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En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
19.04 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, 
els membres del Ple Municipal amb l'assistència del secretària acctal. de la Corporació 
Municipal. 
 
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió extraordinària, per a l'estudi dels 
temes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
Un cop comprovat el quòrum d'assistència necessari per a la vàlida celebració de la 
sessió, la presidenta obra la sessió i es procedeix a l'examen dels assumptes inclosos 
en l'ordre del dia. Aquest quòrum es manté durant tota la sessió. 
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ORDRE DEL DIA                                                     Sessió de data 28 de desembre de 2012 

 
 

1. Declaració de no disponibilitat dels crèdits del Capítol I del pressupost d’enguany 
corresponents a la paga extraordinària de desembre del personal i modificació 
pressupostària dels imports corresponents a la renúncia de la paga extraordinària 
del personal electe de la Corporació. 

2. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2013. 

3. Resolució per a la retirada de l’esborrany d’avantprojecte de la llei orgànica de 
millora de la qualitat educativa (LOMCE). 

 

 

ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 28 de desembre de 2012 

 
NÚM. ASSUMPTE 

 ORDRE DEL DIA 
103 Declaració de no disponibilitat dels crèdits del Capítol I del pressupost d’enguany 

corresponents a la paga extraordinària de desembre del personal i modificació pressupostària 
dels imports corresponents a la renúncia de la paga extraordinària del personal electe de la 
Corporació. 

104 Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2013. 
105 Resolució per a la retirada de l’esborrany d’avantprojecte de la llei orgànica de millora de la 

qualitat educativa (LOMCE). 
 PRECS I PREGUNTES 
- ANNEXES 

Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 24.12.2012 

 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                     Sessió de data 28 de desembre de 2012 

 
D’assistència i permanència en la Sala: Excusa la seva assistència el Sr. Francesc 
Xavier Bazán del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya. 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: 
Cap 
 
Altres incidències de funcionament: Cap 
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A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS 
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents. 

 
A1)  ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA) 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                       NÚM.   103    DE DATA 28.12.12 
 
EXPEDIENT: C:5.6 N:2012/01 T:desembre V:01 S:00 ASSUMPTE: Declaració de no 
disponibilitat dels crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de l’Ajuntament 
d’Abrera  corresponents a la paga extraordinària de desembre del personal  i modificació 
pressupostària dels imports corresponents a la renúncia de la paga extraordinària dels 
regidors/es de la Corporació. 
 
Vist que el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, en el seu article 2 punt 1 estableix 
l’obligació per reduir les retribucions anuals de l’any 2012 del personal al servei del sector 
públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de 
desembre. 
 
Atès que en el punt 4 de l’esmentat article es disposa que les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinària suprimida es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança de jubilació per als empleats 
públics, amb subjecció a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en els termes i condicions que es concretin en 
les futures lleis de pressupostos.  
 
Vist que en data 23 d’octubre de 2012 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
ha publicat una nota, modificant-ne una altra del 5 de setembre anterior, on s’afirma que 
cal immobilitzar en aquest exercici els crèdits corresponents previstos per a l’abonament 
de les esmentades pagues, de forma que en la liquidació del pressupost de l’exercici 
2012 es produeixi un menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst, en termes 
del Sistema Europeu de Comptes. 
 
Atès que, per tal d’aplicar la immobilització establerta en el Reial Decret-Llei 20/2012, en 
les referides notes del Ministeri s’indica que les entitats locals han d’adoptar un acord de 
no disponibilitat de crèdits per l’import corresponent, de conformitat amb el que es 
disposa en l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat de Recursos, en data 20 de desembre de 2012, que 
s’adjunta a l’expedient, on es quantifica la previsió del crèdit pressupostari que hauria 
calgut per imputar de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en un import 
total de 224.421,11 €, el qual, als efectes de comptabilitzar la immobilització dels crèdits 
pressupostaris corresponents, s’estructura a nivell de vinculacions jurídiques de tot el 
Capítol I del pressupost de despeses de la Corporació de l’exercici 2012. 
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Atès que l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, disposa que la declaració de 
no disponibilitat de crèdits correspon al Ple de l’entitat. 
 
Vist els Acords de Ple Municipal núm. 98 i núm. 100 de 30.11.12 on s’acorda la supressió 
de la paga de Nadal de 2012 als membres electes de la corporació en solidaritat amb els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Abrera i on s’estableix que els càrrecs 
electes que reben una indemnització d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats d’aquesta corporació, no rebran una catorzena part del conjunt de la previsió 
d’indemnitzacions per aquest exercici pressupostari. 
 
