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AACCTTAA  DDEE  SSEESSSSIIÓÓ  EEXXTTRROORRDDIINNAARRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  DDAATTAA    
3311  DDEE  JJUULLIIOOLL  DDEE  22001133  

 
A la Vila d’Abrera , essent les 17:00 hores del dia 31 de juliol de 2013, es reuneixen a la Sala de 
Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de sessió ordinària a la que fa 
referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents 
regidors i regidores: 
 
Alcaldessa presidenta         Sra.  Maria Soler Sala  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcaldessa     Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 

Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV) 
Sr.   Antonio Merino Requena (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 

 
Regidors/res delegats/des  Sr.   Francisco Sánchez Escribano (PSC) 

Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 
 
Regidors/res              Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (PP) 
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A) 
Sr.   Iván Serrano Rodríguez (EU-IU) 

 
Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
 
Excusa la seva assistència el Sr.  Jesús Naharro Rodríguez (PSC), la Sra. Silvia Caroz Pereira 
(Ad’A) i el Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC). 
 
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada 
pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de 
l’ordre del dia. 
 
1a/136 Modificació del projecte i contracte anomenat “Projecte de reforma i ampliació del  
           camp de futbol municipal“ i modificació pressupostaria. 
1b/137 Modificació del projecte i contracte anomenat “Projecte de reforma de la plaça de  
            l’església de Sant Pere“ i modificació pressupostària. 
1c/138 Suplement de crèdit núm. 05/2013 
2  /139 Reconeixement extrajudicial de crèdit corresponents a l’exercici 2012 
3  /140 Informes 2011, 2012 i 1er trimestre de 2013 de l’Ajuntament d’Abrera en relació a la  
            Llei 15/2010. 
4 /141 Instrucció pel tancament comptable de l’exercici 2013 
5 /142 Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria  
           del 1r trimestre de 2013 
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1er PUNT / Modificacions pressupostàries per a l’exercici 2013 
 
1a / 136.  Modificació del projecte i contracte anomenat “Projecte de reforma i ampliació del 
camp de futbol municipal“ i modificació pressupostaria 
 
L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:8.1.2 N:2007/004 T:01 V:Regicon/344 S:04  
ASSUMPTE: Modificació del projecte i contracte anomenat “Projecte de reforma i ampliació del camp de futbol municipal“ 
i modificació pressupostària.  
 
Vist l’acord núm. 455 de la Junta de Govern Local de data 16.05.12 pel qual s’aprovà definitivament el 
projecte ordinari d'obres anomenat “ Projecte de reforma i ampliació del camp de futbol municipal” 
(versió de febrer de 2012), aprovat inicialment en data 14.03.12 per la resolució núm. 329 dictada per 
la Junta de Govern Local, amb un pressupost de contracte (base de licitació) d’1.349.754,18 €. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local núm. 588, de data 18.07.2012, d’adjudicació del contracte 
d’obres indicat a PABLO BOERO, OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SLU (PBOSI, en 
endavant), per un import total de 985.317,70 € (18% IVA inclòs), amb formalització de contracte de 
data 01.08.2012. 
 
Vist que durant l’execució de les esmentades obres s’ha vist la necessitat d’introduir modificacions i 
canvis no substancials, recollits en el document tècnic anomenat “Projecte modificat de reforma i 
ampliació del camp de futbol municipal” redactat pel departament d’Urbanisme i Territori, i que 
aquestes modificacions tenen incidència contractual. 
 
Atès que per la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, 
efectuada per Real Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir la estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, el tipus impositiu general de l’IVA passa del 18% al 
21%, i que l’aplicació d’aquesta modificació es va iniciar l’01.09.2012. 
 
Vist que amb data 12.07.2013 s’ha donat audiència al contractista de la proposta de modificació 
contractual, de conformitat amb l’informe núm. 130709-05, de data 09.07.2013, subscrit per 
l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme, en la seva qualitat de director de les obres, que consta 
a l’expedient i, per tant, el període d’audiència establert en l’article 106 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP). 
 
Vist l’escrit del contractista PBOSI, de data 15.07.2013, de conformitat a la proposta de modificació del 
contracte d’obres (Registre d’Entrada núm. 5939 de 17.07.2013). 
 
S’ha emès l’informe núm. 130719-03, de data 19.07.2013, subscrit per l’arquitecte cap del 
Departament d’Urbanisme, en el que es considera que el projecte efectivament redactat per 
l'Ajuntament incorpora variacions respecte al definit en el plec, considerant com no contemplades 
en la definició de l'objecte contractual, així com, s'acredita la concurrència de l'interès públic a la 
modificació contractual i que, a més, és degut a necessitats noves i/o causes imprevistes. 
 
