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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  

MUNICIPAL DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2015 

 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 03/2015 
Data: 28 d’abril de 2015  
Inici: 21 hores 
Fi: 21:38 hores    
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Josep Capote Martín PSC-PM 
 Óscar Caño Nieto PSC-PM  
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU 
 Dolors Lechuga Garcia CiU 
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Óscar Moles Avariento CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 Josep M. Bueno Martínez  No adscrit 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
S’excusen:  Jaume Tardy Martorell PSC-PM  
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 29.01.2015 i 26.03.2015. 
2. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes 

Eleccions Locals, convocades per al dia 24.05.2015. 
3. Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d’habitants de Sant Celoni a data 

01.01.2015. 
4. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 

l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2014. 
5. Aprovació inicial, si escau, d’una modificació de crèdit del pressupost municipal per a 

l’exercici de 2015. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula al 
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb algun punt de 
l’ordre del dia. 

 
Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del 
dia. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 
29.01.2015 I 26.03.2015. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a  
les actes de les sessions plenàries de 29.01.2015 i 26.03.2015, l’esborrany de les quals s'ha 
distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat 
dels 15 regidors presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes. 
 
 
2. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES 
ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS LOCALS, CONVOCADES PER AL DIA 
24.05.2015. 
 
Per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, publicat al Butlletí oficial de l’Estat número 77 del 
dia 31 de març de 2015, la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència ha 
convocat Eleccions Locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015. 
  
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, els Ajuntaments han de procedir, entre els dies 25è i 29è 
posteriors a la convocatòria de les eleccions, al sorteig de les persones que formaran part 
de les meses electorals i que estaran encarregades de recollir els vots emesos pels electors 
i escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la votació.  
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre totes els 
persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims establerts per 
l’article 26.2 de la referida Llei Orgànica 5/1985, és a dir, que siguin majors de 18 anys i 
menors de 70, i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de Batxiller 
o el de Formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat escolar o 
equivalent. 
  
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el sorteig de 
les persones que seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus 
suplents. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
  
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 24 de maig de 2015, amb motiu de les 
Eleccions Locals, seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus 
suplents, d’entre les persones que estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els 
requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. 
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2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
  
3. Facultar l’Alcaldia per a la designació, si és necessari, de les persones que hauran de 
substituir els designats que presentin excuses, en el cas de ser acceptades per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera automàtica, a 
través del programa informàtic CONOCE, facilitat per l’Oficina del Cens Electoral.  
  
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral de Sant Celoni, 
tancat a 01.01.2015 i elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística. 

 
El nom de les diferents persones a qui ha correspost ser titulars i suplents en les 20 meses 
electorals del municipi es projecten des de l’ordinador en una pantalla instal·lada al Saló de 
sessions a la vista dels reunits. La tècnica de l’Àmbit municipal de Secretaria, Sra. Anna 
Puig i Soler, que assisteix el secretari, va llegint en veu alta el nom dels presidents i dos 
vocals titulars de cada mesa. Queden registrades en el programa informàtic instal·lat en un 
ordinador de l’àmbit de secretaria totes les persones designades (titulars, suplents i 
reserves), i es faran les notificacions reglamentàries. No es transcriuen en aquesta acta els 
noms de les persones indicades a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de 
dades de caràcter personal 
 

 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE 
SANT CELONI A DATA 01.01.2015. 
 
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació, el manteniment, la 
revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen als Ajuntaments dels respectius 
municipis.   
 
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996, 
de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió del seu padró 
municipal, formalitzant les actuacions portades a terme durant cada exercici anual. 
 
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del padró municipal 
d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
D’acord amb la informació facilitada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, responsable de la gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la 
gestió del padró d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2015, és de 17.312 
habitants. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de a Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
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Únic.- Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1 de gener 
de 2015, la qual ascendeix a la quantitat de 17.312 habitants. 
 
 
4. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI CORRESPONENT A L’EXERCICI 
DE 2014. 

