ACTA DE SESSIÓ 5 DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 06.06.2012

CÀRRECS

PERSONES ASSISTENTS

Alcaldessa presidenta

Sra. Maria Soler Sala

PSC

Tinents/tes d’alcaldessa

Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta
Sra. Cristina Bigordà Vargas
Sr. Antonio Merino Requena
Sra. Montserrat Navarro Caraballo

PSC
CIU
ICV
PSC
PSC

Regidors/res delegats/des Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sr. Jesús Naharro Rodríguez
Sr. Lluís Cirera Antón
Regidors/res

Secretària acctal.
Interventor

Sra. Isabel Ruiz Bautista
Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
Sr. J. Antonio Castillo Guardia

GRUP POLÍTIC

PSC
PSC
CIU
PP

Sr. Miguel Carrión Mateo
Sr. J. Andrés Martín Álamo

ADA

Sr. Iván Serrano Rodríguez

EUIU

Sra. Isabel de la Cerda Fernández
Sr. Domingo Moya Fornieles

En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les
21.00 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa,
els membres del Ple Municipal amb l'assistència de la secretària acctal. de la Corporació
Municipal.
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió extraordinària i urgent, 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 6 de juny de 2012

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent.
2. Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, modificació de plantilla i
modificació del catàleg de llocs de treball. Resolució d’al·legacions i
aprovació definitiva.
3. Regulació de la funció interventora.

ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE
NÚM.
74
75
76

Annex I

Sessió de data 6 de juny de 2012

ASSUMPTE
ORDRE DEL DIA
Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent.
Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, modificació de plantilla i modificació del
catàleg de llocs de treball. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.
Regulació per l’exercici de la funció interventora en regim de fiscalització limitada
prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos.
ANNEXES
Acte de la Comissió Informativa General de data 06.06.2012

NOTES i OBSERVACIONS

Sessió de data 6 de juny de 2012

D’assistència i permanència en la Sala: Excusen l’assistència la Sra. Silvia Caroz
Pereira del grup municipal d’Alternativa d’Arbera i el Sr. Francesc Xavier Bazán
Sánchez 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 DE PLE MUNICIPAL

NÚM. 74 DE DATA 06.06.12

EXPEDIENT: De sessió de l'acta. ASSUMPTE: Ratificació de la urgència de la
convocatòria extraordinària urgent.
Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent
d’aquest ple municipal per tractar els temes que s’especifiquen a l’ordre del dia.
Atès que aquest Consistori considera justificats els motius de la urgència de la
convocatòria tramesa.
Vist tot l’anterior, i a iniciativa de l’Alcaldia, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor
del grup municipal Socialista, 3 vots en contra del grup municipal del Partit Popular, 2
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 i 1 vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda
Unida, ha adoptat el següent:
ACORD
Primer. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària que ha estat
convocada pel dia d’avui a les 21.00 hores.
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ACORD DE PLE MUNICIPAL

