
Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  407/16 
Caràcter : Extraordinària 
Data :  30 de novembre de 2016 
Horari: De les 21 h a les 21:30 h 
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou, Alcalde President 
Josep Maria Ciurana Planas 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Natàlia Figueras Pagès 
Adrian Ortiz Jurado 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Montserrat Vergés Vall.llovera 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
Punt únic.- Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el pressupost 
municipal vigent. 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 
Punt únic.- Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal vigent. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 
1. En aquest període final de l’exercici comptable és possible estimar amb fiabilitat 

que l’execució dels ingressos superarà lleugerament els objectius fixats amb 
l’aprovació del Pressupost 2016. 
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2. Aquesta afirmació obeeix principalment al fet que la Generalitat de Catalunya ha 
reconegut obligacions a favor de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per sobre de 
les previsions inicials. 

 
 
 
3. Per tant, la hisenda municipal està en condicions de modificar consignacions per 

tal de registrar fidelment les últimes despeses previstes i en curs. 
4. L’interventor municipal ha informat favorablement pel que fa a la capacitat 

financera i també en relació a les limitacions i requisits legals,  
 
Fonaments de dret 

1. L’article 15 de la CE, reformat el 27/09/2011 (BOE 233 de la mateixa data), 
garanteix el principi d’estabilitat pressupostaria i en compliment d’aquest mandat 
han estat dictades les lleis següents: 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera  i el seu reglament, modificada per la llei orgànica 4/2012, de 28 de 
setembre. 

- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control de deute comercial en el 
sector públic. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. 

 
2. Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, Reial decret 500/1990, de 20 d’abril i Ordres Ministerials que 
aproven la Instrucció de Comptabilitat i l’estructura dels Pressupostos de les 
entitats locals. 

3. Bases d’execució dels Pressupost Municipal. 

4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar expedient núm 3 de modificació plenària del Pressupost municipal, 
segons document annex que inclou crèdits extraordinaris, baixa de crèdits, 
transferències de crèdit i nova previsió d’ingressos, que té per finalitat redistribuir les 
consignacions actuals per tal de realitzar i registrar correctament les despeses 
previstes i en curs necessàries per finalitzar l’exercici 2016. 

 

Segon.- Exposar l’expedient al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció 
d’Edicte en el BOP Girona i en el tauler municipal d’anuncis. Durant el termini 
d’exposició els interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, el 
present acord es considerarà definitiu.  
 
 

ANNEX 
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13100 01 326 Pers: Jove, adults, AODL, Arxiu 143.386,82 4.000,00

13100 02 231 Personal assistència social 10.703,57 2.500,00

22604 01 920 Defensa jurídica: Serveis Generals 38.500,00 12.000,00

22609 06 337 Diversos: Casal d'estiu 24.146,50 6.000,00

22609 06 337 Diversos: Activitats Esportives 30.000,00 21.000,00

22609 07 338 Diversos: Festes Populars 142.000,00 29.000,00

22699 10 931 Obligacions generades en exercicis anteriors 15.000,00 -12.000,00

22707 03 136 Treballs franges perimetrals i voreres extinció  incendis 0,00 13.562,00

22699 01 920 Diversos: Serveis generals 30.000,00 21.000,00

60900 01 151 Urbanisme: Nova i dotació de serveis 4.000,00 4.500,00

60 04 165 Nova en enllumenat públic 0,00 6.500,00

61900 04 165 Reposició enllumenat públic 8.500,00 9.000,00

62200 04 922 Construcció  de nou magatzem municipal i dipòsit de vehicles 0,00 22.000,00

62300 01 132 Vigilants i protecció  civil: Equip i arranjament d'o ficina i vestuaris 1,00 8.000,00

62300 04 922 Obres i Serveis: adquisició  maquinària, inst tècnicques, utillatge 1.000,00

62400 04 922 Obres i Serveis: adquisició  de vehicle 18.000,00

63200 05 333 Reposició en edificis de cultura 0,00 12.000,00

63900 10 929 Imprevistos i funcions no classificades 42.103,70 -42.103,70

68900 10 459 Adquisició immobiiària per a domini públic 7.001,00 1.000,00

750 10 324 Generalitat Catalunya per a millora de Centre Educatiu SES M açanet 0,00 18.217,02

SUM A , euro s  … 155.175,32

OP ER A C ION S  C OR R EN T S:

