
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
14 DE MAIG DE 2012 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 08.05 hores 
Hora que acaba: 08.20 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell  
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Josep M. Masvidal Serra 
Àngel López Solà 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Victor Cerveto Hernández 
Jordi Planet Rovira 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Proposta per via d’urgència: 
Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Victor Cerveto 
Hernández 

2) Aprovació concertació operació o operacions previstes en el pla d’ajust 
per al període 2012-2017 

3) Examen i aprovació expedient suplement de crèdit 18/2012 
 



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- PROPOSTA PER VIA D’URGÈNCIA: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR  VICTOR 
CERVETO HERNÁNDEZ 
 
El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal explicant que s’inicia aquesta 
sessió amb la votació de la urgència del primer assumpte a tractar. Aquest 
assumpte és la presa de possessió de regidor electe per part del senyor Victor 
Cerveto Hernández. El motiu de la urgència és que en la data de la 
convocatòria de la Comissió Assessora encara no es tenia tota la documentació 
que es necessitava. Dit això, dóna pas a la votació d’aquesta urgència, la qual 
s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels disset de nombre de 
dret que integren el Ple municipal. 
 
A continuació, el senyor alcalde explica que, una vegada consta acreditat el 
requisit que han d’haver complert tots els regidors abans de la presa de 
possessió, que és el d’haver presentat la corresponent declaració de béns 
patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que els 
proporcionin ingressos, dóna possessió del seu càrrec al regidor electe, el 
senyor Victor Cerveto Hernàndez. Seguidament, llegeix la fórmula legal de 
jurament o promesa establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, el text 
literal de la qual és el següent: 
 
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb lleialtat 
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya? 
 
El senyor Victor Cerveto Hernández jura el càrrec de regidor electe i signa, junt 
amb la senyora secretària, l’acta de presa de possessió del càrrec de regidor i 
el senyor alcalde li demana que ocupi l’escó respectiu. 
 
El senyor alcalde felicita el senyor Victor Cerveto Hernández, i explica que ja es 
coneixien d’abans i està molt satisfet que ocupi aquest lloc, perquè si bé és cert 
que moltes vegades no estan d’acord, és una de les persones amb qui millor es 
pot parlar i debatre els assumptes. Li dóna la benvinguda en nom propi i en el 
de tot l’equip de govern. A continuació, dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
2.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ O OPE RACIONS 
PREVISTES EN EL PLA D’AJUST PER AL PERÍODE 2012-201 7 
 
Atès que mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en 
el Boletín Oficial del Estado fou aprovada la norma que determina obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 



 

 

 
Atès que en compliment de l’establert en la citada norma, la Intervenció 
municipal, va comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
l’import de les obligacions pendents de pagaments d’acord amb els requisits 
establerts en el Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, en concret: 
 

• L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits 
establerts Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents 
a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 1.830.739,48 €. 
 

• L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits 
establerts Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents 
a la Fundació els Garrofers és de 295.291,36 €. 
 

Atès que la citada norma, establia la obligatorietat de elevar al Ple de la 
corporació local un Pla d’ajust, per a la seva aprovació abans del 31 de març de 
2012. 
 
Atès que la Corporació Local ha elaborat el citat Pla d’Ajust, el qual fou aprovat 
per acord Plenari de data 29 de març de 2012. 
 
Atès que en data 30 d’abril de 2012, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha valorat favorablement la informació continguda en 
el citat Pla d’Ajust. 
 
Vist l’informe de l’Interventor municipal de data 7 de maig de 2012 que es 
transcriu a continuació: 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet amb caràcter previ a l’aprovació 
de l’operació o operacions de préstec a llarg termini precises per l’import de les 
obligacions reconegudes pendents de pagament per les quals els contractistes 
hagin manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat en el 
Reial Decret Llei 4/2012 (import màxim 2.078.117,60 €). 
 
INFORMO 

 
PRIMER.- Que l’import de l’operació de crèdit a llarg termini es destinarà a 
satisfer l’import de les obligacions reconegudes pendents de pagament per les 



 

 

quals els contractistes hagin manifestat la seva voluntat d’acollir-se al 
procediment instrumentat en el Reial Decret Llei 4/2012. 
 