S’ha emès l’informe jurídic corresponent, núm. 60/2013 de data 25.07.2013, així com per part de la 
intervenció municipal, als efectes de procedir a efectuar una modificació pressupostària consistent 
en suplement de crèdit, tenint en compte que en l’elaboració del pressupost 2013, no es va incloure 
l’import d’aquesta modificació. 
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L’expedient, sobre el qual la intervenció ha d’emetre prèviament informe, s’ha de sotmetre a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressupostos. També hi són aplicables les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Això vol dir que una vegada aprovat inicialment l’expedient, s’haurà d’exposar al públic, amb anunci 
al BOPB, per 15 dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar-hi 
reclamacions davant del Ple. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini 
no s’hi han presentat reclamacions; en cas contrari el Ple disposa d’un mes per resoldre-les. 
Igualment seran aplicables les normes referents al recurs contenciós administratiu contemplades a 
l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
La partida que s’ha d’incrementar és la número 342/62200 del pressupost de despesa de l’exercici 
2013 de l’Ajuntament d’Abrera amb càrrec al romanent de despeses generals.  
 
Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la  Regidoria d’Esports, Salut i Consum, fent ús 
de les seves atribucions i en aplicació de l'art 84 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú així com els articles 
105, 107 i 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, i ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 29.07.13, per 9 vots a favor dels grups 
municipals del PSC, CiU, ICV , i per 5 abstencions dels grups municipals del PP, d’Ad’A i EU-IU. 

 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar inicialment, conforme a l’establert en l’art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, la tramitació d’urgència del procediment per a la contractació, el projecte tècnic d’obres 
municipal modificat i el contracte anomenat: “Projecte modificat de reforma i ampliació del camp de 
futbol municipal” per un import ” de 163.691,26 € sense IVA, amb un total de 198.066,42 € 21% IVA 
inclòs i obrir període d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al BOP, per termini de 15 hàbils, als efectes de l’examen de l’expedient pels 
interessats, i per la presentació de suggeriments i reclamacions, si s’escauen, quedant aprovat 
definitivament el projecte en el supòsit de no presentar-se reclamacions, sense necessitat de 
posterior acord ratificatori.  
 
Segon. Aprovar la modificació del pressupost consistent en suplement de crèdit i exposar l’acord al 
públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant els quals els interessats el 
poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el Ple, transcorreguts aquests si no hi ha hagut 
reclamacions, l’acord es considerarà definitivament aprovat, segons les especificacions següents: 
 
Pressupost de despeses: 
Iniciar l’expedient d’aprovació inicial de suplement de crèdit per a finançar pressupostàriament les 
despeses addicionals detectades a les següents aplicacions pressupostàries: 
 
Partida:  342/62200 
Nom:  Inversió nova edifici instal·lacions esports 
Consignació inicial: 1,00 € 
Proposta d’increment:   198.066,42 
Consignació definitiva:  198.067,42 
 
Pressupost d’ingressos: finançament  
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Finançament: romanent de tresoreria despeses generals  
 
Total increment pressupost de despeses: 198.066,42 € 
Total increment pressupost d’ingressos:   198.066,42 € 
 
Tercer. Aprovar la despesa de cent noranta-vuit mil seixanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims 
d’euro (198.066,42 €) IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 342/62200 del pressupost municipal 
vigent, una vegada aprovada definitivament la modificació pressupostària.  
 
Quart. Citar l’empresa per formalitzar el contracte mitjançant atorgament de document 
administratiu, de la qual cosa en donarà fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim de 
cinc (5) dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de modificació  definitiva 
una vegada incorporada la par proporcional de la garantia per import de 8.200,56 euros.  
 
Cinquè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: al contractista als efectes de formalitzar la modificació en addenda al contracte i 
complementar la garantia definitiva del contracte respecte de l’import modificat. 
COMUNICACIONS INTERNES: a la Regidoria d’Esports, Salut i Consum, al Departament 
d’Urbanisme i Territori, al Departament d’Esports, i al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances.” 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa 
la proposta a votació: 
 
Vots a favor: 8 
 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, i Sr. Francisco Sánchez Escribano. 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón. 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
 

Abstencions: 3 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez uiz i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia. 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 
 
Vots en contra: 2 
 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J. Andrés Martín Álamo. 
 

 
 
 
1b / 137 Modificació del projecte i contracte anomenat “Projecte de reforma de la plaça de 
l’església de Sant Pere“ i modificació pressupostària. 
 
L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:8.1.2 N:2007/024 T:01 V:Regicon/324 S:06  
ASSUMPTE: Modificació del projecte i contracte anomenat “Projecte de reforma de la plaça de l’església de Sant Pere“ i 
modificació pressupostària.  
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Vist el decret de l’Alcaldia núm. 13011 de data 30.10.2010 pel qual es declarava aprovat 
definitivament el projecte ordinari d'obres anomenat “ Projecte de reforma de la plaça de l’Església de 
Sant Pere” (versió de maig de 2010), aprovat inicialment en data 16.06.10 per la resolució núm. 4769 
dictada per la Junta de Govern Local (ratificada per acord plenari núm. 2225 de data 16.07.10), amb 
un pressupost de contracte (base de licitació) de 398.085,27 €. 
 