 -  Increment  net  de co nsignació  de les variacio ns pro po sades 97.062,00

 -  F inançament:  Obligacions reconegudes a càrrec per la Generalitat, Fons de Cooperació  Local de Catalunya 97.062,00

OP ER A C ION S D E C A P IT A L:

 -  Increment  net  de co nsignació  de les variacio ns pro po sades 58.113,32

 -  F inançament:  

                   Transferència de capital específica de la Diputació de Girona, eficiència energètica "La Societat" 4.988,00

                   Baixa de crèdit 780 06 342 17.700,00

                   Fons Propis, Obligacions reconegudes a càrrec per la Generalitat, Fons de Cooperació  Local de Cataluny 35.425,32

155.175,32 155.175,32

Proposta de modificació de pressupost al Ple de 30/11/2016

Eco n Org
Grup
P ro

g
Descripció

CONSIGNACIÓ 
ACTUAL

PROPOSTA DE 
M ODIFICACIÓ 

(increment o  
reducció de 

consignació)

Inversió  de repo sició  en funcio nament  o perat iu de serveis  

Inversió  en bens patrimo nials

T ransferències de capital i a ltres

C o mpra de bens co rrents i de serveis  

Inversió  no va en infrastructures i bens dest inats a  ús general 

Inversió  de repo sició  en infrastructures i bens dest inats a  ús general 

Inversió  no va en funcio nament o perat iu de serveis
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El Sr. Xarbau diu que vol saber aquests diners que han entrat de la Generalitat de més 
sobre el que s’havia previst on aniran a parar ja que sembla que majoritàriament van a 
l’àrea d’esports, a projectes, i en aquest sentit pregunta perquè no els fan els tècnics 
municipal, i observa que una gran part van a serveis generals diversos, també 
esmenta que s’aprecia un increment important de l’apartat de festes. 
 
La Sra. Reyner explica, pel què fa al tema de festes, que el seu pressupost l’any 
passat va ser de 142.000 € i aquest any s’havia previst 90.000 € i al final seran uns 
113.000 €. Explica també que en el cas de la Festa Major l’excés previst és d’uns 
10.000 €, i que la seva regidoria està filant prim per no tenir una despesa excessiva, 
tot i que la Festa Major que es fa és potent i al ser el mes d’agost dificulta la gestió 
dels seus costos que són més alts per les dates. 
 
El Sr. Ciurana entèn que el que es paguen als tècnics és per la feina del dia a dia i no 
per projectes que s’encarreguen a part un per un. 
 
La Sra. Figueras explica la partida d’esports i la seva gestió i esmenta les ajudes a les 
entitats esportives. 
 
El Sr. Xarbau diu que el tema d’esports és un 66% de la modificació i demana que es 
detalli més. I també pregunta quin cost ha de tenir l’escola esportiva. 
 
La Sra. Figueras diu que no té aquí el detall però que de memòria pot dir que la partida 
són uns 30.000 € a la que entren totes les activitats que es fan i esmenta quines són; 
en referència a l’escola esportiva diu que el cost és de 8000 € 
 
La Sra. Reyner diu que l’Ajuntament té tot el desglossament de les despeses de festes 
i que ho poden venir a veure.  
 
El Sr. Ortiz pregunta pel finançament de la modificació proposada. 
 
El Sr. Interventor explica que bàsicament procedeix de l’increment del fons de 
cooperació de Catalunya sobre el previst; també explica que la recaptació en esports i 
festes hauria permès generar crèdit en aquests àmbits, però que atès que la resta 
d’ingressos no han estat com s’esperaven no ha estat possible, i el que en definitiva ha 
permès finançar la modificació és l’increment que ha experimentat la previsió del Fons 
de Cooperació de Catalunya. 
 
El Sr. Xarbau pregunta a què es refereix la partida de diversos serveis generals 
 
El Sr. Interventor diu que es tracta de compres de béns corrents i serveis, però no 
d’inversions. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que es pot venir a l’ajuntament a consultar quines 
despeses concretes van imputades a aquesta partida. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, amb 
el resultat següent: 
 

- SET vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Reyner, el 
Sr. Vallribera, el Sr. Ciurana, el Sr. José Mª Martínez i la Sra. Figueras. 
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- CINC abstencions, del Sr. Xarbau, la Sra. Vergés, el Sr. Vilella, la Sra. De Egea 
i el Sr. Ortiz. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada en l’encapçalament, de la qual s’ estén la present acta, del que jo el secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde       El Secretari 
 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 
 
 