Atès que es va acordar que els romanents que aquesta mesura de renúncia a la paga 
extra comporta, mitjançant la modificació pressupostària corresponent,  es destinaran a 
polítiques de cohesió social i ajuda a les famílies i col·lectius més afectats per la crisi 
econòmica o a cobrir les necessitats dels serveis que han vist retallades les seves 
aportacions per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat de Recursos Humans, en data 20 de desembre de 2012, 
que s’adjunta a l’expedient, on es quantifiquen els imports de les pagues extraordinàries 
del mes de desembre dels regidors/es de l’Ajuntament d’Abrera per un import total de 
12.914,08€. 
 
Atès que la present proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la  
reunió de la Comissió Informativa General del dia 24.12.2012, el Ple de la Corporació 
per unanimitat dels membres presents 
 

ACORDA 
 

Primer.- Declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 2012 corresponents a la paga extraordinària del 
personal del mes de desembre, els quals ascendeixen a un import total estimat de 
224.421,11 €. 
 
Segon.- Fer constar que per a l’obtenció de l’import esmentat en l’apartat anterior s’ha 
realitzat un càlcul estimatiu de la suma de la retribució suprimida. 
 
Tercer.- Informar que s’ajustarà l’import esmentat en l’apartat primer d’aquest acord a 
l’import total real de la paga extraordinària del mes de desembre, quan aquest es conegui 
de forma definitiva, donant-ne compte al Ple en la immediata sessió que se celebri. 
 
Quart. 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, quan es 
donin els requisits legals per fer-lo. 
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Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances i a la Unitat de Recursos Humans, per al seu coneixement i als efectes 
escaients. 
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Per acord núm. 814 de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 es 
va aprovar el projecte dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2013, la modificació 
de la plantilla i modificació de la relació de llocs de treball als efectes que el ple es 
pronunciï sobre la seva aprovació inicial en els termes que consten en l’expedient.  
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                    NÚM. 104 DE DATA 28.12.2012 
 
EXPEDIENT: C:6.13 N:2012/002 T:02 V:00 S:02 i C:5.3 N:2012/21 T:00 V:00 S:00 
ASSUMPTE: Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2013, de la 
modificació de la plantilla i modificació de la relació de llocs de treball.  
 
Atès que la present proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la  
reunió de la Comissió Informativa General del dia 24.12.2012, el Ple de la Corporació 
per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots en contra del grup municipal 
Popular, 3 vots en contra del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del 
grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, 1 vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida 
 

ACORDA 
 

Primer. Aprovar inicialment els pressupostos generals municipals per a l’exercici 2013 i la 
modificació de la plantilla i modificació de la relació de llocs de treball que es relacionen, 
formats per l’Alcaldia i informats per la Intervenció, en els termes que figuren en 
l’expedient.  
 

Segon. Exposar al públic durant un termini de 15 dies l’expedient administratiu, 
després de la seva publicació al BOPB i al taulell d’edictes municipal, per tal que els 
legitimats puguin examinar-lo i  presentar reclamacions davant del ple.  
 

Tercer. Declarar que per ministeri de llei l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si 
durant informació pública no es formula cap reclamació.  
 

Quart. Declarar que el resum per capítols, de conformitat amb els pressupostos 
aprovats, queda fixat segons el quadre següent: 
                                               
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 
Capítol     I Impostos directes 6.332.400,86 
Capítol     II Impostos indirectes 1.457.361,14 
Capítol     III Taxes i d’altres ingressos 4.105.082,61 
Capítol     IV Transferències corrents 2.999.530,61 
Capítol     V Ingressos patrimonials 346.861,65 
Capítol     VI Alineació d’inversions reals 4,00 
Capítol     VII Transferències de capital 510.241,00 
Capítol     VIII Actius financers 7,00 
Capítol     IX Passius financers 2,00 
 TOTAL INGRESSOS 15.751.490,87 
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ESTAT DE DESPESES 

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 
Capítol     I Despeses de personal 4.894.031,41 
Capítol     II Despeses en béns corrents i serveis 5.978.508,36 
Capítol     III Despeses financeres 32.075,44 
Capítol     IV Transferències corrents 575.369,18 
Capítol     VI Inversions reals 2.858.069,68 
Capítol     VII Transferències de capital 817.855,00 
Capítol     VIII Actius financers 3,00 
Capítol     IX Passius financers 595.578,80 
 TOTAL  DESPESES 15.751.490,87 
 
