
 

MEMÒRIA 
 
 
MC 4/2013. SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
1. Les despeses que es pretenen dur a terme amb la modificació de crèdits per 

suplements de crèdit i crèdit extraordinari corresponen a diverses actuacions 
urgents que es consideren que no es poden ajornar fins l’exercici següent, per 
les distorsions que comportarien en el funcionament dels serveis.  
 
D’acord amb l’article 9.1 de les bases d’execució del pressupost 2014, els 
responsables dels diferents departaments han traslladat a la Intervenció 
Municipal les propostes de modificació de pressupost. 
 
La principal despesa és acabar la construcció del centre cívic i dotar-lo de tot 
l’equipament necessari per a la propera entrada en funcionament. Les partides 
incloses en aquesta modificació són: 
 

-  Construcció centre cívic 187.197,25 
-  Escenografia centre cívic 188.349,85 
-  Mobiliari centre cívic 47.449,66   
-  Equips informàtics centre cívic 5.000,00 
-  Integració paisatgística riera – centre cívic 122.267,58 

 -  Total 550.264,34 
 

En aquesta modificació s’ha previst l’import necessari per atendre les obligacions 
conseqüència de les sentències referents a la Inmobiliaria Club de Begues i a les 
quotes urbanístiques de Begues Parc: 
 

-  Inmobiliaria Club de Begas 130.631,14 
-  Q.U. Begues Parc 154.000,00 

 -  Total 284.6321,14 
 
Una altre despesa important d’aquesta modificació és la reurbanització del Camí 
Ral (BV 2411) en el tram comprès entre la Rambla i el carrer Indústria 
(209.000,00€). Es tracta d’un projecte finançat majoritàriament per la Diputació 
de Barcelona, però que requereix una aportació municipal. 
 
Una altre despesa destacada és l’increment del cost de la rehabilitació del 
Colmado i de la reforma de la Plaça Camilo Riu, el que fa necessari incrementar 
la partida existent en 153.270,60 €, d’acord amb el projecte redactat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Aquesta despesa s’engloba dins del projecte 
“Dinamització turística dels recursos naturals i del comerç de Begues”, 
cofinançat pel FEDER i pel PUOSC. 
 
També s’incorpora una partida per millorar l’accessibilitat a Cal Vidu, per un 
import de 122.073,10 €. Aquest projecte està cofinançat pel PUOSC. 
 
D’altra banda, es durà a terme un conjunt d’actuacions en la zona esportiva 
municipal per tal de millorar els serveis que es presten tan als usuaris de les 
instal�lacions com al públic en general: 
 



 

-  Rehabilitació vestidors piscina descoberta 60.000,00  
-  Construcció lavabo públic annex als vestidors del futbol  15.000,00 
-  Mobiliari esportiu 7.180,00 

 -  Total 82.180,00 
 
 
La resta de despeses que es recullen en aquesta modificació de crèdit son les 
següents: 
 
ALCALDIA. 
 
- Inauguració centre cívic: 8.000,00 
 
CULTURA 

 
- Activitats de difusió del projecte Vallgrassa a Begues : 2.000,00 
- Cavalcada de reis: 2.000,00 
- Promoció i difusió del centre cívic: 5.000,00 
- Programació cultural al centre cívic durant l’any 2014: 12.000,00 
- Reedició del llibre de la cuca fera: 2.000,00 
- Col�laborar en un projecte per fer una pel�lícula sobre les caramelles:1.500,00 
- Elaborar uns plànols cartogràfics del patrimoni cultural de Begues: 3.872,00 
- Elaborar una guia de les barraques de vinya: 4.000,00 
- Actes de commemoració del Tricentenari 1714: 5.200,00 
- Activitats diverses de promoció cultural: 3.000,00 
- Dotar de partida suficient per dur a terme els actes previstos a la Festa 

Major de Begues Parc: 3.000,00 
- Celebració del dia mundial de la poesia: 907,50  
 
SALUT I CONSUM 

 
- Programa de prevenció de drogodependències : 1.000,00 

 
OBRES, PROJECTES, SERVEIS I BRIGADA. 
 