NÚM. 75 DE DATA 06.06.12

EXPEDIENT: C:6.13 N:2011/02 T:00 V:00 S:01 i C:5.3 N:2011/20 T:00 V:00 S:00
ASSUMPTE: Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, modificació de plantilla i
modificació del catàleg de llocs de treball. Resolució d’al·legacions i aprovació
definitiva.
Vist que per sessió plenària, acord núm. 36 de data 13.01.2012 van ser aprovats
inicialment els pressupostos generals per a l’exercici 2012, la modificació de la plantilla
i la modificació del catàleg de llocs de treball.
Vist que l’acord d’aprovació inicial ha estat publicat en el Tauler d’Anuncis, en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona, edicte núm. 02279 de data
23.01.2012.
Vist que al text de l’edicte núm. 02279, d’aprovació inicial dels Pressupostos Generals
per a l’exercici 2012, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es va
ometre la menció a la publicació de la modificació de plantilla i modificació del catàleg
de llocs de treball per a l’exercici 2012, i per tant, s’ha procedit a publicar novament
l’acord de ple d’aprovació inicial (edicte núm. 02321 de data 14.05.2012), al Tauler
d’Anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona, de data 15.05.12.
Atès que en data 26.01.2012, RE000720, els regidors de l’Ajuntament d’Abrera: Juan
Antonio Castillo Guardia, Antonio Rodríguez Ruiz i Isabel Ruiz Bautista, del Grup
Municipal del Partit Popular i Silvia Caroz Pereira, José Andrés Martín Alamo i Miguel
Carrión Mateo, del Grup Municipal Alternativa d’Abrera van demanar que el Secretari
municipal emetés informe preceptiu a l’empara de l’article 54 del RDL 781/1986 de 18
d’abril.
Atès que durant el termini d’informació pública s’han presentat al·legacions i
reclamacions per part del Grup Municipal del Partit Popular d’Abrera, en data 08.02.2012
i amb núm. de registre d’entrada 001132; per part del Grup Municipal Alternativa
d’Abrera, en data 01.02.2012 i amb núm. de registre d’entrada 000866; i per part de la
Secció Sindical CSI.F i UGT en data 07.02.2012 amb núm. de registre d’entrada 001036.
Atès l’informe 4/2012, d’11 d’abril, emès pel secretari d’aquest Ajuntament, en relació a la
proposta d’aprovació definitiva dels pressupostos per a l’exercici 2012 i les modificacions
de la plantilla i el catàleg de llocs de treball que obra a l’expedient.
Atès que les al·legacions presentades han estat reiterades en data 22.05.2012,
RE004181 pel Grup Municipal del Partit Popular; el 18.05.2012 RE004057 pel Grup
Municipal Alternativa d’Abrera i en data 29.05.2012 RE004314 per part de la Secció
Sindical CSIF i UGT.
Atès l’informe de data 14 de maig de 2012 subscrit per la Unitat de Recursos Humans i
l’informe del dia 5 de juny de 2012 subscrit per l’Interventor municipal.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2012 pel qual s’aprova la
proposta de resolució d’al·legacions i proposta d’aprovació definitiva dels Pressupostos
Generals per a l’exercici 2012, modificació de plantilla i modificació del catàleg de llocs de
treball per tal d’elevar-la al Ple Municipal.
Atesa que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern
municipal, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 6 de juny de 2012, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor
del grup municipal Socialista, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1
vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 3 vots en contra del grup
municipal del Partit Popular, 2 vots en contra del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1
vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
ACORDA
Primer. Aprovar amb caràcter definitiu els pressupostos generals per a l’exercici 2012, la
modificació de la plantilla i la modificació del catàleg de llocs de treball, aprovats
inicialment pel Ple de data 13 de gener de 2012, incorporant les modificacions derivades
de les estimacions d’al·legacions següents i també de les que resulten de la resta dels
punts dispositius d’aquest acord:
a) En relació a les al·legacions presentades per part del Partit Popular d’Abrera:
s’estima l’al·legació 6.2 parcialment amb l’eliminació de la paraula “desconcentrada”
a la Base 20.1, amb la substitució de la paraula “desconcentrada” pel terme
“delegada” a la Base 28.2 i amb l’eliminació la base 53.6.
b) En relació a les al·legacions presentades per part de la Secció Sindical CSI-F i UGT
d’Abrera: s’estima l’al·legació 8 parcialment i es rectifica l’errada material sobre la
situació del personal funcionari indicat a la relació de càrrecs i llocs de treball que
integren la plantilla de personal quedant de la següent forma:
ESCALA
Habilitació
Estatal
Administració
General

Administració
Especial

SOTSESCALA
Secretaria
Interv./Tresoreria
Gestió

DENOMINACIÓ
Secretari/a
Interventor
Tècnic/a Gestor/a

PLACES
1
1
4

GRUP
A1
A1
A2

SITUACIÓ
1FC
1FNP
1FA 3FI

Administrativa

Administratiu/va
Aux. Administratiu/va
Inspector/a (*)

6
14
1

C1
C2
A2

3FI 3FC
6FI 8FC
1V

Serveis Especials
Intermitja

Sergent

1

C1

1FI

Serveis Especials
Bàsica

Caporal

4

C2

4FI

Agent
Total

16
48

C2

3FI 11FC 2V

Serveis Especials
Executiva
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Segon. Realitzar la modificació de les bases d’execució del pressupost atenent a les
observacions de l’informe de secretaria i decidir, per tant, eliminar i modificar les següents
bases les quals es detallen a continuació seguint l’ordre explicatiu de l’informe de
secretaria, així com adjuntar, en conseqüència, les bases d’execució definitives dins
l’expedient del Pressupost de l’exercici de 2012:
S’han eliminat la base 22.2, 45, 47, 53, 56, Disposició final única.
S’han modificat la base 7, base 12.1, 12.3, 20.1
S’han eliminat les bases 20.2,21
S’han modificat les bases 23.1, 23.3, 25.3, 26.7 , 26.1
S’han eliminat les bases 29, 30.1
S’han eliminat les bases 36, 40.b, 40.c, 44.3
S’han modificat les bases 6.3 i 6.4, 17.e, 22.3, 26.5, 24.1
S’han eliminat les bases 27, 33.2,
S’han modificat les bases 28.1, 43, 46.1

