificis
ensenyament, projecte 2009/2/50300/10 i per import de 14.025,13 €.
b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.61000, en concepte
d’Alienació local c/ de la Creu, per import de 800.000,00 €.
Crear les següents partides pressupostàries de despesa pels imports
detallats:
PARTIDA

IMPORT

Concepte

Número

Projecte

Escola de Música
Urbanització carrer
Navarra, Còrdova
i Sevilla
Rehabilitació centre
cívic Mirasol
Connexió avinguda
Montserrat Roig i
Turó Can Matas.
1ª anualitat

95000.32100.6270000

2008/2/50500/280/1

155.321,22 €

95000.51120.6010000

2009/2/40100/270/1

63.682,97 €

20000.45100.6320000

2009/2/50306/272/1

190.995,81 €

95000.51100.6010002

2009/2/40100/271/1

390.000,00 €

TOTAL ………………………………..

800.000,00 €
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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, 17 de juny de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 10 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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.
Ateses les peticions efectuades pels diferents àmbits de gestió, sobre la necessitat de
regularitzar determinats aspectes pressupostaris clarament definits a l’informe
d’Intervenció adjunt i a la documentació complementària, i atesa la necessària
adequació de certs aspectes comptables del vigent pressupost, cal efectuar un seguit
de modificacions pressupostàries via transferència de crèdit, generació de crèdit i
baixes per anul·lació.
Atès l’informe d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar
totes les modificacions pressupostàries, així com el conjunt d’annexos documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 10 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, 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
72100.53300.2270601 en concepte de Control contaminació, projecte
2008/2/40200/11, i per import de 6.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
72000.53300.2260900 en concepte de Reducció soroll, projecte
2008/2/40200/33, i per import de 6.000,00 €.
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
83000.12100.2270600.90402
en
concepte
de
Desenvolupament
gestió/qualitat serveis externs., projecte 2009/2/90402/3, i per import de
8.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
81000.12100.2270600.80501 en concepte de Serveis externs, consultoria,
projecte 2008/2/80501/1, i per import de 8.000,00 €.
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c) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i pels
imports detallats:
Partida
88200.12100.1510001.80200

89900.12100.1210000.80200
89900.12100.1300000.80200

Concepte
Secretaria general, complement
productivitat
Gerència, personal funcionari.
Complementàries
Gerència, personal laboral

Projecte

Import

2008/2/80200/19

70.040,87 €

2008/2/80200/19

35.000,00 €

2008/2/80200/19

55.000,00 €

Total ...................

160.040,87 €

Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
80000.12100.1610000.90300 en concepte de Jubilacions anticipades i
indemnitzacions, projecte 2008/2/90300/2, i per import de 160.040,87 €.
d) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
11000.45100.2260901 en concepte d’Activitats de Cultura, Escena, projecte
2008/2/10900/15, i per import de 10.634,23 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
11000.45100.2260700 en concepte d’Activitats populars i tradicionals,
projecte 2008/2/10100/9, i per import de 10.634,23 €.
1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via generació de crèdit:
− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 400.45537 en concepte
de Generalitat - Cooperació, i per import de 12.000,00 €.
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
45000.31300.2260200.10400 en concepte de Sensibilització en cooperació,
projecte 2009/2/10400/5, 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.
Sant Cugat del Vallès, 9 de juliol de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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JG 20/07/2009

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 11 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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 necessària adequació de certs aspectes comptables del vigent pressupost
clarament definits a l’informe d’Intervenció adjunt i a la documentació complementària,
cal efectuar un seguit de modificacions pressupostàries via transferència de crèdit i
baixes per anul·lació.
Atès l’informe d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar
totes les modificacions pressupostàries, així com el conjunt d’annexos documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 11 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via transferència de crèdit:
− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
13000.45200.6320000.50304 en concepte de Gespa artificial camp de futbol
Mirasol i Jaume Tubau, projecte 2009/2/50304/273, i per un import de
69.234,85 €.
− Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i pels
imports detallats:
Partida
95000.45200.6220000.50601
13000.45200.6110000.50601
13000.45200.6110000.50601

Concepte
Edificis i altres
construccions
Inversions zones esportives
Inversions zones esportives

Projecte

Import

2009/2/50601/278

32.171,39 €

2009/2/50601/279

12.063,46 €

2009/2/50601/280

25.000,00 €

Total ...................