 
La Sra. de la Encarnación comenta que la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 
assoleix els objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la 
regla de al despesa.  
 
Partíem d’un pressupost inicial –diu- de gairebé 17 milions d’euros (16.937.000 €). El 
resultat pressupostari ajustat de l’any 2014 ha estat positiu, de 960.000 euros, amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals també positiu per un import de 2.200.000 
euros.  
 
Cal posar en valor aquests resultats positius, atès que hem treballat amb un pressupost 
prorrogat que s’ha hagut d’anar adaptant mitjançant modificacions de crèdit, per tal de donar 
resposta a les necessitats que han sorgint al llarg de l’any.  
 
A l’expedient es fa constar que el romanent de tresoreria  del 2014, necessari per al 
finançament d’inversions financerament sostenibles, ha estat de 695.715 euros, que 
correspon tant a la despesa certificada, com a la que ha estat incorporada al pressupost 
vigent i que és necessària per finançar aquesta despesa durant l’any 2015.  
 
Per donar compliment a la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el 
romanent per a despeses generals de l’exercici 2014 que no ha estat utilitzat s’ha de 
destinar necessàriament a amortitzar deute. Estem parlant d’una quantitat de 527.143 euros 
i pot servir per disminuir l’endeutament previst en el pressupost inicial de 2015.  
 
Malgrat les dificultats de treballar amb un pressupost prorrogat l’any 2014, estem prou 
satisfets del tancament i de la liquidació del pressupost, i com es pot comprovar hem 
prioritzat en tot moment l’atenció a les persones, en allò que per nosaltres són serveis 
bàsics de ciutadania. Per exemple, en el cas de les partides d’ajuts socials, partíem d’una 
crèdit inicial de 429.000 euros, vàrem fer una modificació de crèdit de 61.000 euros i les 
despeses aprovades, incorporant la modificació de crèdit, han estat d’un 95.6%. En el cas 
de les despeses d’ensenyament, partíem d’un crèdit inicial d’1.115.000 euros, vàrem 
acordar una modificació de crèdit de 173.000 euros i tot i aquesta incorporació, el 
percentatge de les despeses aprovades ha estat d’un 97,55%. 
 
Després d’aquesta explicació i  
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant 
Celoni corresponent a l'exercici de 2014. 
 
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 20.03.2015 va aprovar la liquidació del pressupost de 
l'Ajuntament. 
 
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President i, conforme 
determina l'article 193.4 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, de la liquidació aprovada se n’ha de 
donar compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
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Vist l’informe emès per l’interventor accidental sobre assoliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la regla de la despesa. 
 
Vist, així mateix, l’informe emès per l’interventor accidental relatiu al grau de compliment dels 
criteris previstos als projectes de despesa corresponents a inversió financerament sostenible 
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals de 2013. 
 
A proposta de la regidora d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2014, de l’informe emès 
per l’interventor accidental de l’Ajuntament en data 20.03.2015 sobre l’assoliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la regla de la despesa, així 
com de l’informe emès en compliment de la disposició addicional setena del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en quan al grau de compliment dels criteris establerts a 
la referida disposició addicional. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2015. 

 
El Sr. alcalde explica que es planteja una modificació de crèdit de mínims, però de temes 
molt necessaris, tal com ja es va comentar en la corresponent reunió de Territori, dies 
enrere.   
 
En inversió financerament sostenible –diu- es planteja continuar la tasca que s’està fent amb 
el Pla director de l’enllumenat, del qual ja s’està duent a terme una primera fase. Es 
proposa, per tant, incorporar la segona fase per un import de 100.000 euros per tal de que 
es pugui fer una bona part d’eliminació del material d’enllumenat obsolet i també per un 
tema d’estalvi energètic.  
 
