
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 24 DE MAIG DE 2010 
 

 
 
 
Sant Celoni, 24 de maig de 2010   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:10 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Sr. Francesc 
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió extraordinària i 
urgent del Ple de l'Ajuntament, les regidores Sres. Josefa Lechuga Garcia, Laura 
Costa Olivé, Magalí Miracle Rigalós i Júlia de la Encarnación Gómez, i els regidors 
Srs. Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, Marià 
Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, 
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert 
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Sr. Ramon Oriol Grau i amb la 
presència de l’interventor accidental Sr. Joan Muntal Tarragó. 
  
Excusa la seva assistència la regidora Montserrat Vinyets Pagès. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució del Ple 
que exigeixen els articles 46.2.c) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del 
règim local i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió 
amb el següent Ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria. 
2. Aprovació, si s’escau, d’una modificació de crèdit del pressupost de 2010. 
3. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’un crèdit a llarg termini. 
 
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui, sense que 
ningú faci ús de la paraula. 
 
Seguidament s’entra a debatre els punts de l’ordre del dia. 
 
 
1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que la urgència de la convocatòria d’aquest Ple 
extraordinari ve motivada per la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat d’avui del 
Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que d’acord amb la seva 
disposició final 6a entrarà en vigor demà mateix.  
 
Aquesta norma –diu- inclou un punt del qual no se’n sabia res, i comporta que 
els Ajuntaments a partir de demà mateix no puguin acudir a crèdits a llarg 
termini per finançar les seves inversions. Tot plegat generarà una situació molt 



complicada als ens locals. Durant tot el dia d’avui hem estat valorant com ens 
pot afectar a l’Ajuntament de Sant Celoni i creiem que és fonamental poder 
disposar del crèdit previst al pressupost per finançar les inversions. Per això, 
s’ha convocat aquest Ple extraordinari i urgent, i ara es proposa ratificar la 
urgència de la convocatòria. 
 
Donada la paraula als regidors, el Sr. Castaño comenta que és important adoptar 
avui els acords que es proposen per a que es puguin fer les inversions previstes, 
generar llocs de treball i mantenir els serveis a la població. 
 
El Sr. Ventura manifesta que davant la impossibilitat de poder tractar aquests 
assumptes amb els companys del seu grup i tampoc amb la regidora Sra. 
Vinyets, no voldria pronunciar-se en aquest punt i, si convé, abandonaria la 
sessió. 
 
El Sr. secretari comenta que, a efectes de votació, l’abandonament de la sessió 
per part d’un regidor un cop començada la deliberació d’un assumpte es 
computa com a abstenció. 
 
El Sr. Ventura diu que, si de tota manera computaria com abstenció, aleshores el 
seu vot serà d’abstenció. 
 
La resta de regidors presents voten afirmativament la ratificació de la urgència. 
 
En conseqüència, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i 
de la Encarnación, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, 
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 1 abstenció del senyor 
Ventura, queda RATIFICADA LA URGÈNCIA de la convocatòria del Ple 
respecte de tots els punts de l’ordre del dia. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE 2010. 
 
El Sr. alcalde explica que, per poder començar les classes el proper mes de 
setembre a l’edifici del Centre de formació Baix Montseny Sax-Sala, és 
necessària l’assignació de les partides corresponents, independentment del 
préstec a llarg termini previst, almenys per poder adquirir el mobiliari i 
l’equipament informàtic necessaris. Per això, –diu- es proposa aquesta 
modificació de crèdit. 
 
El Sr. Ventura manifesta que, continuant amb el que ha expressat anteriorment, 
s’abstindrà en aquest punt. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit del 
pressupost per a 2010, per un import de 105.000 €, finançat amb el romanent 
de tresoreria afectat procedent de la liquidació del pressupost de 2009. 
 