SEGON.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té el Pressupost de l’exercici en 
curs any 2012 aprovat definitivament en data 23 de desembre de 2012. 
 
TERCER.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini 
concertades en el vigent exercici econòmic, incloses les noves operacions és 
de 2.630.117,60-€, que representa el 23,72%  i, per tant, supera el 10 %  dels 
recursos de caràcter ordinari previstos (11.086.643 €) en el Pressupost vigent; 
per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del TRLRHL, l’òrgan competent per 
l’aprovació de l’operació de crèdit és el Ple. 
 
QUART.- L’Ajuntament, té informe Favorable preceptiu del Pla d’Ajust 2012 – 
2017 pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.   
 
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té capacitat per afrontar, en el 
temps, les obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada, en 
compliment d’allò previst en el Pla d’Ajust 2012 – 2017. 
 
SISÈ.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació estarà 
garantit amb l’afectació de la participació en els tributs de l’estat, d’acord amb 
l’establert a l’article 11 del RDL 4/2011. 
 
SETÈ.- Cal comunicar aquesta operació de crèdit a la direcció de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances  de la 
Generalitat  de Catalunya dins els primers deu dies del mes següent a aquella 
en que s’hagi signat l’operació. 
 
VUITÈ.- Que les condicions de les citades operacions d’acord amb l’establert 
en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril seran les següents: 
 

• Termini màxim de 10 anys amb 2 anys de carència. 
• Les operacions permetran poder efectuar cancel·lacions anticipades. 
• Tipus d’interès serà l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic 

en els terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al 
que s’afegirà un marge d’intermediació màxim de 30 punts basics.” 

 
De conformitat a l’anterior, i amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Jesús 
Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau 
Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Victor Cerveto Hernández 
i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, 
Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 



 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació u operacions de préstec a llarg 
termini precises per l’import de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament per les quals els contractistes hagin manifestat la seva voluntat 
d’acollir-se al procediment instrumentat en el Reial Decret Llei 4/2012. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació u operacions de préstec a 
llarg termini en les condicions financeres assenyalades en virtut del 
procediment instrumentat en el citat Reial Decret Llei 4/2012. 
 
TERCER.- Comunicar la signatura de l’esmentada operació de crèdit a la 
Direcció General de política Financera del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i 
Règim Intern, el qual explica que la urgència de l’aprovació d’aquest punt ve 
motivada pel calendari que va establir el Ministeri d’Hisenda per a la 
concertació de les operacions de crèdit. En el Ple del 29 de març es va aprovar 
el Pla d’ajust per acabar d’eixugar el dèficit financer de l’Ajuntament. Aquest Pla 
d’ajust constava d’un increment d’ingressos, de la reducció de la despesa i de 
la concertació d’una operació de crèdit per poder agilitzar el pagament als 
proveïdors. El Ministeri d’Hisenda va aprovar, el 30 d’abril d’enguany, 
favorablement aquest pla i una de les condicions que comportava aquesta 
aprovació era que abans del 15 de maig es donés autorització mitjançant el Ple 
municipal per poder dur a terme la concertació. Un cop el Ple hagi aprovat 
aquesta autorització, a partir del dia 16 i fins al 25 de maig es negociarà amb 
les entitats financeres. Un cop s’hagi produït aquesta concertació i s’hagi pagat 
als proveïdors, l’Ajuntament quedarà en disposició per poder iniciar projectes de 
millora. Quan parlen de retallar el dèficit és precisament per aconseguir iniciar 
projectes de millora. El dèficit és una llosa que impedeix tirar endavant 
qualsevol projecte. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del 
PSC, la qual explica que el vot del seu grup serà favorable. En un primer 
moment no van entendre la urgència d’aquest assumpte, però un cop explicat a 
la Comissió Assessora, entenen que és un pas necessari per poder fer aquests 
pagaments als proveïdors. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que el seu grup considera que el pla d’ajust és absolutament 
necessari perquè és una eina imprescindible per poder fer inversions a mig 
termini. Però té una part que no agrada al grup municipal d’ERC, ja que 
l’entrada d’ingressos es basa molt amb increments d’algunes partides com la de 
l’IBI. Creuen, doncs, que el Pla d’ajust és absolutament necessari i, per tant, 
s’ha d’aprovar, però consideren que no s’ha fet de la millor manera i, per tant, 
s’abstindran en aquest punt. 
 