Cinquè. Establir el següent oferiment de recursos:  
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació d’una disposició administrativa 
general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. 
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
- Cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, l’aprovat és una disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnada per mitjà de 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tanmateix, 
els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Sisè. Practicar, en relació amb l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: tramesa dels acords i dels instruments, una vegada resultin aprovats 
definitivament, a l’Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.    
PUBLICACIONS: de l’exposició pública de l’aprovació inicial al BOP i al tauler municipal 
d’anuncis, i de les aprovacions definitives, del pressupost resumit per capítols, de la plantilla i 
del catàleg de llocs de treball definitivament aprovats al BOP i al tauler municipal d’anuncis, i la 
plantilla aprovada definitivament, a més, al DOGC.  
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ACORD DEL PLENARI MUNICIPAL                          NÚM. 105   DE DATA 28.12.2012 
 
EXPEDIENT: C: 2.2 N: 2011/01 T: 01 V: 00 S: 69 ASSUMPTE: Resolució per a la 
retirada de l’esborrany d’avantprojecte de la llei orgànica de millora de la qualitat 
educativa (LOMCE) 
 
Vist que el ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a 
conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de 
l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al 
model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha 
estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.  
 
Atès que aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística 
que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua, 
pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i 
ha estat respectuós amb la diversitat; i que la llengua catalana ha estat i ha de 
continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i 
com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i 
personals, i, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a 
les generacions actuals i futures del país.  
 
Atès que l’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat i que la voluntat 
uniformitzadora del govern de l’estat és evident; darrera d’aquesta acció hi trobem la 
voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el 
projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb 
els anys a Catalunya.  
 
Atès que davant d’aquesta situació creiem que es fa necessària una resposta conjunta 
i contundent en defensa del model d’escola catalana, creiem que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya, i que 
la millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per 
a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, 
professors i alumnat.  
 
Atesa la proposta de resolució del govern municipal de data 20 de desembre de 2012. 
 
Atès que la present proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la  
reunió de la Comissió Informativa General del dia 24.12.2012, el Ple de la Corporació 
per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots en contra del grup municipal 
Popular, 3 vots a favor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup 
municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida 
 

ACORDA 
 
Primer.-  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Abrera a la reforma de la llei 
d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que 
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atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat 
d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
 
Segon.- Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un 
sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys 
de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.  
 
Tercer.- Manifestar el nostre compromís amb un sistema educatiu públic, laic i de 
qualitat que deturi l'actual procés de privatització, amb una aposta inequívoca per una 
educació integral que formi persones creatives i crítiques i no com a eina per promoure 
la competitivitat de l'economia. Un model democràtic on els consells escolars continuïn 
ostentant funcions decisòries i la segregació per sexe no es faci amb finançament 
públic. 
 
Quart.- Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i 
demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la 
qualitat de l’educació.   
 
Cinquè.- Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 
ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió 
lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per 
somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 
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A2)  DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD 
 
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
 
DELIBERACIÓ DEL PUNT 2 DE L’ORDRE DEL DIA 
 
A petició de la regidora del Grup Municipal del Partit Popular, Sra. Isabel Ruiz, en relació 
amb l’Ordenança de les subvencions, es transcriu literalment tant la pregunta efectuada 
en la seva intervenció, com la resposta efectuada per la Sra. Alcaldessa: 
 
Pregunta efectuada per la Sra. Ruiz: 
 

- S’està elaborant l’ordenança? Quin estat d’execució porta? 
- Des de quan s’està elaborant? 
- En quin temps tenen previst que estigui finalitzada? perquè en les bases hem vist 

que s’aprovarà en 2013, però vostè ens va dir que s’estava treballant. 
 
Resposta de la Sra. Alcaldessa: 
 
Sobre les subvencions i sobre l’ordenança de subvencions.  
 
Fa molts mesos que hi treballem. Li diré fins i tot amb què estem treballant. Estem 
treballant amb el Departament de Secretaria (no direm noms i cognoms), des del 
Departament de Secretaria per tal de tenir confegida una ordenança de subvencions.  
 
Hem agafat com a base l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona, que és sobre la 
que s’està treballant des de fa molts mesos. Però sobretot el que volem garantir, i avui 
aquí hi ha persones d’entitats i associacions, és que el fet d’incorporar la possibilitat de 
la concurrència competitiva no dificulti les coses, sinó que més aviat les asseguri.  
 