69.234,85 €
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1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost de baixes per anul·lació:
− Anul·lar les següents partides pressupostàries de despeses i pels imports
detallats:
Partida
95000.51100.6100000.40300

13000.45200.6320000.50304

Concepte
Carrer Murillo /
Villà
Gespa artificial
camp futbol Mirasol i Jaume
Tubau

Projecte

Import

2008/2/40300/240

514.893,16

2009/2/50304/273

115.106,84

Total ...................

630.000,00 €

− Anul·lar la partida pressupostària d’ingressos número 900/75501 en concepte
de Generalitat PUOSC – carrer Murillo / Villà, i per un import de 630.000,00 €.
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els
corresponents tràmits econòmico-administratius.
Sant Cugat del Vallès, 15 de juliol de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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PLE 20/07/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO
12 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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 vent produït
el 24 de gener de 2009, que ocasionà diverses destrosses al municipi.
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 16 de juliol d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i 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 2009, sota la forma de modificació pressupostària via
generació, transferència i suplement de crèdit, i circumscrita als següents termes:
− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.46222 en concepte de
Diputació – Assistència amb motiu del temporal de vent, per import de
178.714,04 €.
− Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 500.87002 en
concepte de R/Romanent de Tresoreria 2008, per import de 140.000.00 €.
− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
50100.01000.3100000.70100 en concepte d’Interessos préstecs bancaris,
projecte 2008/2/70100/1, per import de 93.941,07 €.
− Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
50000.12110.2200000.40500 en concepte de Despeses recurrents EP, projecte
2009/2/40500/1, amb el tipus de modificació detallada i pels següents imports:
− Crèdit generat per import de 178.714,04 €.
− Transferència de crèdit per import de 93.941,07 €
− Suplement de crèdit per import de 140.000,00 €

FC/aa
0912MPP

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 2009,
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, 17 de juliol de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

FC/aa
0912MPP

JG 27/07/2009

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 13 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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 necessària adequació de certs aspectes comptables del vigent pressupost
clarament definits a l’informe d’Intervenció adjunt i a la documentació complementària,
cal efectuar un seguit de modificacions pressupostàries via generació de crèdit i
transferència de crèdit.
Atès l’informe d’Intervenció on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar
totes les modificacions pressupostàries, on hi ha una operació no gaire freqüent i que
comporta una sèrie d’operacions financeres passades, presents i futures amb l’entitat
de l’Esbart, així com el conjunt d’annexos documentals.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 13 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
1.1 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 110.83100 en concepte
d’Esbart, cessió de drets, i per import de 50.000,00 €.
Crear
la
partida
pressupostària
de
despeses
número
11000.45100.8310000.20202 en concepte d’Esbart, bestreta específica
projecte 2008/2/20202/13, i per import de 50.000,00 €.
b) Ampliar la partida pressupostària d’ingressos número 130.47002 en concepte
d’Esponsorització actes esportius, i per import de 12.000,00 €.
Incrementar
la
partida
pressupostària
de
despeses
número
13000.45200.4890000.20202 en concepte de Suport entitats esportives,
projecte 2008/2/20202/8, i per import de 12.000,00 €.
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1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via transferència de crèdit:
− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
93000.46300.2270600.20101 en concepte de Programes de participació,
projecte 2008/2/20101/4, i per import de 762,30 €.
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
93000.46300.2270601.80104 en concepte d’Estudis de Participació
Ciutadana, projecte 2008/2/80104/2, i per import de 762,30 €.
2n. DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament per dur a terme els
corresponents tràmits econòmico-administratius.
3r- FER EFECTIU el pagament a favor de l’Esbart d’aquests 50.000 € com a bestreta
específica.
Sant Cugat del Vallès, 24 de juliol de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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JG 07/09/2009

