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Carme López-Feliu i Font, secretària general de l’Ajuntament de Cubelles,  
 

CERTIFICO: 

Que, segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
ordinària de 18 de juliol de 2017, aprova per  9 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU i 1 del Sr. Écija), 6 abstencions (1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es 
Pot, 2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC ) i 1 vot en contra de Guanyem Cubelles el següent 
acord: 
 
“6.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
EXPEDIENT 2222/10/17 
 
Es presenten propostes de modificació pressupostària de les Regidories de Patrimoni,  

d’Espai Públic, d’Urbanisme, de Comunicació i d’Esports, en les modalitats de crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit per atendre despeses per a les quals no hi ha 

suficient consignació en el pressupost vigent i no es poden demorar fins l’exercici 

següent, d’acord amb la urgència justificada en els informes dels serveis gestors. 

 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els informes d’Intervenció núms. 41 i 42/17, de 6 
de juliol.   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de juliol de 2017; 
 
Es proposa al Ple els següents    
 
                                                                  ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat de suplement de crèdits núm. 
09/2017, expedient 2222/10/17, tot incorporant romanent líquid de tresoreria per 
despeses generals, en la forma següent: 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS   

Eco. Descripció Import 

87000 
APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DESPESES 
GENERALS 

154.717,39 

  TOTAL 154.717,39 

 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

45 161 61905 
INVERSIONS ORDINARIES XARXA 
AIGUA 

21.953,47 € 

45 165 62321 INVERSIONS ENLLUMENAT 3.472,47 € 

62 336 45390 
ALTRES SUB A SOC MERC,ENTID PÚB. 
EMPR I ALTRES O.P.DEP DE CA 

3.500,00 € 

  TOTAL 28.925,94 € 
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

13 491 62600 
EQUIPS PER PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ 

5.989,50 € 

30 151 60021 
ADQUISICIO TERRENYS I 
EXPROPIACIONS 

79.801,95 € 

80 342 62202 
MILLORES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

40.000,00 € 

  TOTAL 125.791,45 € 

 
SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOP, període durant el qual les 
persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar reclamacions 
davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si durant el citat 
termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un 
mes per resoldre-les.” 
 
 
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa 
presidenta, amb la previsió que determina l’article 206 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
 
         Vist i plau 

        L’alcaldessa presidenta 
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