Vista la memòria del regidor d’Economia i l’informe emès per l’interventor 
accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, 
Miracle i de la Encarnación, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 1 abstenció del 
senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari 2/2010, al següent tenor: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
06.430Z0.625   Mobiliari    72.000,00 € 
06.430Z0.626   Informàtica    33.000,00 € 
Total       105.000,00 € 
 
FINANÇAMENT DE CREDIT EXTRAORDINARI 
 
870.00  Romanent de tresoreria per 
  finançar crèdits extraordinaris 105.000,00 € 
 
2. 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. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’UN CRÈDIT A LLARG 
TERMINI. 
 
El Sr. alcalde comenta que fa escassament deu minuts encara estava rebent 
informació sobre la gran inquietud que ha provocat als ens locals la mesura 
inclosa al Reial Decret-Llei 8/2010, que els impedeix, a partir de la seva entrada 
en vigor demà, acudir al crèdit per al finançament de les seves inversions i fins 
el 31 de desembre de 2011. Sembla que tant la Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, CiU i altres formacions polítiques estan fent intenses gestions 
sobre aquest particular, i li consta que a nivell estatal hi ha moviment.  
 
En qualsevol cas, abans de l’entrada en vigor, demà, d’aquesta norma, cal que 
l’Ajuntament asseguri el finançament de les inversions. Tanmateix com que es 
tracta d’un Reial Decret-Llei, si el Congrés no el ratifica el podrà tramitar com a 
projecte de llei i en el tràmit parlamentari s’hi podrien introduir modificacions, o 
bé correcció d’errades. Sembla que aquesta tarda els telèfons han tret fum i 
encara hi ha un cert marge de maniobra 
 
El Sr. Castaño comenta que és important que les inversions es puguin realitzar 
perquè impliquen llocs de treball i serveis a la població. 



 
El Sr. Ventura comenta que es una situació econòmica preocupant i potser 
s’haguessin pogut prendre altres mesures, però ara es paguen les que va 
adoptar el Congrés. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El pressupost de la Corporació per a 2010 ha estat aprovat inicialment pel Ple 
municipal el passat 29 d’abril i ha estat exposat al públic durant el termini de 
quinze dies, a efectes de presentació de reclamacions, sense que durant aquest 
termini se n’hagi presentat cap, pel qual motiu ha quedat aprovat 
definitivament, sens perjudici del tràmit que estableix l’article 169.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
El referit pressupost preveu el finançament de les inversions que hi figuren 
mitjançant la concertació d’una operació de crèdit. 
 
D’altra banda, el Butlletí Oficial de l’Estat d’avui 24 de maig publica el Reial Decret-
Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic, que d’acord amb al seva disposició final 6a entrarà en 
vigor demà mateix. L’article 14.2 de dita norma preveu que, a partir de la seva 
entrada en vigor, els ens locals “no podrán acudir al crédito público o privado, a 
largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus 
inversiones”. 
 
Aquest fet suposa un greu perjudici per a l’Ajuntament de Sant Celoni atès que li 
impedirà el finançament de les inversions previstes en el pressupost municipal 
per a 2010, que es consideren imprescindibles. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte pel secretari i l’interventor accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, 
Miracle i de la Encarnación, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 1 abstenció del 
senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acudir al crèdit per a la concertació d’una operació de préstec d’import 
2.518.548,96 €, prevista en el pressupost de la Corporació per a 2010, mitjançant 
la sol·licitud d’ofertes a entitats financeres d’una operació amb les característiques 
següents: 
 
Import: 2.518.548,96 € 
Durada: mínim de 10 anys i màxim de 20, que ha d’incloure dos anys de 
carència 
Sense comissió de cancel·lació anticipada 
Amortització: quotes lineals i trimestrals 
 



Les entitats, a la seva oferta, hauran d’indicar el tipus d’interès, fix o variable, en 
aquest cas, indexat a l’Euribor a tres mesos més el diferencial corresponent, així 
com les comissions d’obertura, estudi i altres despeses que es puguin carregar. 
 
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord i, en especial, per tal que de les ofertes 
presentades i prèvia sol·licitud dels informes tècnics necessaris per determinar 
d’entre les ofertes rebudes quina és la més avantatjosa, concerti en el seu cas 
l’operació de préstec i procedeixi a la seva signatura. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:25 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 
 
 
 
 