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 14 DE MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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 2 de setembre d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar les modificacions pressupostàries
sol·licitades, així com 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 2009, 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
91000.46300.2270900.80200 en concepte d’Atenció Ciutadana, projecte
2008/2/80200/14, i per import de 16.416,80 €.
Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses:
− Partida número 92000.46300.2260200.80200 en concepte de
Fotografies de Premsa, projecte 2008/2/80200/9, i per import de
15.800,00 €.
− Partida número 92000.46300.2260204.80200 en concepte d‘Accions
Comunicatives Institucionals, projecte 2009/2/80200/1, i per import de
616,80 €.
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
92000.45100.2260100.20301 en concepte de Premis Ciutats de Sant Cugat,
projecte 2008/2/20301/4, i per import de 2.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
92000.46300.2260205.80200 en concepte de Publicitat,
projecte
2008/2/80403/1, i per import de 2.000,00 €.
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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, 3 de setembre de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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JG 28/09/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 15 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 2009
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 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 6 de juliol de 2009 aprovà la segona modificació del pressupost
d’aquest organisme per la necessitat de realitzar un suplement de crèdit.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 15 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, 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
56000.32200.2260900.10300 en concepte de Despeses generals del SOM,
projecte 2009/2/10300/1, i per import de 46.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
56000.32200.2270900.10300 en concepte de Contractacions per projectes
del SOM, projecte 2009/2/10300/1, i per import de 46.000,00 €.
b) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
89900.12100.1300000.80200 en concepte de Gerència-Personal laboral,
projecte 2008/2/80200/19, i per import de 6.000,00 €.
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
81000.12100.1620000.80100 en concepte de Pla de formació, projecte
2008/2/80100/2, i per import de 6.000,00 €.
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 130.47009 en concepte
d’Aportacions a Entitats Esportives, per un import de 10.000,00 €.
Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i
pels imports detallats :
Partida
13000.45200.4890000.20202
92000.46300.2260204.80200

Concepte
Suport a entitats
esportives
Accions
comunicatives
institucionals

Projecte

Import

2008/2/20202/8

7.000,00 €

2009/2/80200/1

3.000,00 €

Total .................

10.000,00 €

b) Crear la partida pressupostària d’ingressos número 800.47010 en concepte
de Becaris. Implantació orgànica a Valldoreix. TMA, per un import de
3.200,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
81000.12100.4810000.80200 en concepte de Conveni pràctiques amb
institucions, projecte 2008/2/80200/12, per un import de 3.200,00 €.
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 2009, circumscrit als següents termes:
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de
la Informació de data 6 de juliol de 2009 aprovà la segona modificació del pressupost
per a l’any 2009, consistent en un suplement de crèdit de la partida de despeses
número 20000.66000.4890001.30202, en concepte de Transferències al Consorci per
a la promoció i desenvolupament de l’Eix de la B-30, projecte 2009/2/30202/1/1, per
import de 45.360,00 €, i financiats de la següent manera:
− 31.880,96 € per generació de crèdit aplicats a la partida d’ingressos número
46206 en concepte de Transferències del CIT.
− 13.479,04 € amb el romanent de Tresoreria de l’exercici 2008 aplicat a la
partida d’ingressos número 87001 en concepte de Romanent de Tresoreria
per suplement de crèdit.
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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 15 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, 23 de setembre de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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JG 05/10/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 16 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI
2009
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 30 de setembre d’enguany, completat amb el conjunt
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, informa favorablement de la
possibilitat de realitzar la modificació pressupostària sol·licitada pel departament de
Comerç.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 16 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
Efectuar la següent modificació pressupostària via transferència de crèdit:
− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
52000.62210.4890000 en concepte de Promoció del comerç, projecte
2008/2/30303/1, i per import de 18.353,55 €.
− Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i pels
imports detallats :
Partida
52000.62210.2260301
52000.62200.2130000

Concepte
Consultoria treballs
adequació legislació cial
Reparació, manteniment
mercats TB i PS

Projecte

Import

2009/2/30302/1

14.500,00 €

2008/2/30300/7

3.853,55 €

Total .................