Perquè quan ara jo mirava, per exemple, i si m’ho permeten, a aquesta entitat, i he dit és 
lo mateix que l’any passat, aquesta entitat, aquest any, si és lo mateix que l’any passat 
no li tocaria subvenció. M’han mirat amb cara de ostres!  no, no. Per tant, està garantida, 
però està garantida per un sistema que és el del sistema nominatiu, que apareix en el 
pressupost, el que rep cada una de les entitats, la qual cosa no és il·legal, sinó que és 
legal. Apareix en el pressupost i a cada entitat li toca la seva quantitat. Que a més a més 
durant tot l’any s’està parlant amb el regidor o regidora corresponent i es pot anar 
adaptant a les necessitats. Home, i fins i tot, si hi ha una consignació més grossa i no es 
necessita tot, doncs segurament es demanarà menys. 
 
Per tant, és un sistema que funciona. Un sistema que facilita les coses. Un sistema que 
les entitats estan acostumades a treballar-hi, amb una simple documentació i un control 
exhaustiu de justificació de la despesa (no es poden presentar despeses de qualsevol 
cosa), la veritat és que es justifiquen convenientment, d’aquesta manera s’ha treballat 
durant els últims anys. No és il·legal i ens funciona. 
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Per tant, qualsevol canvi en aquest sentit, que passi per exemple perquè s’ha de 
presentar un projecte, perquè hi ha un còmput total de diners que s’haurà de distribuir, 
perquè hi hagi la concurrència competitiva, que no hi estem d’acord d’inici perquè sí que 
és veritat que porta més transparència, sobretot el compromís i la condició fonamental, 
és sobretot, sobretot, sobretot, no dificulti les coses a les entitats i a les associacions del 
poble que ara tenen una manera de funcionar que els és òptima i els és fàcil d’utilitzar. 
 
Per tant, acabo amb les subvencions, que l’any passat van ser objecte d’anàlisi per part 
de l’informe d’Intervenció original, però que en canvi aquest any no es diu res perquè 
entenc que són legals, perquè el sistema nominatiu és legal, però no estem pas en 
desacord amb el sis..., cal millorar el sistema.  
 
  
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                Sessió de data 28 de desembre de 2012 
 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22.52 hores de 28 de desembre de 2012, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 24 de desembre de 2012 

 
TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la 
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 24.12.2012 en la Casa 
Consistorial d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 16.05  Hora de finalització: 16.45). 
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Són presents a la reunió les persones 
que tot seguit s’indicaran. 
 
Pel grup PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio 
Merino Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. 
Francisco Sánchez Escribano  
 
Pel grup CIU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
 
Pel grup ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
Pel grup de PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Juan A. 
Castillo Guàrdia. 
 
Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz 
Pereira 
 
Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 
 
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala, com a secretària acctal. la Sra. Isabel 
de la Cerda Fernández, i també hi és present l’interventor, el Sr. Domingo Moya 
Fornieles. 
 
Excusa l’assistència el Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya. 
 
 
TEMES DE L’ORDRE DEL DIA:  Els mateixos assumptes a tractar  en el proper Plenari 
Municipal. 
 
ACORDS ADOPTATS:  Prèvia deliberació dels  membres de la Comissió Informativa 
General es dictaminen el següents assumptes: 
 
I – Favorable a la declaració de no disponibilitat dels crèdits del Capítol I del 
pressupost d’enguany corresponents a la paga extraordinària de desembre del 
personal i modificació pressupostària dels imports corresponents a la renúncia de la 
paga extraordinària del personal electe de la Corporació  Votació: A favor: PSC, CiU, 
ICV i EU-IU    Abstencions: PP i AdA 
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II – Favorable a l’aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2013 
Votació: A favor: PSC, CiU, ICV   Abstencions: PP, AdA i EU-IU    
 
III – Favorable a la resolució per a la retirada de l’esborrany d’avantprojecte de la llei 
orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) Votació: A favor: PSC, CiU, ICV   
Abstencions: PP, AdA i EU-IU    
 
 
 
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES:    
 
Ratificació de la urgència de la convocatòria de la Comissió Informativa General 
Votació:  A favor: PSC, CiU, ICV    Abstencions: EU-IU   En contra: PP i AdA 
 
 
 
DICTÀMENS EMESOS:  En conseqüència les proposicions d’acord incloses a l’ordre 
del dia i les mocions presentades fins el dia que han estat dictaminades en aquesta 
reunió i que es detallen a l’apartat anterior, assoleixen la condició de dictàmens 
d’aquesta Comissió Informativa General.  
 
 
 
Maria Soler Sala                                                              Isabel de la Cerda Fernández 
ALCALDESSA                                                                SECRETÀRIA acctal.  
  
 

CODI DE DOCUMENT: 11PL2012_2812.doc         Sessió de data 28 de desembre de 2012 

 
  
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 106 en la 
sessió plenària de 25 de gener de 2013 

 
 
 