Vist l’acord núm. 58 de la Junta de Govern Local de data 07.09.2011 pel qual s’aprova una primera 
modificació (versió juliol de 2011) del projecte abans esmentat, i pel qual s’actualitza també el 
pressupost de contracte (base licitació) i es fixa en 397.908, 86 €. 
 
Vist l’acord núm. 379 de data 04.04.2012, adoptat per la Junta de Govern Local, d’adjudicació del 
contracte major d’obres indicat a GEDETEC, SL, per un import total de 258.679,22 € (18% d’IVA 
inclòs), amb formalització de contracte de data 10.04.2012. 
 
Vist que durant l’execució de les esmentades obres s’ha vist la necessitat d’introduir modificacions i 
canvis no substancials, recollits en el document tècnic anomenat “Projecte modificat de reforma de 
la plaça de l’església de Sant Pere” (versió abril de 2013), redactat pel departament d’Urbanisme i 
Territori, i que aquestes modificacions tenen incidència contractual. 
 
Vist que per la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, 
efectuada per Real Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir la estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, el tipus impositiu general de l’IVA passa del 18% al 
21%, i que l’aplicació d’aquesta modificació es va iniciar l’01.09.2012 i, per tant, el període 
d’audiència establert en l’article 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
Vist l’escrit presentat per Gedetec, SL, de conformitat a la proposta de modificació del contracte 
d’obres (Registre d’Entrada núm. 3546 de data 02.05.2013). 
 
Vistos els escrits presentats pel contractista sol·licitant el tancament econòmic del contracte de data, 
respectivament, 13.05.2013 (Registre d’Entrada núm. 3969 de data 14.05.2013) i 09.07.2013 
(Registre d’Entrada núm. 5903 de data 15.07.2013). 
 
S’ha emès informe núm. 130719-02, de data 19.07.2013, subscrit per l’arquitecte cap del 
Departament d’Urbanisme, en la seva qualitat de director de les obres, en el que es considera que 
el projecte efectivament redactat per l'Ajuntament incorpora variacions respecte al definit en el plec, 
considerant com no contemplades en la definició de l'objecte contractual, així com, s'acredita la 
concurrència de l'interès públic a la modificació contractual i que, a més, és degut a necessitats 
noves i/o causes imprevistes. 
 
S’ha emès l’informe jurídic corresponent, núm. 61/2013 de data 25.07.2013, així com per part de la 
intervenció municipal als efectes de procedir a efectuar una modificació pressupostària consistent 
en suplement de crèdit, tenint en compte que en l’elaboració del pressupost 2013, no es va incloure 
l’import d’aquesta modificació. 
 
L’expedient, sobre el qual la intervenció ha d’emetre prèviament informe, s’ha de sotmetre a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressupostos. També hi són aplicables les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Això vol dir que una vegada aprovat inicialment l’expedient, s’haurà d’exposar al públic, amb anunci 
al BOPB, per 15 dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar-hi 
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reclamacions davant del ple. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini 
no s’hi han presentat reclamacions; en cas contrari el Ple disposa d’un mes per resoldre-les. 
Igualment seran aplicables les normes referents al recurs contenciós administratiu contemplades a 
l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
La partida que s’ha d’incrementar és la número 171/60900 del pressupost de despesa de l’exercici 
2013 de l’Ajuntament d’Abrera amb càrrec al romanent de despeses generals.  
 
Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la Regidoria d’Obres, Serveis Urbans i Mobilitat, 
fent ús de les seves atribucions i en aplicació de l'art 84 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú així com els 
articles 105, 107 i 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, i ha estat dictaminada 
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 29.07.13, per 9 vots a 
favor dels grups municipals del PSC, CiU, ICV , i per 5 abstencions dels grups municipals del PP, 
d’Ad’A i EU-IU. 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment, conforme a l’establert en l’art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, la tramitació d’urgència del procediment per a la contractació, el projecte tècnic d’obres 
municipal modificat i el contracte anomenat: “Projecte modificat de reforma de la plaça de l‘església 
de Sant Pere”, per un import de 42.100,61 €, sense IVA, amb un total de 50.941,74 € IVA inclòs i 
obrir període d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
i al BOP, per termini de 15 hàbils, als efectes de l’examen de l’expedient pels interessats, i per la 
presentació de suggeriments i reclamacions, si s’escauen quedant aprovat definitivament el 
projecte en el supòsit de no presentar-se reclamacions, sense necessitat de posterior acord 
ratificatori.  
 