18.353,55 €
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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 16 de
modificació del Pressupost de l’Ajuntament.
Sant Cugat del Vallès, 30 de setembre de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena

2 de 2
FC/aa
0916MPP

PLE 19/10/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO
17 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009
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.
Ateses les corresponents sol·licituds dels àmbits municipals de Cultura, Serveis
Urbans, Polítiques Socials, Economia i Territori.
Atès el corresponent informe d’Intervenció de 13 d’octubre d’enguany, on s’informa
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i els annexos
que formen part de l’expedient.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 17 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, sota la forma de modificació pressupostària via
transferència de crèdit i crèdit extraordinari, i circumscrita als següents termes:
− Crèdit extraordinari finançat per baixes de partides pressupostàries per
import de 21.000,00 €.
− Transferència de crèdit per import de 1.975.405,43 €
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 2009,
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, 13 d’octubre de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
FC/aa
0917MPP

JG 26/10/09

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 18 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 2009
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 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.
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de
la Informació de data 7 de setembre de 2009 aprovà la tercera modificació del
pressupost d’aquest organisme per la necessitat de realitzar un suplement de crèdit.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 18 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, 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
94000.22200.1630000.10500 en concepte de Galeria de tir projecte
2008/2/10500/3, i per import de 2.080,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
94000.22200.2210900.10500 en concepte d’Adquisició de munició, projecte
2008/2/10500/3, i per import de 2.080,00 €.
b) Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses:
 partida número 74000.53300.2100006.40403 en concepte de Reducció
gasos amb efecte hivernacle, projecte 2008/2/40403/4, i per import de
9.230,62 €.
 partida número 74000.53300.2270603.20101 en concepte de Pla de
lluita contra el canvi climàtic, projecte 2009/2/20101/2, i per import de
5.074,50 €.
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Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
74000.53300.2260903.10801 en concepte de Sensibilització ambiental,
projecte 2008/2/10801/2, i per import de 14.305,12 €.
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
49000.31300.2260903.10400 en concepte de Fons de contingències per a
cojuntura de crisis, projecte 2009/2/10400/8, i per import de 170.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
49000.31300.2260903.10200 en concepte de Fons de contingències per a
cojuntura de crisis, projecte 2009/2/10200/1, i per import de 170.000,00 €.
1.2 Efectuar la següent modificació de pressupost via generació de crèdit:
− Ampliar la partida pressupostària d’ingressos número 400.45532 en concepte
de Generalitat Governació-Programa famílies assentament hongarès, i per
import d’11.000,00 €.
− Incrementar
la
partida
pressupostària
de
despeses
número
42000.32300.2260900.10402 en concepte d’Assentament hongarès, projecte
2008/2/10402/36, i per import d’11.000,00 €.
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 2009, circumscrit als següents termes:
El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de
la Informació de data 7 de setembre de 2009 aprovà la tercera modificació del
pressupost per a l’any 2009, consistent en un suplement de crèdit de la partida de
despeses número 20000.66000.2260601.30402, en concepte d’Organització
Santcugatribuna, projecte 2009/2/30402/1/1, per import de 40.000,00 €, i finançats
amb el romanent líquid de Tresoreria de l’exercici 2008 aplicat a la partida d’ingressos
número 87001 en concepte de Romanent de Tresoreria per suplement de crèdit.
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 18 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, 22 d’octubre de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 19 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI
2009.
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 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 19 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
1.1 Efectuar la següent modificació pressupostària via transferència de crèdit:
− Minorar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, pels
imports detallats:
Partida i projecte
00000.12120.4890002.20301
2008.2.20301.2
00000.12120.4890001.20202
2008.2.20202.4
00000.12120.2260900.20301
2008.2.20301.2
00000.12120.2260102.10600
2008.2.10600.12
00000.12120.4890000.10600
2008.2.10600.12

Concepte

Import

Suport agermanaments

1.820,00 €

Subvencions diverses

8.229,00 €

Agermanaments

3.134,78 €

Despeses institucionals

6.225,88 €

Convenis institucionals

2.448,00 €

TOTAL ........................................

