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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL  

PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2012 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 27 d’abril de 2012  
Inici: 19:13 hores 
Fi: 19:27 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari i urgent 
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Jordi Arenas Vilà  PSC-PM 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Excusen la seva assistència: 
 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 
Ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria. 
2. Aprovació, si s’escau, de la primera modificació de crèdit del pressupost de la 
Corporació per a 2012. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per explicar el motiu de la urgència de la 
convocatòria d’aquesta sessió plenària.  
 
Actualment –diu- el Govern espanyol està tramitant el projecte de Llei orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han informat als ajuntaments del 
perill que pot representar l’article 32 d’aquesta llei per a la lliure utilització del 
romanent líquid de tresoreria (o superàvit) que, obligatòriament, s’haurà de 
destinar a reduir l’endeutament de les corporacions. Les entitats municipalistes 
aconsellen que, de forma preventiva, es contempli la possibilitat d’aprovar 
modificacions pressupostàries abans de l’entrada en vigor de la llei, per poder 
disposar d’una reserva de fons que permeti als ajuntaments atendre noves 
necessitats de despesa corrent o d’inversió.    
 
Alguns municipis de l’entorn van aprovar ahir les seves modificacions de crèdit, 
la majoria ho fa avui i altres estan ho faran els propers dies, abans no entri en 
vigor la llei a començament de maig, amb independència de si tenen o no 
aprovat el pressupost de 2012. Nosaltres hem convocat el Ple per avui perquè 
semblava que era el dia que anava millor a la majoria de regidors. 
 
Així mateix, la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
determina que si en una partida d’ingressos del pressupost s’obtenen més diners 
dels previstos, la diferència positiva s’ha d’utilitzar també per reduir el deute de 
la corporació. És a dir, que no es podran utilitzar aquests ingressos extres per a 
altres partides pressupostàries en què els ingressos hagin estat menors dels que 
es preveien. Tot plegat deixa molt poc marge de maniobra als ajuntaments.  
 
Després d’aquesta intervenció, per unanimitat dels 14 regidors presents queda 
ratificada la urgència de la sessió extraordinària del Ple municipal, convocada per 
avui divendres 27 d’abril de 2012. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 2012. 
 
El Sr. alcalde explica que la modificació de crèdit consisteix en la creació de dues 
noves partides pressupostàries: la partida 00.929.270 Imprevistos i funcions no 
classificades (despesa corrent) amb una dotació de 1.613.522,83 € i la partida 
00.929.609 Imprevistos i funcions no classificades (despesa d’inversió) amb una 
dotació de 1.714.983,94 €, que es financen respectivament amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb romanent de tresoreria afectat. 
 
Intervé el Sr. Masferrer i diu que, després d’haver revisat la proposta, el grup 
municipal de la CUP vol presentar una esmena “in voce” per demanar que el 
segon dels acords que es proposa a la part dispositiva (i que diu “Acordar la no 
disponibilitat del crèdit de la partida 00.929.270, fins i tant el Ple de Ajuntament 
no acordi la seva reposició a disponible”) s’ampliï també a l’altra partida de nova 
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creació. He comentat aquesta esmena –diu- amb la resta de grups municipals i 
sembla que té el consens de la majoria.  
 
El Sr. Deulofeu diu que, precisament, abans de començar el Ple ha comentat 
aquesta qüestió amb l’alcalde i l’interventor. En opinió del grup municipal de CiU 
–diu- les dues partides pressupostàries de nova creació haurien de quedar 
vinculades a la decisió del Ple municipal, i no només una d’elles. Coincidim, per 
tant, amb el grup municipal de la CUP en demanar que es modifiqui el segon 
acord per tal que la disponibilitat del crèdit de les dues noves partides sigui 
competència del Ple. D’altra banda, atesa la necessitat d’aprovar urgentment 
aquesta modificació de crèdit, s’ha proposat destinar els romanents de tresoreria 
a dues partides per a imprevistos, però caldrà veure posteriorment quina 
assignació concreta se’ls ha de donar. 
  
El Sr. alcalde explica que la proposta s’ha preparat de manera urgent des de la 
Intervenció municipal, per la necessitat de poder disposar lliurement dels 
romanents de tresoreria davant la imminent entrada en vigor de la Llei orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. De fet –diu- els municipis 
que coneixem han presentat la proposta tal com l’hem presentada nosaltres per 
permetre un cert marge de maniobra en el tema de les inversions. No veiem cap 
problema, però, en que sigui el Ple municipal qui decideixi sobre el crèdit de 
totes dues partides (imprevistos en despesa corrent i imprevistos en inversions).  
 
Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 14 regidors presents, 
queda APROVADA L’ESMENA presentada pel grup municipal de la CUP i 
refrendada pel grup municipal de CiU, de manera que el segon acord de la part 
dispositiva de la proposta quedi amb la següent redacció: 
 
“ 2. Acordar la no disponibilitat del crèdit de les partides 00.929.270 i 
00.929.609, fins i tant el Ple de Ajuntament no acordi la seva reposició a 
disponibles.”      
 
El Sr. Deulofeu vol aprofitar l’ocasió per comentar una qüestió que ja s’ha dit en 
altres ocasions en el Ple. Alguns ajuntaments –diu- no han hagut de convocar 
cap Ple extraordinari per aprovar una modificació de crèdit com estem fent 
nosaltres, simplement perquè no tenen romanent de tresoreria o el tenen 
negatiu. L’Ajuntament de Sant Celoni disposa en aquests moments d’uns 
romanents de més de tres milions d’euros, entre romanent per a inversions i 
romanent de lliure disposició. Es tracta d’una xifra prou considerable, fruit d’una 
bona gestió econòmica, que s’ha anat conservar malgrat les dificultats 
econòmiques dels darrers anys. Considero que els grups polítics municipals ens 
hauríem d’emplaçar aviat per reflexionar sobre el destí d’aquests fons que ara 
s’adscriuen a unes partides genèriques amb el nom d’Imprevistos i funcions no 
classificades, per tal que no ens quedin bloquejats i resultin afectats de cara al 
pressupost de 2013. Cal asseure’ns tots plegats per veure quin és el destí més 
útil i necessari per a Sant Celoni que podem donar a aquests recursos. 
  
El Sr. alcalde indica que s’està en la recta final de les trobades amb els grups 
municipals per arribar a un acord en el tema del pressupost de 2012. Entre tots 
–diu- marcarem les línies econòmiques que ha de seguir l’Ajuntament de Sant 
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Celoni en els propers anys. Caldrà actuar amb prevenció, com estem fent avui, 
per a que aquests recursos no es perdin i per evitar que s’hagin de dedicar 
només a reduir el deute amb les entitats bancàries, perquè això no ens donaria 
marge de maniobra per a temes que tots entenem més urgents i necessaris. 
L’equip de govern i els grups de l’oposició compartim la idea que en aquests 
moments de crisi econòmica i de retallades cal prioritzar determinats àmbits com 
ara l’educació d’infants i joves, la formació permanent i els serveis socials. Les 
notícies econòmiques són cada dia més dolentes. La Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera ve a ser una manera d’escanyar el marge 
de maniobra dels ajuntaments. Com deia abans, haurem de ser molt curosos 
amb la redacció del pressupost de 2012 i no acotar gaire les partides d’ingressos 
perquè qualsevol ingrés extra que tinguem per sobre de les previsions s’hauran 
de destinar a reduir el deute i no podran servir per compensar altres partides en 
les que no s’aconsegueixi la fita d’ingressos prevista.. Les entitats municipalistes 
i els partits polítics estan interpretant aquest projecte de llei, i segurament es 
dictarà també un desplegament per acabar de concretar diversos punts que ara 
esdevenen un interrogant. L’escenari ens varia d’una manera sorprenent cada 
dia i haurem d’estar tots molt atents. 
 
El Sr. Deulofeu diu que en el moment en què s’aprovi el pressupost de 2012, que 
inclourà les partides de nova creació que avui s’aprovaran, haurem de veure 
quins ajustos cal fer perquè el diferencial positiu de les partides que no generin 
despesa no s’hagi de destinar a liquidar deute. Haurem de posar sobre la taula –
diu- quines són les prioritats que tots entenen com a bàsiques, i caldrà filar molt 
prim... 
 
El Sr. alcalde diu que no voldria que semblés que aquestes quantitats procedents 
dels romanents són per al pressupost de 2012. Això, de cap de les maneres. 
Però és un tema complex, tots ens som conscients, i caldrà veure com s’articula. 
Certament –diu- ens ho estan complicant molt tot... 
  
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vistos l’Informe sobre l’aplicació del superàvit i el projecte de Llei orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tramès a l’Ajuntament de 
Sant Celoni per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i la Nota 
informativa sobre la imminent aprovació de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera tramès a l’Ajuntament de Sant Celoni per 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Atès que a l’informe de la FMC es conclou “Per això considerem necessari valorar 
la possibilitat d’utilitzar el romanent de tresoreria positiu per atendre noves 
necessitats de despesa corrent o d’inversió, mitjançant l’oportuna modificació de 
crèdit, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (...)”. 
 