Segon. Aprovar la modificació del pressupost consistent en suplement de crèdit i exposar l’acord al 
públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant els quals els interessats el 
poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el Ple, transcorreguts aquests si no hi ha hagut 
reclamacions, l’acord es considerarà definitivament aprovat, segons les especificacions següents: 
 
Pressupost de despeses:  
 
Partida: 171/60900 
Nom: Inversions parcs i jardins 
Consignació inicial: 1,00 € 
Proposta d’increment: 50.941,74 
Consignació definitiva:  50.942,74 
 
Pressupost d’ingressos: finançament  
 
Finançament: romanent de tresoreria despeses generals  
 
Total increment pressupost de despeses: 50.941,74 € 
Total increment pressupost d’ingressos:   50.941,74 € 
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Tercer. Aprovar la despesa de cinquanta mil nou cents quaranta-un euros amb setanta-quatre 
cèntims d’euro (50.941,74 €), IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 171/60900 del pressupost 
municipal vigent una vegada aprovada definitivament la modificació pressupostària. 
 
Quart. Citar l’empresa per formalitzar el contracte mitjançant atorgament de document 
administratiu, de la qual cosa en donarà fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim de 
cinc (5) dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de modificació  definitiva 
una vegada incorporada la par proporcional de la garantia per import de 2.105,03 euros.  
 
Cinquè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents: 
NOTIFICACIÓ: al contractista als efectes de formalitzar la modificació en addenda al contracte i 
complementar la garantia definitiva del contracte respecte de l’import modificat. 
COMUNICACIÓ INTERNA: a la Regidoria d’Obres, Serveis Urbans i Mobilitat,, al Departament 
d’Urbanisme i Territori  i al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances. 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa 
la proposta a votació: 
 
Vots a favor: 10 
 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, i Sr. Francisco Sánchez Escribano. 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia. 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón. 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
 

Abstencions: 2 
 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo 
 
 
Vots en contra: 1 
 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 
 
 
1c / 138 Suplement de crèdit núm. 05/2013 
 
L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:6.13 N:2012/03 T:00 V:00 S:03  
ASSUMPTE: Aprovació inicial de la modificació 05/2013 de les previsions de crèdits pressupostaris de 2013. 
 
Vistos els pressupostos generals de l’exercici 2013 de l'Ajuntament d'Abrera aprovats inicialment per 
acord de Ple núm. 104 de 28.12.12  i declarats aprovats definitivament per ministeri de llei al no 
havent-se formulat reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
 

Per Decret d’Alcaldia núm. 957, de data 24.07.2013, es va aprovar la liquidació del Pressupost de 
2012.  
 

Vistes la legislació i normes reguladores en matèria de pressupostos i modificacions de crèdits que, 
essencialment, és la següent:  
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• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d'abril (LRBRL) 
• Text refós de la llei Municipal i Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 

28 d’abril (TLMRLC) 
• Bases dels Pressupostos generals de l’Ajuntament d’Abrera de 2013  
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (EC 817/90). Reglament pressupostari (RD 500/90) 
• Llei  47/2003, de 26 de novembre ,Llei General Pressupostària   (LGP) 
• Reial Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
• Reial Decret-Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

General d’Estabilitat Pressupostària. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Reial Decret llei 08/2010, de 20 de 

maig de 2010 
• Sostenibilitat Financera 
• La resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que desenvolupen aquelles. 
 

Ateses les obligacions requerides per les normes anteriorment especificades. 
 

Atès que per acord de ple núm. 103 de data 28.12.12, es va acordar, entre altres, fer la renúncia de 
la paga extra de desembre de 2012 i de la catorzena part de l’estimació de les indemnitzacions per 
assistències per a l’any 2012 dels regidors/es de l’Ajuntament d’Abrera, per import total de 
12.914,08 € de l’aplicació pressupostària 912 10002, per tal que quedi afectada a polítiques de 
cohesió social i es destinin a l’aplicació pressupostària 231 48000 d’ajuts a famílies i atenció social 
de l’exercici 2013. 
 

Atès que en data 31/12/2012 es genera l’operació comptable núm. 220120019578 de reserva de 
crèdit per indisponibilitat per generació d’estalvi a les arques públiques per la supressió  de la paga 
extra als càrrecs electes i per import de 12.914,08 €. 
 

La proposta de modificació, també, rau en la necessitat urgent de millora de l’estat de conservació 
de la via pública, tant a nivell d’asfaltats i voreres, com pel que fa a l’estat de conservació de parcs i 
jardins urbans. Atès que la tardana aprovació definitiva del Pressupost 2012 no va permetre 
executar les previsions de millora i rehabilitació de vies públiques i parcs i jardins urbans del 
Capítol VI d’Inversions en la seva totalitat, i atès que a l’exercici 2013 les accions previstes en 
aquesta matèria depenen del cobrament de taxes i impostos que encara no s’han ingressat, es 
proposa modificar a càrrec del romanent de tresoreria les esmentades partides amb l’objectiu de 
realitzar millores en la via pública (asfaltats i voreres), així com en els parcs i jardins urbans 
d’Abrera, tant al nucli urbà com als barris. 
 
Vist que el Romanent de Tresoreria de l’exercici 2012 supera l’import proposat de la modificació de 
crèdit. 
 