21.857,66 €

− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
00000.12120.2260100.80200 en concepte de Despeses diverses protocol,
projecte 2008.2.80200.13, per un import de 21.857,66 €.
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1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries d’ingressos, pels
imports detallats:
Partida

Concepte

Import

400.46204

Diputació. Desenvolupament del SAD

5.834,93 €

400.46205

7.587,25 €

403.46203

Diputació. Ratio per habitant
Diputació. Pla sobre drogues i altres
comportaments de risc
Diputació. Suport polítiques locals de
diversitat i ciutadania
Diputació. Polítiques municipals de
diversitat a la ciutadania
Diputació. Promoció de la salut

403.46210

Diputació. Prevenció de legionel·losi

400.46223
400.46224
402.46213

TOTAL ...................................................

1.156,75 €
1.904,28 €
1.419,08 €
478,00, €
73,00 €
18.453,29 €

Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, pels
imports detallats:
Partida i projecte
49000.31300.2260902.10200
2008.2.10200.1
42000.31300.4800001.10400
2008.2.10400.11
41300.32300.2260200.10403
2009.2.10403.2
41400.31300.2260901.10201
2009.2.10201.1
41200.32300.2260902.10601
2008.2.10601.2
43000.41300.2260900.10700
2008.2.10700.3

Concepte

Import

Servei SAD

5.834,93 €

Ajuts socials

7.587,25 €

Sensibilització i dinamització

1.156,75 €

Dinamització gent gran

1.904,28 €

Pla d’acollida

1.419,08 €

Salut pública

TOTAL ...................................................

478,00, €
73,00 €
18.453,29 €

b) Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries d’ingressos, pels
imports detallats:
Partida
400.45501

Concepte
Generalitat. Benestar Social. Programa
atenció bàsica

Import
208.771,57 €

2 de 4
FC/aa
0919MPP

400.45517

400.45529

Generalitat. Drogodependència
Generalitat. Benestar Social. Transport
adaptat
Generalitat.SAD. Dependència

25.951,85 €

400.45539

Generalitat.Ajuts d’urgències socials

38.876,90 €

400.45522

TOTAL ...................................................

208,24 €
829,59 €

274.638,15 €

Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, pels
imports detallats:
Partida i projecte
42000.31300.1300000.10403
2009.2.10403.3
43000.41300.2260900.10700
2008.2.10700.3
49000.32300.2230000.10400
2008.2.10400.20
49000.31300.2260902.10200
2008.2.10200.1
42000.31300.4800001.10400
2009.2.10400.4

Concepte
Retribucions bàsiques

Import
208.771,57 €

Salut pública

208,24 €

Transport adaptat

829,59 €

Serveis SAD

25.951,85 €

Ajuts socials

38.876,90 €

TOTAL ...................................................

274.638,15 €

c) Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries d’ingressos, pels
imports detallats:
Partida

Concepte

Import

110.46226

Diputació-Qualitat 2008-2011.
Difusió artística
Diputació-Qualitat 2008-2011. Pla jove

15.255,00 €

110.46227

Diputació-Qualitat 2008-2011. PIDCES

3.800,00 €

110.46225

3.000,00 €

1.000,00 €
120.46228

Diputació-Qualitat 2008-2011. Turisme

1.000,00 €
4.000,00 €

120.76103

Diputació-Qualitat 2008-2011. Renovació
museogràfica
TOTAL ...................................................

19.000,00 €
47.055,00 €

Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses, pels
imports detallats:
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Partida i projecte
11000.45100.2260900.10900
2008.2.10900.13
11100.45100.2260902.10302
2008.2.10302.1
11100.45100.2270600.10302
2008.2.10302.1
12000.45300.6320000.50402
2009.2.50402.242

Concepte

Import

Activitats de cultura. Art

3.000,00 €

Activitats de joventut

3.800,00 €

Pla Jove

15.255,00 €

Museitzar els àmbits 3 i 4
del Monestir

19.000,00 €
1.000,00 €

12100.45100.2260900.20300
2008.2.20300.5

Activitats Oficina de Turisme

1.000,00 €
4.000,00 €

TOTAL ...................................................