També es preveuen 40.000 euros per poder acabar les obres d’urbanització de la carretera  
Vella, incorporant una modificació d’obra per despeses elèctriques d’Enher,la connexió de 
tots els baixants de les canaleres directament a les aigües pluvials, temes de senyalització 
que mancaven i alguns temes d’amidaments que s’ha detectat tècnicament que calia 
corregir. 
 
Quant a despesa corrent, hi ha el manteniment de l’Escola Pallerola, 83.000 euros,  i el nou 
mòdul  que cal instal·lar a l’Escola Soler de Vilardell per al proper curs i que costarà uns 
10.000 euros. Dels 83.000 euros destinats a l’Escola Pallerola, una part és per adequar el 
gimnàs i l’altra és per la instal·lació d’una escala d’emergència, tal com s’ha recollit en el Pla 
de seguretat que es va fer per les escoles.  
 
També hi ha un altre tema important. Després de l’estudi tècnic que s’ha fet en el col·lector 
d’aigües blanques a Olzinelles, s’ha detectat que cal una acció contundent, per un import 
relativament raonable,  per evitar que segueixi passant el què ha estat passant fins ara, que 
un 15% de les aigües que arriben a la nostra depuradora són aigües netes perquè es filtren 
per aquesta conducció que va fer l’ACA en el seu moment. Estem parlant d’uns 70.000 
euros per eliminar pràcticament tota aquesta incorporació d’aigües blanques, fet que a nivell 
de sosteniblitat i d’estalvi de la mateixa depuradora, seria molt positiu. A més, alliberaríem 
un 15% de la capacitat de la depuradora, que actualment està al 83-85%, permetent que 
s’incorporés algun altre sector o alguna construcció, sense necessitat de fer altres 
depuradores al municipi.  
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En l’apartat d’altres inversions, hi ha el canvi de sistema d’aigua sanitària al pavelló 11 de 
setembre, per evitar brots de legionel·losi, d’acord amb les recomanacions fetes per 
l’Agència de Salut pública. Aquesta inversió puja 35.000 euros. 
 
Un altre tema que també ens preocupa és la manca d’espai per realitzar activitats lúdiques i 
culturals de caire públic. Actualment només disposem del pavelló 11 de setembre per 
aquest tipus d’actes i això interfereix moltes vegades en les activitats esportives que s’hi 
hagin de celebrar. Per aquest motiu, es proposa  condicionar la pista coberta de patinatge 
per poder-hi organitzar també activitats lúdiques i recreatives. Fa un parell d’anys que ja 
s’està treballant en aquest sentit i s’han anat fent petites adequacions, però ara cal ignifugar 
la part d’estructura i de coberta. Després d’això ja es podrà obtenir el vistiplau dels Bombers 
per poder utilitzar aquest espai. 
 
Hi ha moltes altres coses a fer, però hem destriat les que hem considerat més necessàries 
per tal que es puguin dur a terme durant aquest any.  
 
Seguidament, el Sr. Deulofeu comenta que el grup de CIU ha presentat una proposta 
d’esmena. Estem -diu- al final de la legislatura i és ben segur que la llista d’inversions 
necessàries al municipi és llarga, moltes d’elles ja les hem discutit en algunes reunions, però 
pensem que amb les eleccions municipals tan properes, ens hem de limitar només a 
aquelles que són estrictament urgents i necessàries, deixant que sigui el proper govern qui 
decideixi quines d’aquestes inversions vol prioritzar i quines considera que són més 
importants.    
 
Per tant, nosaltres no tenim clar si ara és el moment oportú de portar aquestes inversions a 
aprovació del Ple. Estem d’acord amb que actuacions com adaptar l’espai per instal·lar un 
nou mòdul a l’Escola Soler de Vilardell, així com l’escala d’emergència i la reparació de la 
teulada del gimnàs de l’Escola Pallerola són necessàries i cal prioritzar-les, però la resta de 
partides creiem que poden esperar.     
 
Per això, proposem mantenir només la partida referida a les escoles.  
 