- Adquisició de contenidors: 12.000,00 
- Instal�lació de leds al semàfor de Begues Parc: 2.500,00 
- Reposició enllumenat públic: 5.000,00 
- Neteja de zones verdes municipals: 2.000,00 
- Reposició d’arbrat: 5.290,00 
- Renovació de l’asfaltat dels carrers de Begues: 60.638,78 
- Estudi sobre els subministraments elèctrics al municipi: 500,00 
- Actuacions d’estalvi energètic en l’enllumenat públic: 39.241,23 
- Estudi sobre sorolls al municipi: 600,00 
- Millora del sistema de calefacció a la Llar d’infants: 6.800,00 
- Eliminar la tanca de l’antic dipòsit de gas de Can Amell 2.000,00 
- Adquisició d’un carro trifàsic per a festes: 1.500,00 
- Adquisició d’una gàbia de seguretat per a la grua de la brigada: 800,00 
- Canvi de finestres planta baixa Ajuntament per estalvi energètic: 4.000,00 
- Instal�lació d’un sistema d’extinció automàtica d’incendis a la campana de la 

cuina de la llar d’Infants municipal: 1.475,64 
 



 

MEDI AMBIENT. 
 
- Ampliació de la campanya oliclaki: 3.000,00 
- Neteja de zones verdes municipals: 2.000,00 
- Modificació instal�lació elèctrica centre d’acollida d’animals: 822,52 
- Control de les colònies de gats: 5.000,00 

 
NOVES TECNOLOGIES 

 
- Adquisició d’equips informàtics:  420,00 
- Provisió de banda ampla al municipi: 20.000,00 
- Sistema de videovigilància pati obert: 1.942,05 
- Xarxa WIFIBegues zona esportiva: 4.118,94 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  
- Dur a terme actuacions de promoció de l’emprenedoria: 3.000,00 

 
OCUPACIÓ 
  
- Dotar els recursos suficients per desenvolupar els 8 plans d’ocupació que 

actualment té concedits l’Ajuntament de Begues:  
• Combustible: 500,00 
• Vestuari: 500,00 
• Material de treball i altres: 1.000,00 

 
GOVERNACIÓ I PROTECCIÓ CIVIL 

 
- Conjuntament amb la regidoria de cultura, es dota dels recursos necessaris 

per fer front a les despeses que estableix la normativa vigent sobre plans 
d’autoprotecció. En concret, es contemplen les despeses en seguretat i 
vigilància i del servei d’ambulància dels diferents actes municipals: 

• Seguretat festa de cap d’any: 850,00  
• Seguretat carnaval: 850,00  
• Seguretat Sant Joan: 850,00  
• Servei d’ambulància actes municipals: 1.500,00 

 
SERVEIS SOCIALS 

 
- Arranjament d’habitatges de la gent gran: 1.500,00 
- Programa de prevenció de drogodependències: 3.000,00 
- Projectes socials de suport educatiu: 2.000,00 
- Cobrir el servei de teleassistència domiciliària: 1.000,00   

 
POLÍTIQUES TRANSVERSALS 

 
- Actes relacionats amb el Congrés de la Dona: 1.500,00 

 
COMERÇ I TURISME 
 
- Elaboració d’una guia de comerç local: 4.044,50 



 

- Finalitzar la confecció del conjunt de passejades pel municipi adreçades a 
famílies: 15.930,20 

- Adquisició de 3 plafons d’identificació del paisatge: 1.350,00 
- Adquisició de 3 plafons interpretatius d’ecosistemes: 2.550,00 

 
MOBILITAT 

  
- Dur a terme diferents actuacions del pla de mobilitat: 10.000,00 

 
ESPORTS 

  
- Atendre l’estimació parcial de les al�legacions presentades per GEAFE contra 

l’acord municipal on es va aprovar la contribució municipal 2013: 23.422,60 
 

RECURSOS HUMANS 
 
- Dotar pressupostàriament el cost d’un auxiliar administratiu pel 

Departament de Secretaria: 12.196,00 
- Actuacions en l’OAC per adequar-la a la normativa, d’acord amb l’estudi de 

programació de la casa consistorial: 15.000,00 
 

2. Les modificacions a efectuar són les següents: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

13 1341 22701 Gestió i prevenció del risc 1.500,00 

15 1501 60107 Reurbanització Camí Ral 209.000,00 

15 1501 60112 Pas peatonal Cal vidu 122.073,10 

15 1551 62500  Adquisició mobiliari urbà 12.000,00 

16 1651 21301 Manteniment enllumenat públic 2.500,00 

16 1651 63208 Reposició enllumenat públic 5.000,00 

17 1711 21003 Manteniment espais verds 2.000,00 

17 1791 22602 Campanyes de sensibilització 3.000,00 

17 1792 22699 
Altres despeses diverses centre d'acollida 
d'animals 

822,52 

17 1792 22701 
Servei de recollida de gossos i altres 
animals domèstics 5.000,00 