47.055,00 €

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 19 de
modificació del Pressupost de l’Ajuntament.
Sant Cugat del Vallès, 28 d’octubre de 2009
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, PER A L’EXERCICI
2009.
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 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.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 20 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
1.1 Efectuar la següent modificació pressupostària via transferència de crèdit:
− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
40000.32100.2270900.80200 en concepte de Serveis externs Polítiques Socials,
projecte 2008/2/80200/10, per un import de 8.100,00 €.
− Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de
41200.32300.2260902.10601 en concepte de Pla
2008/2/10601/2, per import de 8.100,00 €.

despeses número
Acollida, projecte

1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 130.75502 en
concepte de Generalitat – Consell Català de l’esport : camp de rugbi i pista
atletisme, per un import d’1.600.000,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
13000.45200.6230000.50304 en concepte de Construcció pista atletisme,
projecte 2009/2/50304/312, per un import d’1.600.000,00 €.
b) Ampliar el crèdit la partida pressupostària d’ingressos número 300.45100 en
concepte de Subvenció modernització tecnològica, per un import de 48.400,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
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30000.46300.2220400.90101 en concepte d’Administració electrònica, projecte
2008/2/90101/4, per un import de 48.400,00 €.

c) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 401.45520 en
concepte de Generalitat – Institut Català de les Dones, per un import de
15.775,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41100.31300.2260200.10400 en concepte d’Atenció a la Dona, projecte
2008/2/10400/14, per un import de 15.775,00 €.
d) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 400.46219 en
concepte de Diputació – Suficiència alimentació període 0-3 a les escoles
bressol, per un import de 1.392,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
42000.32100.4800000.10400 en concepte d’Ajuts escolars, projecte
2009/2/10400/6, per un import de 1.392,00 €.
e) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 401.45520 en
concepte de Generalitat – Institut Català de la Dona, per import de 10.501,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41100.32300.2260000.10405 en concepte de Promoció de la dona, projecte
2009/2/10405/1, per un import de 10.501,00 €.
f) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 400.46229 en
concepte de Diputació – Agent local d’igualtat, per import de 6.000,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41100.32300.2260000.10405 en concepte de Promoció de la dona, projecte
2009/2/10405/1, per un import de 6.000,00 €.
g) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 300.42006 en
concepte de Ministerio – Avanza servicios públicos digitales 2008-2010, per
import de 25.750,71 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
30000.12100.2270600.90101 en concepte de Modernització tecnològica
administració local, projecte 2008/2/90101/4, per un import de 25.750,71 €.
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 20 de
modificació del Pressupost de l’Ajuntament.
Sant Cugat del Vallès, 24 de novembre de 2009
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 DEL PRESSUPOST
DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I
INFORMACIÓ CIUTADANA (OAMCIC), I DE LA 1ª I 2ª MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (PME), PER A
L’EXERCICI 2009
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 3 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.
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 tant per la Coordinadora General en funcions
de l’OAMCIC, com pel Director de l’àmbit de Cultura, Esports, Educació i Joventut.
La Junta de Govern Local de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i
Informació Ciutadana (OAMCIC) de 30 de novembre de 2009, aprovà la primera
modificació de pressupost d’aquest organisme, per tal d’assolir els objectius previstos
per a l’exercici 2009.
La Junta de Govern Local del Patronat Municipal d’Educació (PME) de 26 de juny de
2009, aprovà la primera modificació de pressupost d’aquest organisme, per tal
d’assolir els objectius previstos per a l’exercici 2009.
La Junta de Govern Local del Patronat Municipal d’Educació (PME) de 25 de
novembre de 2009, aprovà la segona modificació de pressupost d’aquest organisme,
per tal de cobrir les necessitats pressupostàries d’enguany.
PROPOSO:
1r. APROVAR l’expedient de modificació número 21 del Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
1.1 Efectuar les següents modificacions pressupostàries via transferència de crèdit:
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a) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
50000.43100.4800000.10202 en concepte d’Ajuts IBI, projecte 2009/2/10202/1,
per un import de 670,00 €.
Ampliar
el
crèdit
de
la
partida
pressupostària
de
despeses
11000.45100.4890000.20202 en concepte de Suport i dinamització a entitats
culturals, projecte 2008/2/20202/13, per import de 670,00 €.
b)1 Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
40000.32100.2270900.80200 en concepte de Serveis externs Polítiques Socials,
projecte 2008/2/80200/10, per un import de 988,32 €.
Ampliar
el
crèdit
de
la
partida
pressupostària
de
despeses
49000.31300.2260900.10400 en concepte de Centres oberts, projecte
2008/2/10400/10, per import de 988,32 €.
b)2 Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41500.31300.6220000.50306 en concepte d’Arranjament centre cívic Can Llobet,
projecte 2009/2/50306/234, i per import de 10.000,00 €.
Ampliar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
41400.31300.6230000.50306 en concepte d’Equipaments centre de la Gent
Gran de la plaça d’en Coll, projecte 2009/2/50306/235, i per import de 10.000,00
€.
c) Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
62000.51300.2140000.60500 en concepte de Manteniment marquesines,
projecte 2008/2/60500/3, per un import de 3.120,00 €.
Ampliar
el
crèdit
de
la
partida
pressupostària
de
despeses
74000.53300.2260201.40400 en concepte de Promoció de la mobilitat
sostenible, projecte 2008/2/40400/3, per import de 3.120,00 €.
1.2 Efectuar les següents modificacions de pressupost via generació de crèdit:
a) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 500.34002 en
concepte de PP activitats de centres culturals, per import de 24.500,00 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
11000.45100.2260905.10900 en concepte de Gestió cultural, projecte
2008/2/10900/30, per un import de 24.500,00 €.
b) Ampliar el crèdit de la partida pressupostària d’ingressos número 130.77001 en
concepte d’Indemnització paviment zona esportiva, per import de 8.323,98 €.
Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número
13000.45200.6110000.50601 en concepte d’Inversions zones esportives,
projecte 2009/2/50601/244, per un import de 8.323,98 €.
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c) Ampliar el crèdit de les següents partides pressupostàries d’ingressos i pels
imports detallats :
Partida
200.72024
300.42006