A continuació, el Sr. alcalde apunta que l’equip de govern ha estat molt curós a l’hora de 
prioritzar les inversions i cap dels temes que es porten a aprovació es fan per un motiu 
electoral. La majoria de temes són de funcionament i millora: el pla director d’enllumenat; el 
tema del clavegueram i la no aportació d’aigües a la depuradora, que generarà un estalvi;  
les modificacions corresponents a les obres de millora de la Carretera Vella per evitar que 
aquestes quedin aturades, etc. I hem de tenir en compte que el ple del proper ajuntament no 
serà fins al juliol, fet que podria deixar temes pendents fins a setembre, perquè la 
modificació de crèdit no és d’immediata execució. És a dir, estem parlant de temes 
importants, les aigües sanitàries, les mesures per evitar que es produeixin brots de 
legionel·losi en el pavelló, etc. Per tant, són temes prous necessaris com perquè no s’aturi la 
seva execució. Els tècnics han fet una bona feina en projectar, valorar i analitzar les 
actuacions que caldria portar a terme i que ens ha permès decidir tirar endavant aquests 
temes al llarg d’aquest any. A més, tenint en compte el resultat pressupostari i havent 
complert els objectius de destinar els recursos necessaris a l’educació i la formació, creiem 
que podem assumir aquestes inversions i ara és el moment oportú de fer-ho. Per tant, 
seguim pensant en que són inversions necessàries pel municipi.  
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Corpas per comentar que, certament quan es planteja 
una modificació de crèdit a escassos dies d’unes eleccions municipals, la primera cosa que 
ens ve al cap és que s’hi amaga un cert electoralisme i entenem que les intencions sí que hi 
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són.  Ara bé, quan analitzem les actuacions que es proposen, veiem que algunes d’elles 
certament són invisibles a la ciutadania i són accions que si no es decideixen ara, s’haurà 
de fer igualment en un curt període de temps, al setembre o a l’octubre. Tot i així, sí que cal 
denunciar l’electoralisme, però a això ja hi estem acostumats cada 4 anys.   
En aquest sentit, no veiem malament la modificació de crèdit, perquè estem parlant 
d’actuacions necessàries que tard o d’hora s’hauran de portar a terme. També entenem, 
però, la proposta d’esmena de CIU, perquè pensem que els dos temes de les escoles són 
els més importants, però la resta també són necessaris. És per aquest motiu que votem a 
favor de la modificació de crèdit.  
 
Intervé la Sra. Montes per dir que, des d’ICV s’han valorat els punts que es proposen des 
del punt de vista de la necessitat. Hem vist –diu- que els 70.000 euros del col·lector 
d’aigües, per exemple,  s’amortitzen en un any i mig, d’acord amb la informació tècnica que 
tenim, fet que resulta interessant. Quant al tema de l’aigua sanitària del pavelló, el mòdul de 
l’Escola Soler de Vilardell i les actuacions necessàries a l’Escola Pallerola també hi estem 
d’acord, perquè són temes importants que cal fer i estan ben justificats a nivell tècnic. Pel 
que el fa el Pla director d’enllumenat, aquest no és un tema urgent, però tampoc hi estem en 
contra. Per tant, pensem que almenys un 80% del que es proposa és raonable i per això hi 
votem a favor.  
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bueno i comenta que alguns dels temes podien haver 
esperat a la propera legislatura, però atès que la majoria d’ells corresponent a actuacions de 
continuïtat el meu vot –diu- és favorable.  
 
A continuació, es vota l’esmena presentada pel grup de CIU, que queda rebutjada per 9 vots 
en contra i 6 vots a favor.  
 
