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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

 MEMÒRIA ALCALDIA  
 
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.  
 
La Regidoria d’Esports pista de manifesta la necessitat de realitzar la renovació integral 
del paviment esportiu de la pista exterior del Poliesportiu Municipal, despesa per la qual 
no consta suficient consignació en el pressupost i es proposa una modificació 
pressupostària en modalitat de suplement de crèdits.    
 
La Regidoria de Comunicació presenta proposta de modificació de suplement de crèdit 
per la necessitat de consignació pressupostària pel manteniment/canvi de la Torre 
Ràdio Cubelles.  
 
La Regidoria d’Urbanisme  té necessitat de suplementar els crèdits consignats 
pressupostàriament per fer front a les despeses derivades de la tramitació de la 
permuta entre un terreny de propietat de l’Ajuntament i un del Sr. Morte, així com de 
gravàmens associats.   
 
La Regidoria d’Espai Públic presenta proposta de modificació de pressupost en 
modalitat de crèdits extraordinaris, per la manca de consignació pressupostària, per tal 
de fer front a despeses derivades de les obres de connexió de serveis a la guingueta 
situada a la Mota de Sant Pere i per fer front a una actuació executada per SOREA 
(reparació de dues bombes pont del Foix). 
 
Finalment, la Regidoria de Patrimoni per tal de poder dura a terme unes excavacions en 
la Cova de Mas Trader, per les quals no hi ha consignació pressupostària i les quals no 
es poden demorar pel perill de destrucció del jaciment de la cova, proposa una 
modificació de pressupost de crèdits extraordinaris.  
 
En conseqüència, es considera convenient incoar la modificació pressupostària 
modalitat crèdits extraordinàries i suplements de crèdits, amb romanent líquid de 
tresoreria, un cop vistos els informes 41 i 42/2017, de 6 de juliol, de la Intervenció 
municipal, següent: 
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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 € 

          

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 62510 MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS 40.000,00 € 

  TOTAL 125.791,45 € 

 
 
L’Alcaldessa-presidenta, 
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