Ates l’ Informe núm. 130724-06  emès en data  24/07/2013 per part de la interventora acctal.  
 

Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 11 de juliol de 2011, i ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de 
la Comissió Informativa General del dia 29.07.13, per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC, 
CiU, ICV , i per 5 abstencions dels grups municipals del PP, d’Ad’A i EU-IU. 
 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 05/2013 corresponent a l'exercici pressupostari de 
2013  que es detalla en els quadres (documents MC) inserits a continuació: 
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Pressupost de despeses: suplement de crèdit 
 

Partida: 231/4800  
Nom: Ajuts a famílies i atenció social 
Consignació inicial: 65.000,00 
Proposta d’increment: 12.914,08 
Consignació definitiva:  77.914,08 
 

Partida: 171 61900 
Nom: Rehabilitació de Parcs i Jardins 
Consignació inicial: 220.000,00 
Proposta d’increment: 150.000,00 
Consignació definitiva:  370.000,00 
 

Partida: 150 61901 
Nom: Rehabilitació de Vies Públiques 
Consignació inicial: 250.000,00 
Proposta d’increment: 250.000,00 
Consignació definitiva:  500.000,00 
 
 

Modificació pressupost ingressos 
 

Denominació: Romanent tresoreria 
Partida pressupostària: 87000 
Import: 412.914,08 € 
 

Segon.-. Exposar  l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant 
els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el Ple, 
transcorreguts aquests si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta. 
 
 El regidor del grup municipal d’Esquerra Unida-IZquierda Unida, Sr. Iván Serrano, sol·licita que consti 
en acta el sentit del vot del seu grup municipal: 
 
“Sobre aquest punt concret la explicació és la que ja hem fet, o sigui, els ajuts a famílies i atenció 
social a tots els àmbits ens semblen necessaris. Em sembla que a més, va ser una posició conjunta 
de l’Ajuntament, en una decisió que era coherent amb l’esforç, no que reclamava, sinó que s’aplicava 
sobre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Però la resta, rehabilitació de parcs i jardins i 
rehabilitació de vies públiques... A nosaltres no se’ns va tenir en consideració a l’hora de redactar 
aquest pressupost, i nosaltres no participem en el seu desenvolupament i aplicació. Això és una 
responsabilitat que entenem que és únicament de l’equip de govern que així ho ha volgut. 
 
Llavors, entre votar en contra d’aquest punt o fer una abstenció, la veritat és que se’ns fa complicat. 
Nosaltres optarem per fer una abstenció única i exclusivament per aquest suplement de crèdit d’ajuts 
a famílies i atenció social.” 
 
Sotmesa la proposta a votació: 
 
Vots a favor: 8 
 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
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Sra. Montserrat Navarro Caraballo, i Sr. Francisco Sánchez Escribano. 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón. 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
 

Abstencions: 5 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez uiz i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia. 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J. Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 

 
 
2n. PUNT.- Reconeixement extrajudicial de crèdit corresponents a l’exercici 2012 
 
L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 

 
“EXPEDIENT: C:6.13 N:2012/06 T:00 V:00 S:00  
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2012. 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 957, de data 24.07.2013, es va aprovar la liquidació del Pressupost de 
2012.  
 
Es necessita tramitar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de 2012 sense crèdit 
pressupostari. Aquest reconeixement implica consegüentment una modificació pressupostaria de 
l’exercici de 2013 a traves de suplements de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents, que 
s’ha de finançar amb romanent de tresoreria, d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a 
l’article 177 del  Text Refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals. 
 
La Regidora d’Hisenda ha presentat la proposta de crèdits extraordinaris amb el corresponent 
finançament i la relació de despeses  ascendeixen a un import total de 642.109,50 €  
 
Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 11 de juliol de 2011, i ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de 
la Comissió Informativa General del dia 29.07.13, per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC, 
CiU, ICV , i per 5 abstencions dels grups municipals del PP, d’Ad’A i EU-IU. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer extrajudicialment les factures que es relacionen en l’annex que forma part 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la modificació del pressupost consistent en suplement de crèdit finançades amb 
romanent de tresoreria segons les especificacions següents: 
 
Pressupost de despeses: suplement de crèdit 
 
Partida:155 20200 
Nom: LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 
Consignació inicial: 20.000,00 
Proposta d’increment: 3.986,46 
Consignació definitiva:  23.986,46 
 
Partida:155 20300 
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Nom: LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 
Consignació inicial: 65.000,00 
Proposta d’increment: 351,76 
Consignació definitiva:  65.351,76 
Partida:155 21200 
Nom: REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I INST.EDIFICIS OFICIAL 
Consignació inicial: 30.000,00 
Proposta d’increment: 3.028,52 
Consignació definitiva:  33.028,52 
 
Partida:155 21300 
Nom: REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL. 
Consignació inicial: 5.000,00 
Proposta d’increment: 193,60 
Consignació definitiva:  5.193,60 
 