El Sr. secretari apunta que, atès que l’esmena ha quedat rebutjada, cal votar la proposta tal 
com està formulada, que queda aprovada per 9 vots a favor i 6 abstencions.  
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per aclarir que en cap moment ha fet servir el mot 
“electoralista”, perquè la proposta que es presenta no compleix aquests criteris. Nosaltres –
diu- hem presentat l’esmena perquè entenem que la necessitat de tirar endavant la majoria 
de les inversions que ara es plantegen ja fa temps que hi és i, tot i que no estem en contra 
de cap d’elles, creiem que és més coherent que sigui el proper govern qui decideixi com 
prioritzar-les. Entenem que les inversions que es plantegen són necessàries, com també ho 
són moltes altres que no consten en aquesta proposta, per això, pensem que tindria més 
sentit que aquesta proposta d’inversions la fes el proper govern, tenint en compte que ja 
estem al final de l’actual legislatura.  
 
El Sr. alcalde apunta que hi ha temes, com les actuacions necessàries al pavelló per evitar 
brots de legionel·losi o les obres a la pista coberta, que s’han plantejat en el moment en què 
s’ha tingut la possibilitat econòmica per fer la modificació de crèdit corresponent i s’ha pogut 
valorar a nivell tècnic. Entenem que cal adequar les instal·lacions per tal de garantir-ne un 
ús adequat i segur. 
    
Després d’aquestes intervencions i 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2015, per import total de 368.000,00 €. 
 
Atès que és possible utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals procedent de la 
liquidació del pressupost de 2014 per a inversions financerament sostenibles, tal com estan 
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definides a la disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Vistos els informes emesos per l’Àrea de Territori, justificatius de les inversions que es financen 
amb el superàvit calculat en termes de comptabilitat nacional, i els informes emesos per les 
Àrees de Cultura i Serveis a les Persones. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, justificativa de la modificació de crèdit que es porta a aprovació i 
l’informe del director de l’Àrea d’Economia. 
 
Atès que manca l’informe de la Intervenció, el qual s’haurà d’emetre amb anterioritat a 
l’aprovació d’aquesta proposta per part del Ple de l’Ajuntament. 
 
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
9 vots a favor de les senyores  De la Encarnación, Coll i Montes, i dels senyors Castaño, 
Capote, Caño, Corpas, Masferrer i Bueno, i 6 abstencions de les senyores Costa i Lechuga, 
i dels senyors Deulofeu, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit número 1/2015, al següent tenor: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT - INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 
Orgànica Programa Econòmica Projecte  Import  Text explicatiu 

  05 165Z0 61921 2014/2/05/9    100.000,00 Pla Director Enllumenat públic 
05 1533Z 60911 2014/2/05/1      40.000,00 Obres urbanització Carretera Vella 

   
Total    140.000,00 

   

        FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 
Econòmica  Import  Text explicatiu 

  
 

87000       140.000,00    Romanent de tresoreria per a despeses generals 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT - DESPESA CORRENT 
Orgànica Programa Econòmica    Import  Text explicatiu 

  07 323E0 212 
 

     83.000,00 Manteniment Escola Josep Pallerola 
07 323C0 22799 

 
     10.000,00 Mòdul Escola Soler de Vilardell 

   
Total      93.000,00 

   
        FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 

   
Partida  Import  Text explicatiu 

  Baixa de crèdit de la partida 00.931A0.22708     93.000,00     Serveis de recaptació a favor de l'entitat 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI - INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 

  
Orgànica Programa Econòmica    Import  Text explicatiu 

  05 161Z0 61903       70.000,00 Col·lector aigües blanques a Olzinelles 
 
FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI 

  
Econòmica  Import  Text explicatiu 

  

  
87000   70.000,00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 

       CRÈDIT EXTRAORDINARI - ALTRES INVERSIONS 
Org. Prog. Econòmica   Import  Text explicatiu 

  07 342Z0 623        35.000,00 Canvi sistema ACS pavelló 11 de setembre 
07 342Z0 62201 

 
  30.000,00 Ignifugació pista patinatge camp municipal d'esports 

   
Total   65.000,00 

    
FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI 

   

  
 Econòmica  Import  Text explicatiu 

  
 87000   65.000,00 Excés finançament afectat 

 
 

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 
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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 21:38 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 
 