 

 

3.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 
18/2012 
 
Donat que es proposa l’aprovació al Ple, la concertació d’un o més operacions 
d’endeutament derivades de l’aplicació del RDL 4/2012, el qual es destinarà a 
donar cobertura pressupostaria al reconeixement extrajudicial i al préstec a 
concedir a la Fundació els Garrofers derivat de l’aplicació del RDL 4/2012. 
 
Donat que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha valorat 
favorablement el Pla d’Ajust presentat, i en conseqüència, l’Ajuntament podrà 
concertar l’operació establerta en el mateix, i en conseqüència, i d’acord amb 
l’article  10.5 de l’esmentat RDL 4/2012, l'operació d'endeutament s’ha de 
destinar, totalment o parcialment, a la cobertura d'obligacions que van quedar 
pendents d'aplicar a pressupost. 
 
Atenent a el que disposa l’art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha 
d’incoar el corresponent expedient de modificació número 18/2012 
corresponent al pressupost de l’any 2012.  
 
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en data 7 de maig de 2012, el 
contingut del qual és com segueix: 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ DE SUPLEM ENTS DE 

CRÈDIT AMB CÀRREC A UN PRÉSTEC 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 
18/2012, amb destinació a donar cobertura pressupostaria al reconeixement 
extrajudicial i al préstec a concedir a la Fundació els Garrofers derivat de 
l’aplicació del RDL 4/2012, que es finançarà mitjançant suplements de crèdit, 
presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en compliment del que 
disposen els articles 177.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 37.3 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els crèdits extraordinaris son aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses mitjançant les quals s’assigna un crèdit per la realització de una 
despesa específica i determinada que no poden retardar-se fins a l’exercici 
següent, i pels quals no existeix crèdit pressupostari.  
 
Els suplements de crèdit son aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit per la realització d’una despesa 
específica i determinada que no pot retardar-se fins a l’exercici posterior, essent 
el crèdit previst actualment con a insuficient i no susceptible d’ampliació.  
 



 

 

Aquestes modalitats de modificacions pressupostaries es troben regulades en 
l’article 177 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 35 a 38 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril.  
 
Un dels recursos possibles per a finançar aquesta modalitat de modificació de 
crèdit son els nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals 
previstos en qualssevol concepte del Pressupost corrent.  
 
A més de l’efectivitat de la recaptació, es requereix:  
 

� Que els nou o majors ingressos no siguin finalistes, ja que en aquest 
supòsit, tant sols es podran aplicar al finançament de les ampliacions 
de crèdit o a la generació de crèdits per ingressos de naturalesa no 
tributaria, que son modificacions pressupostaries diferents de la 
proposada en aquest expedient. 

 
� Que la resta dels ingressos vinguin recaptant-se amb normalitat, cal 

considerar que l’esmentada normalitat no existeix, però la disminució 
previsible en el rendiment es inferior als excessos de recaptació 
produïts, la diferencia o saldo positiu serà aplicable com a recurs 
financer.  

 
Excepcionalment, i per acord adoptats amb el quòrum establert  a l’article 47.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es consideraran recursos efectivament 
disponibles per a finançar nous o majors despeses, per operacions corrents, 
que expressament siguin declarades necessàries i urgents, els procedents 
d’operacions de crèdit en que es donin les condicions següents: 
 

� Que el seu import no supera el 5% dels recursos per operacions 
corrents del pressupost de l’entitat. 

� Que la carrega financera total de l’entitat, inclosa la derivada de les 
operacions projectades, no superi el 25% dels expressats recursos. 

� Que les operacions quedin cancel·lades abans de que es renovi la 
corporació.  

 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS 
RECURSOS FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS   
 

2.1. La despesa, no pot retardar-se fins a l’exercici següent, atès que 
correspon a despeses ja meritades que no tenen cobertura 
pressupostaria, i préstec a concedir a la Fundació els Garrofers derivat 
de l’aplicació del RDL 4/2012. 
 