Partida:155 21500 
Nom: REP.,MANT. I CONSERV. MOBILIARI URBÀ 
Consignació inicial: 3.000,00 
Proposta d’increment: 301,87 
Consignació definitiva:  3.301,87 
 
Partida:161 22101 
Nom: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA 
Consignació inicial: 210.000,00 
Proposta d’increment: 61.809,66 
Consignació definitiva:  271.809,66 
 
Partida:161 22108 
Nom: CANON DE L'AIGUA- RECAPTACIÓ ORGT 
Consignació inicial: 642.686,87 
Proposta d’increment: 209.313,78 
Consignació definitiva:  852.000,65 
 
Partida:162 22609 
Nom: CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS MUNICIPALS 
Consignació inicial: 58.800,00 
Proposta d’increment: 17.914,36 
Consignació definitiva:  76.714,36 
 
Partida:162 22700 
Nom: NETEJA VIA PUBLICA I RECOLLIDA RESIDUS ORGÀNICS 
Consignació inicial: 660.000,00 
Proposta d’increment: 81.349,64 
Consignació definitiva:  741.349,64 
 
Partida:165 22100 
Nom: SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
Consignació inicial: 760.636,71 
Proposta d’increment: 114.133,39 
Consignació definitiva:  874.770,10 
 
Partida:169 21201 
Nom: REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I INST. CENT.POLIVALENT 
Consignació inicial: 20.000,00 
Proposta d’increment: 65,56 
Consignació definitiva:  20.065,66 
 
Partida:169 22102 
Nom: SUBMINISTRAMENT DE GAS I DE CARBURANTS CALEFACCIÓ 
Consignació inicial: 115.000,00 
Proposta d’increment: 29.611,35 
Consignació definitiva:  144.611,35 
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Partida:169 22200 
Nom: MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT TELEFÒNIC 
Consignació inicial: 105.000,00 
Proposta d’increment: 31.014,18 
Consignació definitiva:  136.014,18 
 
Partida:169 62501 
Nom: PARAMENTS DIVERSOS 
Consignació inicial: 20.000,00 
Proposta d’increment: 730,42 
Consignació definitiva:  20.730,42 
 
Partida:340 22610 
Nom: DESPESES DIVERSES ACTIV. I FUNC. ESPORTS 
Consignació inicial: 33.000,00 
Proposta d’increment: 788,73 
Consignació definitiva:  33.788,73 
 
Partida:340 62501 
Nom: MATERIAL INVENTARIABLE. ESPORTS 
Consignació inicial: 4.000,00 
Proposta d’increment: 1.168,98 
Consignació definitiva:  5.168,98 
 
Partida:920 16200 
Nom: FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL FUNC. I P.NO LABORAL 
Consignació inicial: 5.516,50 
Proposta d’increment: 310,50 
Consignació definitiva:  5.827,00 
 
Partida:920 21400 
Nom: REP.MANT. I CONSERV. PARC MOVIL 
Consignació inicial: 25.000,00 
Proposta d’increment: 922,87 
Consignació definitiva:  25.922,87 
 
Partida:920 21600 
Nom: REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS INFORMÀTICS 
Consignació inicial: 25.000,00 
Proposta d’increment: 280,82 
Consignació definitiva:  25.280,82 
 
Partida:920 22002 
Nom: MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 
Consignació inicial: 1.500,00 
Proposta d’increment: 134,95 
Consignació definitiva:  1.634,95 
 
Partida:920 22003 
Nom: REPROGRAFIA 
Consignació inicial: 12.000,00 
Proposta d’increment: 1.058,24 
Consignació definitiva:  13.058,24 
 
Partida:920 22104 
Nom: VESTUARI I EFECTES PERSONALS 
Consignació inicial: 25.000,00 
Proposta d’increment: 13.236,83 
Consignació definitiva:  38.236,83 
 
Partida:920 22109 
Nom: SUBMINISTRAMENTS VARIS 
Consignació inicial: 6.000,00 
Proposta d’increment: 344,88 
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Consignació definitiva:  6.344,88 
 
Partida:920 22602 
Nom: PUBLICITAT OFICIAL 
Consignació inicial: 10.000,00 
Proposta d’increment: 419,17 
Consignació definitiva:  10.419,17 
 
Partida:920 22611 
Nom: INDEMNITZACIONS 
Consignació inicial: 6.000,00 
Proposta d’increment: 3.000,00 
Consignació definitiva:  9.000,00 
 
Partida:920 22706 
Nom: ESTUDIS I ASSISTENCIA TECNICA 
Consignació inicial: 60.000,00 
Proposta d’increment: 6.100,09 
Consignació definitiva:  66.100,09 
 
Partida:920 22709 
Nom: TRANSPORT PUBLIC D'ABRERA (BUS) 
Consignació inicial: 88.000,00 
Proposta d’increment: 30.156,22 
Consignació definitiva:  118.156,22 
 