Tercer. Realitzar les consideracions i modificacions següents a la plantilla i catàleg de
llocs de treball atenent els punts 7, 8 i 9 de l’informe de secretaria núm. 4/2012 i
l’informe de data 14 de maig de 2012 subscrit per la Unitat de Recursos Humans:
PUNT 7. Plantilla
1. En relació al punt b) on s’indica que la plantilla conté explícitament places sense dotació
pressupostària cosa que trenca la preceptiva coordinació entre places i pressupost (art. 90.1
de la Llei reguladora de les bases de règim local) i que s’han establert places i llocs que es
volen cobrir sense la dotació pressupostària pertinent, en el ben estès, que, en tot cas, serà
una solució alternativa explicitar el caràcter de mera previsió estructural i aleshores no caldrà
la consignació pressupostària. Informar que al punt 11 de l’apartat 3.3 de normes comuns i
criteris interpretatius de la relació de càrrecs i llocs de treball que integren la plantilla de
personal corresponent a l’exercici 2012 s’indica que totes les places previstes a la plantilla
estan dotades pressupostàriament per a l’exercici 2012 llevat de la del Director/a Emissora de
Ràdio Abrera i de l’Inspector de Policia Local. S’ha afegit a l’aprovació definitiva que aquestes
places només es dotaran si existeix crèdit pressupostari per a l’exercici 2012.
2. En relació al punt c) i l’ocupació de places de tècnic en àmbits urbanístics i de medi ambient,
per personal laboral en lloc de personal funcionari, fer constar que aquesta regulació correspon
a l’aprovada per acord de Ple Municipal 1820 de 03.05.06 al Pacte regulador 2006 en matèria
de classificació i promoció professional del personal laboral al servei de l’Ajuntament d’Abrera
així com per Decret d’Alcaldia núm. 8709 de 04.05.06 de reconeixement extraordinari de
subcategories de personal laboral i que és compatible amb la previsió de la Disposició
Transitòria Segona de l’EBEP per analogia.
3. En referència al punt d) on s’informa que la plantilla inclou personal denominat no
estructural, el qual, en cap cas no pot ser regulat per la plantilla segons l’article 25 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals, indicar que s’ha eliminat a l’aprovació
definitiva el personal no estructural de la plantilla de personal i s’ha canviat el títol de
l’instrument organitzatiu..
4. En relació al punt e) on s’indica que el número de places i les que se citen a l’apartat
“situació” no coincideixen en número en alguns casos, cosa que atribueix un contingut
indeterminat prohibit per l’ordenament (art. 62.1.c de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú). S’informa que aquest error
material s’ha corregit a l’aprovació definitiva de la plantilla.

