
 

Núm. 06/2012 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA 

PER L'EXCM. PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 27 D’ABRIL D E 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-set d’abril de dos mil dotze, essent les vint hores, al saló de 

sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep Candàliga i Freixa i 

assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i Pujol, es 

reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Àngels Crusellas i Serra,  na M. Pilar Valiente i 

Ballesteros,  n’Odonell Santos i Ventura i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es en 

Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep 

M. Camprubí i Salvó, en Joan Babeli i Shawa, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Ramon Fornell 

Alsina, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent, prèviament convocats per avui.  

Excusa la seva absència la regidora na Judith Saus i Moreno. 

Assisteix a l’acte l’Interventor n’Albert Vilajoana i Español. 

El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 

 

 

APROVACIÓ URGÈNCIA DEL PLE EXTRAORDINÀRI 

 

Per unanimitat dels membres assistents, i de conformitat amb el que disposa l’article 79 del 

R.O.F., s’acorda aprovar la urgència del Ple extraordinari que se celebrarà a dia  d’avui. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2012 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

“Proposta 

Relatiu a l’exp 4/12 de modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 

suplements de crèdit   

ANTECEDENTS 

En data 7 de març de 2012 es va aprovar, mitjançant Decret de l’ Alcaldia la liquidació per l’ 

exercici 2011, resultant-ne un Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals de 

246.925,78  euros. 



L’ expedient modificatiu núm. 1/2012 d’ incorporació de romanents de crèdit, aprovat pel Decret 

de data 7 de març de 2012 utilitza 7.648,95 euros d’ aquest romanent, quedant per tant  

239.276,83 euros de lliure disposició 

L’ expedient modificatiu núm. 2/2012 modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 

aprovat inicialment pel ple de data 15 de març de 2012 utilitza 128.000 euros d’ aquest 

romanent, quedant per tant  111.276,83 euros de lliure disposició. 

L’ expedient modificatiu núm. 3/2012 modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 

aprovat inicialment pel ple de data 19 d’ abril de 2012 utilitza 20.000 euros d’ aquest romanent, 

quedant per tant  91.276,83 euros de lliure disposició 

Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ hisendes locals, 

estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’ exercici 

següent i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el 

President de la mateixa ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer 

cas, o de suplement de crèdit en el segon. 

Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient podrà 

finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria o baixa de crèdit d’ 

altres partides. 

I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ execució del 

Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2012, el present expedient haurà de sotmetre’s a 

l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 

Pressupostos. 

El present expedient es sotmet amb caràcter d’ urgència per la necessitat imperiosa de 

suplementar determinades partides a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 

Romanent Líquid de Tresoreria General per un import total de 90.000 euros. 

SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 4/2012, dins el 

Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  modifiquen, i el mitjà  

o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

155 21000 Conservació vies públiques 57.000,00 

165 21300 Manteniment enllumenat 17.000,00 

321 22102 Gas 4.000,00 

340 21300 Maquinaria i instal.lacions zona esportiva 2.000,00 

340 63200 Edificis i altres construccions 10.000,00 

       TOTAL        90.000,00  Eur 

FINANÇAMENT 

RLT 

 87000 Romanent  de tresoreria per a despeses generals 90.000,00 

TOTAL                   90.000,00 Eur 



TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del Text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze 

dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de 

la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin 

presentat reclamacions. 

No obstant, el Ple decidirà. 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Odonell Santos Ventura i na M. Àngels Crusellas i Serra. 

S’abstenen: 

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Joan 

Babeli  Shawa, en Josep M. Camprubí Salvó, en Ramon Fornell Alsina i n’Ernest Clotet 

Berenguer. 

Vist el resultat de 7 abstencions i 5 vots afirmatius i essent, per tant, la majoria absoluta dels 

membres legals de l’Ajuntament, queda aprovada l’anterior proposta. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint hores i deu minuts, de 

la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 

 

 

 