Partida:920 46200 
Nom: TRANSFERÈNCIES CORRENTS A AJUNTAMENTS 
Consignació inicial: 1,00 
Proposta d’increment: 4.128,65 
Consignació definitiva:  4.129,65 
 
Partida:920 46600 
Nom: TRANSFERENCIES CORRENTS A ENTITATS D'ASSOSIANISME MUNICIPAL 
Consignació inicial: 8.100,00 
Proposta d’increment: 298,10 
Consignació definitiva:  8.398,10 
 
Partida:932 22708 
Nom: SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT 
Consignació inicial: 170.000,00 
Proposta d’increment: 25.955,92 
Consignació definitiva:  195.955,92 
 
Import: 642.109,50 € 
 
 
Modificació pressupost ingressos 
 
Denominació: Romanent tresoreria 
Partida pressupostària: 87000 
Import: 642.109,50 € 
 
Tercer.- Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant 
els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. Passats els 
15 dies, si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa 
la proposta a votació: 
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Vots a favor: 8 
 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, i Sr. Francisco Sánchez Escribano. 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón. 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
 
Abstencions: 2 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia. 
 
 
Vots en contra: 3 
 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J. Andrés Martín Álamo. 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 

 
 

3er. PUNT.- Informes 2011, 2012 i 1er trimestre de 2013 de l’Ajuntament d’Abrera en 
relació a la Llei 15/2010. 
 
La Regidora d’Hisenda presenta la proposta d'acord que literalment diu: 

 
“Expedient núm.: 2012/4 i 2013/1 
Assumpte: Informes 2011, 2012 i 1er trimestre 2013 Llei morositat. 
 
Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és d'importància per afectar als poders 
adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes. 
 
Com mecanisme de transparència en el compliment d'aquestes obligacions de terminis de 
pagament, l'esmentada Llei estableix que es rendeixin informes periòdics trimestralment per la 
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les 
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar  i debatre en el Ple de la 
Corporació local, així com s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, 
conformement als seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les 
Entitats locals.  
 
Els  informes son els corresponents exercici 2011, 2012 i primer trimestre d’aquest exercici 2013. 
En aquests períodes, únicament s'inclouen en l'apartat corresponent de l'informe aquelles 
obligacions reconegudes la demora de les quals en el pagament a supòsit un termini superior a 50, 
40 i  30 dies respectivament segons allò establert en l’article 3.3 de la Llei 15/2010, que introduïa 
una nova Disposició transitòria Vuitena en la Llei de Contractes del Sector Públic,  des de la data 
d'entrada del registre de comptabilitat.  
 
Per tant, les operacions comercials incloses en aquest informe, seran aquelles que realitzin els 
citats poders adjudicadors, per a l'execució dels contractes dels contractes d'obres, concessió 
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d'obres públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat, si escau, quedant exclosos doncs tots les despeses de retribucions 
del personal, despeses de transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i 
pagaments pendents derivats d'obligacions no pressupostàries.  
 
Tenint en compte l’informe i els annexos emesos per la Intervenció municipal, aquesta proposició 
d'acord ha estat una iniciativa de la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 
13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de 
juliol de 2011, i ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa 
General del dia 29.07.13, per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, ICV , i per 5 
abstencions dels grups municipals del PP, d’Ad’A i EU-IU. 
 
ACORD: 
 
Primer.- Donar compte dels informes de morositat dels exercicis 2011, 2012 i primer trimestre 
d’aquest exercici 2013 de conformitat amb l'art. 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Segon.- Constatar que s’ha traslladat en el termini màxim de 6 dies els annexos a la Direcció 
general de Coordinació Financera amb les CCAA i amb les EELL, com òrgan competent del M 
Economia i Hisenda, així com, a l'òrgan competent de la Autònoma de Catalunya, Direcció General 
d’Administració Local (DGAL) de forma telemàtica. 
 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa 
la proposta a votació: 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  
 
 
4t. PUNT.- .  Instrucció pel tancament comptable de l’exercici 2013 
 
La Regidora d’Hisenda presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“Expedient  núm.: C:6.13 N:2012/07 T:00 V:00 S:00 
Assumpte: Instruccions pel tancament comptable de l’exercici 2013 
 
El Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel RDL 2/2004, de 05/03 i 
la resta de normativa complementària preveuen la data de tancament de les operacions 
comptables dels ens locals, així com la data límit per a la liquidació dels seus pressupostos. 
 
El volum d’operacions d’aquesta Administració Municipal és prou ampli com per a preveure la 
necessitat de dictar Instruccions específiques i als efectes de coordinació interadministrativa per al 
tancament de les operacions comptables i la liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2013. 
 
Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 11 de juliol de 2011, i ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de 
la Comissió Informativa General del dia 29.07.13, per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC, 
CiU, ICV , i per 5 abstencions dels grups municipals del PP, d’Ad’A i EU-IU. 
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ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la Instrucció per a les operacions de tancament comptable i de liquidació del 
pressupost de l’exercici pressupostari de 2013 que a continuació s’indiquen: 
 

INSTRUCCIO PER A LES OPERACIONS DE TANCAMENT COMPTABLE I DE LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2013 

 
1,- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
La present Instrucció és d’aplicació a l’Ajuntament d’Abrera. 
 