Atès que a la nota informativa de l’ACM s’aconsella que “Davant l’entrada en 
vigor d’aquesta llei (Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera) el proper 2 de maig cal valorar la possibilitat d’actuar amb la màxima 
celeritat. En relació a l’article 32 és recomanable que les entitats locals aprovin 
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la liquidació de l’exercici de 2011 i, en el cas que se’n desprengui un romanent 
positiu, procedeixin a aplicar-lo a les finalitats que considerin convenients abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta norma, és a dir, abans del dimecres 2 de maig, 
ja que altrament, segons una interpretació rigorosa de l’ esmentat article 32, no 
en podran disposar per a cap altra finalitat que no sigui la reducció del deute 
net”. 
 
Vista la memòria del regidor de Serveis Generals – Economia, de la qual resulta 
que a la vista dels informes tramesos per la FMC i l’ACM i donat que la liquidació 
del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’any 2011 es va 
tancar amb els següents romanents: 
 

- Romanent de tresoreria per a despeses generals:  1.861.936,93 € 
- Excés de finançament afectat:  5.238.417,17 € 

 
Per resolució de l’Alcaldia de data 1 de març de 2012 es va aprovar un expedient 
d’incorporació de romanent de crèdit que es finançava en part utilitzant el 
romanent de tresoreria per a despeses generals i l’excés de finançament afectat, 
procedents de la liquidació del pressupost de 2011. Concretament es van 
utilitzar 248.414,10 € de romanent de tresoreria lliure i 2.080.705,85 € 
corresponent a l’excés de finançament afectat. 
 
Així mateix, l’informe emès per l’interventor accidental corresponent a la 
liquidació del pressupost determinava les quantitats corresponents a l’excés de 
finançament afectat amb finalitat específica, que eren les següents: 
 
Patrimoni municipal del sol 979.915,50 € 
Conveni Derivados Forestales per Pla mobilitat 360.000,00 € 
Conveni Landscape Proingru 71.197,57 € 
Subvenció IMSERSO arranjament via pública 31.614,31 € 
Total 1.442.727,38 € 
 
Vistos els anteriors antecedents, el romanent de tresoreria per a despeses 
generals i l’excés de finançament afectat sense finalitats específiques procedents 
de la liquidació del pressupost de 2011 són els següents: 
 

- Romanent de tresoreria per a despeses generals:  1.613.522,83 € 
- Excés de finançament afectat:   1.714.983,94 € 

 
Per tot això, el regidor de Serveis Generals – Economia proposa efectuar una 
modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari en el sentit de 
dotar al programa 929 “Imprevistos i funcions no classificades” i als conceptes  
270 “Despeses imprevistes i funcions no classificades” i 609 “Altres inversions 
noves en infraestructures i béns destinats a l’ús general” del crèdit procedent 
dels romanents de tresoreria lliure i afectat de la liquidació del pressupost de 
2011, així com que en el mateix acord d’aprovació inicial de l’expedient de 
modificació de crèdit el Ple de l’Ajuntament acordi la no disponibilitat dels crèdits 
de la partida 00.929.270 i en el moment que s’hagi d’aprovar la transferència de 
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crèdit per poder utilitzar els referits crèdits, el Ple haurà d’acordar la seva 
reposició a disponible. 
 
Vistos els anteriors antecedents. 
 
Vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 14 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari  1/2012, al següent tenor: 
 
Partida de despesa en alça:  
00.929.270 Imprevistos i funcions no classificades (despesa corrent):  
1.613.522,83 € 
 
Que es finançarà amb els ingressos de la partida següent: 
870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.613.522,83 € 
 
Partida de despesa en alça: 
00.929.609 Imprevistos i funcions no classificades (despesa d’inversió):  
1.714.983,94 € 
 
Que es finançarà amb els ingressos de la partida següent: 
870.10 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat: 
1.714.983,94 € 
 
2. Acordar la no disponibilitat del crèdit de les partides 00.929.270 i 00.929.609, 
fins i tant el Ple de Ajuntament no acordi la seva reposició a disponibles.      
 
3. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes Locals. En cas que 
durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà 
definitivament aprovat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:27 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde,          El secretari, 

  Joan Castaño Augé                        Ramon Oriol Grau 
 
 
 
 


