
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL  
14 DE MAIG DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1- Expedient de transferència de crèdit entre partides 
2- Aprovació d'una operació de crèdit amb relació amb el RDL 4/2012 de 24 de febrer de 

2012 
3- Reconeixement extrajudicial de crèdit 
4- Expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris 

 

ASSISTENTS AL PLE 
 

Sr. Josep Jo (PSC)- Alcalde 
Sr. Josep ma Sagristà (PSC)- 1r Tinent Alcalde 
Sr. Salvadror Corvalan (PP) – 2n Tinent Alcalde 
Sra. Carmen Antòn (PSC)- 3r Tinent Alcalde 
Sr. Juan Serra (PP)- 4t Tinent Alcalde 
Sra. Sílvia Garrido (PSC) 
Sra. Ma Antònia Pèrez (PSC) 
Sra. Carola Rucabadó (PSC) 
Sr. Antoni Vall (CIU) 
Sr. Carles Bosc (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 

 

DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 

En primer lloc el Sr. Jo es disculpa per l'hora del Ple ja que a la comissió 
informativa s'havia dit que es faria a dos quarts de 7 però la convocatòria 

s'havia fet a dos quants de vuit. 

 
1. El Sr. Jo explica que aquest ple es fa per tal de votar els diferents temes 

relacionats amb l'operació de crèdit del RDL 4/2012. S'ha d'entregar la 
documentació demà dia 15. 

Explica que el govern ha acceptat un total de 796.638,62 euros dels 
997.000 presentats. Els diners acceptats es pagaran als proveïdors 

directament amb un crèdit del que no en coneixem d'interès. Es calcula 
que serà d'entre un 5 i un 6%. 



 
 

 

 

Per tant s'ha habilitat una partida de 12.000 euros per pagar aquests 
interessos. Aquests 12.000 es treuen de la partida de cursos per adults. 

 
PP- No té preguntes 

CIU- No té preguntes. 
La PAC- El sr. Reñé pregunta si el fet de treure aquests 12.000 euros 

dels cursos per adults permetrà fer els cursos amb normalitat. 
 

El sr. Jo contesta que sí, ja que els cursos han de ser autosuficients 

 
El sr. Reñé pregunta que per què hi havia doncs aquesta dotació. 

 
El sr. Jo contesta que també hi ha 36.000 euros a la partida d'ingresos 

dels cursos. 
 

S'aprova per unanimitat 

 

2. El Sr. Jo explica que aquest punt no és més que l'acceptació del crèdit 
de l'estat pel pagament dels proveïdors. Puntualitza que no se sap quan 

s'haurà de començar a pagar i per tant des de quant hi haurà 
interessos. 

 
CIU-El sr. Valls pregunta a quin punt de l'informe s'especifica la xifra de 

796.000. 

El Sr. Jo comenta el lloc exacte on s'especifica en l'informe 
d'intervenció. 

 
El Sr. Valls pregunta si seria possible de saber més exactament quin 

serà l'interès a pagar. 
 

El Sr. Jo contesta que com a màxim serà un 6%. 
 

La PAC- Sr. Reñé comenta que ens han concedit un crèdit de  
796,638,62 quan nosaltres havíem sol·licitat 977.000. Pregunta que 

passa amb aquesta diferència. 
 

El Sr. Jo contesta que en realitat eren 877,000 ja que hi havia 100.000 
euros en factures que ja s'havien pagat a Sorea. El restant ho pagarà 

l'ajuntament directament i majoritàriament ja s'ha anat pagant. 

 



 
 

 

 

El Sr. Reñé comenta que el 6% de 800.000 euros durant 
aproximadament ½ any són 24.000 euros i no 12.000. 

 
El Sr. Jo comenta que els serveis tècnics han fet aquest càlcul i que 

potser s'haurà de tornar a fer una previsió de crèdit més endavant. 
 

Finalment afegeix (després del comentari de la senyora secretaria) que 
en realitat ja hi havia una partida de 36.000 euros de previsió i que 

únicament s'hi afegeix aquests 12.000 eu. 

 

S'aprova per 11 vots a favor (PSC, PP i La PAC) i 2 abstencions (CIU). 

 
3- El Sr. Jo comenta que aquest punt és per tal de reconèixer les 

factures de l'any 2011 que no s'han pogut pagar ja que estaven les 
partides del pressupost esgotades. 

 
CIU- No pregunta 

 
La PAC- El Sr. Reñé pregunta per què aquestes no estaven al pressupost 

2012? 
El Sr. Jo contesta que no estaven al pressupost ja que aquest es va fer 

abans de tancar el 2011. Afegeix que una gran part d'aquestes factures 
són d'Endesa. 

 

El Sr. Reñé comenta que això canvia el pressupost i que per tant ja no 
és un pressupost en superàvit. 

 
El Sr. Jo diu que aquest és tema del proper punt. 

 
El Sr. Reñé comenta que quan tanques un any ja hauries de preveure 

que és el que deus per tal de incloure-ho a l'any següent. 
 

El Sr. Jo comenta que l'administració no funciona així. 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC PP i CIU) i 3 abstencions (La PAC) 

 

4- El Sr. Jo explica que dels 180.000 totals només hi ha 118.000 que 
s'incoen en el pressupost, però únicament s’incorporen per pagar 

63.000 que falten. 

 



 
 

 

 

CIU-El Sr. Valls pregunta si es buscarà algun tipus de crèdit per pagar 
aquests diners. 

 
El Sr. Jo contesta que els crèdits extraordinaris són els 118.000 euros 

que es paguen amb el crèdit de l'estat i que els 63.000 són el suplement 
de crèdit. 

 
La PAC- El Sr. Reñé pregunta com es pagaran aquests 63.000 euros. 

 

El Sr. Jo comenta que la Diputació ha habilitat uns ajuts extraordinaris 
per despeses corrents. A Més pel real decret pel que es va augmentar 

l'IBI, hi haurà un increment dels ingressos per aquest concepte (uns 
200.000 euros de més ) 

 
CIU pregunta què passarà en cas que s'esgotin les partides 

pressupostàries a les que estan destinades aquestes factures. 
 

El Sr. Jo contesta que en cas que ens donin els ajuts de la diputació, 
s'aniran incorporant a les partides corresponents. 

 
La PAC comenta que caldria saber exactament quin serà l'augment de 

l'IBI ja que amb el decret de l'estat no queda clar quin % quedarà. 
També caldria saber com anem d'ingressos en aquest moment. 

 

El Sr. Jo contesta que l'augment serà d'un 15% (10% de l'estat + 5% 
de l'ajuntament). 

 
S'aprova per 10 vots a favor (PCS, PP i CIU)i 3 abstencions (La PAC). 

 
 

El Sr. Jo dóna la paraula al públic per si algú necessita algun aclariment. 
 

El Sr. José Luis Berrueta comenta que ja que s'ha parlat de factures de 
la llum, si està previst fer alguna cosa perquè l'espai de les bústies de 

Can Massuet no tingui els llums encesos 24h al dia. 
 

El Sr. Jo contesta que aquest tema no s'ha tractat al ple. 
 
 