Concepte
Ministerio-Avanza. Servicios públicos
digitales 2008-2010 - TCO
Ministerio-Avanza. Servicios públicos
digitales 2008-2010 - TCA
Total…………………………………………

Import
9.581,25 €
7.008,00 €
16.589,25 €

Incrementar el crèdit de les següents partides pressupostàries de despeses i
pels imports detallats :
Partida, PAM i
Concepte
Projecte
20000.12100.6220000.50306
Adequació altres edificis
projecte 2009/2/50306/236
30000.12100.2270600.90101 Modernització tecnològica
projecte 2008/2/90101/4
Administració local
Total…………………………………………

Import
9.581,25 €
7.008,00 €
16.589,25 €

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 2009, circumscrit als següents termes:
Despeses:
− baixes al capítol I amb una disminució de crèdits de 35.000,00 €
− altes en el capítol II amb un augment de crèdits per import de 68.000,00 €
− altes en capítol VI amb un augment de 47.254,05 €
Ingressos:
− altes i baixes capítol VIII per incorporació del romanent de tresoreria per
import de 80.254,05 €
3r. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 1 del Patronat
Municipal d’Educació (PME) per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
− suplementació de partides de despesa per un import de 906.933,40 €
− transferència entre partides de despesa del capítol II i IV per un import de
31.750,00 €
− suplementació d’una partida d’ingressos del capítol III per un import de
113.618,37 €
− aplicació parcial del romanent de tresoreria a 31.12.2008 per un import de
761.565,03 € (resten 224.241,29 € pendents d’aplicació)
4t. RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 2 del Patronat
Municipal d’Educació (PME) per a l’exercici 2009, circumscrit als següents termes:
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− suplementació de partides de despesa del Capítol IV per un import de
41.337,00 €.
− transferència entre partides de despesa del Capítol IV per un import de
7.525,00 €.
− aplicació parcial del romanent de tresoreria a 31.12.08 per un import de
33.812,00 € (resten 190.429.29 € pendents d’aplicació)
5è. 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.
6è. DONAR COMPTE a l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació
Ciutadana (OAMCIC) i al Patronat Municipal d’Educació (PME), d’aquest acord per tal
de fer efectives i executives les respectives modificacions pressupostàries.
Sant Cugat del Vallès, 4 de desembre de 2009
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització

Jordi Joly i Lena
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