2.2. Es tracta de una despesa específica i determinada, com exigeix la 
legislació aplicable.  
 



 

 

2.3. Que no existeix en l’estat de despeses del Pressupost vigent, crèdit 
destinat a aquesta finalitat específica en el nivell establert per la 
vinculació jurídica.  

 
2.4. Que es insuficient el saldo del crèdit no compromès en la partida del 
Pressupost de despeses al qual cal imputar-se la despesa proposada, 
en el nivell de vinculació jurídica, i no pot ésser objecte d’ampliació. 
 
2.5. Que excepcionalment, i per acord adoptats amb el quòrum establert  
a l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es consideraran recursos 
efectivament disponibles per a finançar nous o majors despeses, per 
operacions corrents, que expressament siguin declarades necessàries i 
urgents, els procedents d’operacions de crèdit en que es donin les 
condicions següents: 

 
� Que el seu import no supera el 5% dels recursos per operacions 

corrents del pressupost de l’entitat. 
� Que la carrega financera total de l’entitat, inclosa la derivada de les 

operacions projectades, no superi el 25% dels expressats recursos. 
� Que les operacions quedin cancel·lades abans de que es renovi la 

corporació.  
 
2.6. Que essent coincidents els imports de la modificació de crèdit 
proposada i els recursos financers que s'han necessitat, es manté 
l’equilibri del Pressupost de l’any, tal com demana l’article 16.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT   
 
Segons disposen els articles 177.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 38 del 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, 
informació, reclamacions, publicitat i recursos contenciós - administratius dels 
Pressupostos els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit, es dir:  

 
3.1. Proposta amb Memòria justificativa de l’Alcalde - President.  

 
3.2. Informe de la Intervenció.  

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament, necessitant 
majoria absoluta atès el que disposa l’article 177.5 del RDL 02/2004, de 
5 de març. 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia 
inserció en el Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la 
possibilitat de presentació de reclamacions durant l’esmentat període. 

 



 

 

3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini de un mes per a resoldre’ls, 
comptat a partir del dia següent a la finalització del de la publicació 
pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, 
si no es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o 
sense les modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, 
serà inserit en el Butlletí Oficial de la Província de BCN, i al tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament.  
   
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
definitivament aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de 
Catalunya i a la Delegació Provincial del Ministeri d’Economia i 
d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà simultàniament a la 
tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix l’apartat 
anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la 
publicació indicada en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix 
exercici de la seva aprovació.  
   

3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels 
suplements de crèdit podrà interposar-se directament recurs contenciós 
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de 
l’esmentada jurisdicció.  

 
CONCLUSIÓ 
 
Atès que la modificació pressupostaria que es presenta, té com a finalitat la de 
poder imputar pressupostàriament la despesa no imputada en el pressupost 
anterior, i dotar pressupostàriament el préstec a concedir a la Fundació els 
Garrofers en aplicació de l’establert en el RDL 4/2012. 
 
Atès que l’article 5 del citat RDL 4/2012 estableix que “l'expedició tant de les 
relacions certificades com dels certificats individuals comportarà la 
comptabilització de les obligacions pendents de pagament”, i en conseqüència 
s’ha de dotar consignació pressupostaria suficient per realitzar aquesta 
comptabilització. 
 
Atès que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha valorat 
favorablement el Pla d’Ajust presentat, i en conseqüència, l’Ajuntament podrà 
concertar l’operació establerta en el mateix, i en conseqüència, i d’acord amb 
l’article  10.5 de l’esmentat RDL 4/2012, l'operació d'endeutament s’ha de 
destinar, totalment o parcialment, a la cobertura d'obligacions que van quedar 
pendents d'aplicar a pressupost. 



 

 

 
Tot i que l’operació financera que finançarà la modificació preveu un termini de 
cancel·lació que va mes enllà de la renovació de la corporació. 
 
Atès que la carrega financera total de l’entitat, inclosa la derivada de les 
operacions projectades, no supera el 25% dels expressats recursos. 
 
Atès que l’import dels préstecs que financen la modificació no supera el 5% 
dels recursos per operacions corrents del pressupost de l’entitat. 
 