23 2321 27600 Programa comunitari de la dona 1.500,00 

23 2322 27600 Prevenció drogodependències 4.000,00 

23 2324 27600 Projectes socials 2.000,00 

23 2331 27600 Terminals teleassistència domiciliària 1.000,00 

24 2411 22103 Combustibles i carburants plans d'ocupació 500,00 

24 2411 22104 Vestuari personal plans d'ocupació 500,00 

24 2411 22699 Altres despeses diverses SOL 1.000,00 

32 3211 21300 Manteniment maquinària... Llar d'infants 1.475,64 

33 33111 62215 Construcció centre cívic 187.197,25 

33 33111 62300 Escenografia centre cívic 188.349,85 

33 33111 62501 Mobiliari centre cívic 47.449,66 



 

33 33111 62600 Equips informàtics centre cívic 5.000,00 

33 3331 22609 Difusió del projecte Vallgrassa a Begues 2.000,00 

33 33822 22609 Cap d'any 850,00 

33 33823 22609 Cavalcada de reis 2.000,00 

33 33831 22609 Carnaval 850,00 

33 33835 22609 Sant Joan 850,00 

33 33839 22609 Altres festes 3.907,50 

34 3424 47900 Contribució econòmica municipal GEAFE 23.422,60 

43 4311 27602 Promoció del comerç local 4.044,50 

43 4321 22602 Promoció del turisme local 15.930,20 

43 4321 61901 
Dinamització turística dels recursos naturals 
i del comerç 153.270,60 

49 4912 62600 Adquisició equips informàtics 420,00 

92 9207 12004 Sous personal funcionari grup C2 Secretaria 4.194,75 

92 9207 12100 Complement de destinació personal 
funcionari Secretaria 

1.663,34 

92 9207 12101 
Complement específic personal funcionari 
Secretaria 3.052,84 

92 9207 16000 Seguretat social Secretaria 3.285,07 

92 9207 22699 Altres despeses indeterminades Ajuntament 2.000,00 

92 9207 62300 Adquisició maquinària Ajuntament 8.360,99 

92 9207 63205 
Inversions de millora i reposició en edificis i 
instal�lacions municipals 4.000,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.036.970,41 

 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

13 1330 64004 Actuacions pla de mobilitat 10.000,00 

15 1551 60102 Arbrat 5.290,00 

15 1551 61007 Renovació d'asfaltat 60.638,78 

16 1651 22706 Estudis i treballs tècnics enllumenat públic 500,00 

16 1651 62300 
Actuacions d'estalvi energètic enllumenat 
públic 39.241,23 

17 1701 22706 Estudis i treballs tècnics medi ambient 600,00 

23 23232 21200 Arranjament habitatges gent gran 1.500,00 

32 3211 63201 Adequació calefacció llar d'infants 6.800,00 

33 33111 22601 Inauguració centre cívic 8.000,00 

33 33111 22602 Promoció i difusió del centre cívic 5.000,00 

33 33111 22609 Programació cultural 12.000,00 

33 33111 61000 Integració paisatgística riera - centre cívic 122.267,58 

33 3343 22602 Reedició llibre cuca fera 2.000,00 

33 3343 48901 Subvenció projecte pel�lícula caramelles 1.500,00 

33 3363 22602 Difusió del patrimoni cultural 7.872,00 



 

33 3363 22609 Commemoració del Tricentenari 5.200,00 

33 3363 22699 Altres actuacions de promoció cultural 3.000,00 

34 3401 62501 Mobiliari esportiu 7.180,00 

34 3421 62299 Construcció lavabo annex vestidors futbol 15.000,00 

34 3424 63209 Rehabililitació vestidors piscina descoberta 60.000,00 

43 4321 62500 Adquisició plafons informatius 3.900,00 

43 4330 27602 Promoció de l'emprenedoria 3.000,00 

49 4912 62701 Provisió de banda ampla territori municipal 20.000,00 

92 9207 22604 Compliment sentències Inmobiliaria Club de 
Begas i Begues Parc 

284.631,14 

92 9251 63205 Adequació OAC casa consistorial 15.000,00 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 700.120,73 

 
Amb el següent finançament: 
  

FINANÇAMENT 

1 87000 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

1.737.091,14 

    Total 1.737.091,14 
 

 
3.  La proposta de modificació de crèdit supera en 27.319,98 € el romanent de 

crèdit disponible. Atès que la sentència de les liquidacions de Telefònica de 
2005 a 2008 és ferma i ja ha estat notificat el requeriment de pagament a la 
l’empresa, es proposa destinar una part d’aquesta liquidació a finançar aquest 
import. 

  
4.  Es dóna trasllat d’aquesta Memòria a la Intervenció municipal perquè instrueixi 

l’expedient i emeti l’informe corresponent. 
 
 
Jaume Olivella Riba 
 
 
 
 
 
Regidor d’Hisenda. 
 
Begues, a 13 de març de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