2.- PREVENCIONS SOBRE MANAMENTS LLIURATS A L’HABILITAT AMB EL CARÀCTER D’ “A JUSTIFICAR” I 
“BESTRETES DE CAIXA FIXA”. 
 
2.1.- L’Habilitació efectuarà els pagaments corresponents per subministraments o serveis prestats fins a 31 de desembre 
de 2013 amb càrrec als fons reposats, l’aplicació i justificació dels quals s’efectuarà abans del dia 15 de gener de 2014. 
 
2.2.- Com que les previsions de pagament de l’Habilitació poden quedar alterades en raó a la situació excepcional per 
tancament d’exercici, manca d’efectiu, o retard en la presentació de les corresponents factures, l’Habilitació actuarà als 
efectes de tancament amb la següent prevenció:  
 

a) Tots els títols de crèdit (factures o certificacions) que es trobin pendents de pagament a 31 de desembre de 
2013, la recepció formal dels quals es pot efectuar fins al 15 de gener de 2014, seran objecte d’aplicació 
pressupostària a través de document “ADO”, el perceptor del qual serà el creditor directe,  
 
b) La justificació del document “ADO” s’efectuarà amb la inclusió de les factures o títols acreditatius originals 
corresponents, remetent el document o documents (ADO) a  Comptabilitat per a la seva comptabilització i 
tramitació posterior a la Tresoreria. 

 
2.3.- Les factures o títols acreditatius d’un crèdit contra aquesta Administració que tinguin entrada en data posterior al 15 
de gener de 2014 i que es refereixin a serveis o subministraments prestats durant l’exercici de 2013, hauran de ser 
objecte d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en la seva modalitat de convalidació o conversió 
administrativa que, previs els tràmits oportuns, serà sotmès a l’aprovació del Ple municipal, sense perjudici d’allò que 
s’estableix a l’article 26.2.b) del Real Decret 500/1990 en relació amb l’article 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
3.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS DE GESTIÓ COMPTABLE 
Es podran tramitar fins el dia 14 de gener de 2014, amb aplicació a l’exercici de 2013, documents de gestió comptable en 
fase “AD”, “O” i “ADO” que corresponguin a obres, serveis o subministrament que realment s’hagin contractat i executat 
fins el 31 de desembre de 2013, tenint en compte que la Intervenció Municipal només admetrà documents en fase “A”, 
“D” i “AD” basats en errors materials de tramitació administrativa. 
 
4.- DISPOSICIONS FINALS. 
4.1.- La present Instrucció tindrà  vigència per a la liquidació dels Pressupost General i formació dels Estats i Compte 
Anual de l’exercici de 2013. 
 
4.2.- S’autoritza a la Regidoria d’Hisenda per a que,  previ informe de la Intervenció, es dictin quantes normes s’estimin 
oportunes per al desenvolupament de les presents Instruccions. 
 
Segon.- Comuniqui’s per mitjans informàtics a tot el personal administratiu i tècnic de l’Ajuntament 
als efectes oportuns. 
 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa 
la proposta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes 
de la mateixa. 
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5è. PUNT.- Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la 
tresoreria del 1r trimestre de 2013 
 
La Regidora d’Hisenda presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:6.13 N: 2012/05 T:00 V:00 S:01.  
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 1r trimestre de 2013. 
 

Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera per a 
l'exercici 2013 estableix que, en compliment de l’art. 207 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)   i les 
Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció 
del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de 
l’Ajuntament per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució 
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria. 
  

Atès els estats d'execució informatius lliurats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria i 
Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària i de tresoreria corresponent 
al 1r trimestre de l' exercici 2013. 
 

Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 11 de juliol de 2011, i ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de 
la Comissió Informativa General del dia 29.07.13, per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC, 
CiU, ICV , i per 5 abstencions dels grups municipals del PP, d’Ad’A i EU-IU. 
 

ACORD 
 

Primer. Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la part expositiva.  
 

� Execució pressupostaria del 1r trimestre 2013 
� Situació ordinal de la tresoreria del 1r trimestre 2013 

 

Segon. Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació pressupostaria 
lliurada a aquest òrgan de Govern. 
 

Tercer. S’informa que contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar  
recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 
 

Així mateix es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada en el termini d’UN MES a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació 
d’acord amb allò establert en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de regim jurídic de les 
Administracions Publiques i del procediment administratiu comú. 
 

Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances. 
  
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa 
la proposta a votació: 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les 19:00 
hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 31 de juliol de 2013. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’Alcaldessa,       La Secretària, 
 
 
Maria Soler Sala      Mónica Clariana Nicolau  
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1/143 de la sessió del Ple Municipal de 
data 27 de setembre de 2013 
 

 