Informo favorablement a la modificació de crèdit plantejada, supeditant 
l’executivitat a la publicació de la modificació un cop aprovada definitivament, i 
a la concertació del préstec.” 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2012 aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2011 i tenint en compte allò 
que disposa l’article 177 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vist l’informe de 
l’interventor municipal. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de suplement de crèdit número 
18/2012, a finançar-se mitjançant l’operació de crèdit prevista en el Pla de 
d’Ajust 2012-2017,  segons detall següent: 
 

 - ALTES:

Partida Descripció Import

51 32103 22799 ESCOLA BRESSOL 165.174,12

11 23100 82120 CONCESSIÓ PRÉSTEC A LLARG TERMINI 295.291,36

Total 460.465,48

 - FINANÇAMENT:

Partida Descripció Import

11 91302 PRESTECS REBUTS DE FORA EL S.P 460.465,48

Total 460.465,48  
 



 

 

SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2012 que s’aprova 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el 
qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, 
en compliment del que disposen els articles 177.2 en relació amb l’article 169.1 
del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 38.2 en relació amb l’article 20.1 
del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en 
la comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats 
de l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les 
codificacions de les partides a conseqüència de coincidències amb partides 
existents i variacions de la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2012, resumit per capítols 
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 
Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressup ost

ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 5.270.700,00 € 5.270.700,00 €

2 Impostos indirectes 33.000,00 € 33.000,00 €

3 Taxes i altres ingressos 2.828.048,00 € 237.540,75 € 3.065.588,75 €

4 Transferències corrents 2.881.325,00 € 64.437,82 € 2.945.762,82 €

5 Ingressos patrimonials 73.570,00 € 11.800,00 € 85.370,00 €

6 Alienació inversions reals 0,00 € 0,00 €

7 Transferència capital 10.000,00 € 10.000,00 €

8 Actius f inancer 0,00 € 0,00 €

9 Passius f inancers 130.000,00 € -130.000,00 € 460.465,48 € 460.465,48 €

Total Ingressos 11.226.643,00 € 183.778,57 € 460.465,4 8 € 0,00 € 11.870.887,05 €

Despeses

1 Despeses de personal 4.960.500,00 € 81.354,48 € 5.041.854,48 €

2 Despeses béns corrents i serveis 4.115.739,00 € 55.437,59 € 165.174,12 € 4.336.350,71 €

3 Despeses financeres 458.721,00 € 42.653,56 € 501.374,56 €

4 Transferències corrents 351.800,00 € 11.169,60 € 362.969,60 €

6 Inversions reals 140.000,00 € -6.836,66 € 133.163,34 €

7 Transferència capital 0,00 € 0,00 €

8 Actius f inancer 0,00 € 295.291,36 € 295.291,36 €

9 Passius f inancers 1.199.149,00 € 1.199.149,00 €

Totals despeses 11.225.909,00 € 183.778,57 € 460.465,4 8 € 0,00 € 11.870.153,05 €

Diferència 734,00 € 734,00 €

Modificació 18/2012

 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i 
Règim Intern, el qual explica que dins el Pla d’ajust hi ha dos casos diferenciats, 
un és l’escola bressol i l’altre és la Fundació Els Garrofers. Pel que fa a l’escola 
bressol, l’aprovació de la liquidació del curs econòmic es produeix en un 



 

 

exercici diferent al curs lectiu; per tant, la factura de la liquidació definitiva s’ha 
de reconèixer per poder finançar-se en un exercici posterior; per això, es fa 
aquesta modificació. Pel que fa a la Fundació Els Garrofers, el Reial decret 
legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, permet incloure en el Pla d’ajust les factures 
pendents de pagament d’organismes que depenen dels ajuntaments. Això vol 
dir que quan l’Ajuntament tingui autoritzada l’operació de crèdit, obrirà un 
compte deutor de la fundació amb l’import de les factures pendents de 
pagament on s’aniran carregant els imports del deute. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del 
PSC, la qual explica que entenen la necessitat de fer aquesta modificació de 
crèdit. El seu vot serà favorable. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, 
el qual explica consideren que les dues partides són completament clares i, per 
tant, el seu vot també serà favorable. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 08.20 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 