6

5. En referència al punt f) on s’indica que no s’inclou cap motivació de les alteracions que
experimenta respecte a l’exercici precedent, preceptiva per acreditar els principis que indica
l’art. 90.1 de la Llei reguladora de les bases del règim local. Indicar que s’ha incorporat a
l’expedient pressupostari còpia de l’Acord de la Junta de Govern Local 218 de 02.01.12 on
s’informa de les modificacions realitzades a la relació de càrrecs i llocs de treball que integren
la plantilla de personal corresponent al 2012 respecte a la de l’exercici 2011, en tant que no es
va adjuntar a l’expedient d’aprovació inicial.
PUNT 8. Catàleg de llocs de treball
1.En referència al punt a) indicar que el contingut del catàleg de llocs de treball, en matèria de
classificació de personal s’estableix d’una banda, d’acord al quadre de grups i categories del
personal laboral de l’Ajuntament d’Abrera del Pacte regulador 2006 aprovat per acord de Ple
municipal núm. 1820 de 03.05.06 i d’altra banda, d’acord al Projecte de regulació de la
promoció del personal funcionari al servei de l’Ajuntament d’Abrera aprovat per acord de Ple
municipal núm. 1818 de 03.05.06 i publicat al BOP en data 27.06.2006, subscrits ambdós, pels
representants de l’empresa i la representació unitària de tots dos col·lectius.
2. En relació al punt b) on s’informa que a l’expedient no hi consta que ni el catàleg en conjunt
ni les seves modificacions han estat negociades, en base a que les matèries afectades pel
catàleg han de ser negociades en relació a la totalitat dels llocs de treball amb caràcter previ i
preceptiu i no només respecte a les modificacions que s’indiquen a l’apartat 3.1 de la memòria
del pressupost (art. 37.1 de l’EBEP). Indicar que s’ha adjuntat a l’expedient còpia de l’Acord de
la Junta de Govern Local 213 de 21.12.11 on s’assabenta a la representació de personal de la
plantilla i relació de càrrecs i llocs de treball que integren la plantilla de personal corresponent a
l’exercici 2012, còpia de l’Acord de la Junta de Govern Local núm. 218 de 02.01.12 de
resposta a la representació de personal en referència a l’Acord de la Junta de Govern Local
núm. 213 de 21.12.11 i còpia de l’acta de la reunió de data 12.01.12 mantinguda entre la
representació de personal laboral i funcionari i la representació de l’administració, amb l’ordre
del dia “Negociació de la Plantilla i Catàleg de llocs de Treball del Pressupost 2012“ on
s’informa de les modificacions que afecten a la Plantilla i catàleg de llocs de treball i del
pressupost 2012 respecte a l’any 2011. Cal assenyalar que una de les qüestions
plantejades pel Comitè d’Empresa en aquesta reunió va ser acceptada i posteriorment
incorporada per l’equip de govern a l’aprovació inicial del Pressupost.
3. En referència al punt c) on s’indica que el catàleg de llocs de treball conté algunes
determinacions pròpies d’una relació de llocs de treball i que s’excedeix d’allò que és propi
d’un catàleg (disposició transitòria segona del Reial Decret 861/1986 de 25 d’abril). S’informa
que s’ha procedit a eliminar els noms i cognoms i inicials del personal i s’ha afegit l’import
anual de complement específic de cada lloc de treball.
4. En relació al punt d) de l’informe que indica que s’han inclòs membres corporatius, els quals
no són personal municipal i per tant no poden ser regulats pel catàleg (art. 74 EBEP), informar
que s’han eliminat els càrrecs electes a l’aprovació definitiva.
5. En referència al punt e) que indica que al catàleg de llocs de treball inclou llocs de treball
als quals no se’ls assignen places (p.e. Lloc de tècnic d’administració general), indicar que s’ha
eliminat a l’aprovació definitiva de la plantilla.
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6. En relació al punt f) on s’indica que hi ha circumstàncies subjectives concurrents en el
membre del personal que ocupa el lloc de treball, s’informa que s’ha eliminat els noms i
cognoms i inicials del personal i la identificació bàsica.
7. En relació als punts g) i i) l’estructura retributiva esdevé de la regulació del Pacte regulador i
Projecte de regulació.
8. En relació al punt h): el catàleg de llocs no recull cap quantia referent a complement de
productivitat.
PUNT 9. Consideracions comuns a la plantilla i al catàleg
1. En referència al punt b) on s’indica que al subapartat 4 de l’apartat 4.3 podria atribuir a un
òrgan diferent del ple per les bases d’execució la competència per alterar la plantilla, quan la
competència correspon indelegablement al ple, s’ha modificat la redacció indicant que “Les
variacions, modificacions i actualitzacions de plantilla seran competència dels òrgans
determinats per la normativa general vigent”.

Quart. Modificar el Pressupost amb la incorporació de les subvencions nominatives
detallades a les Bases d’Execució del Pressupost creant a l’estat de despeses les
correlatives aplicacions pressupostàries individualitzades sense que això afecti l’import
total del Capítol IV de Despeses.
Cinquè. Tenir per desestimades les al·legacions o reclamacions presentades que no
hagin estat resoltes expressament en els punts anteriors, tot això de conformitat amb el
paràgraf últim de l’article 20.1 del RD 500/1990.
Sisè. Fer avinent pel que fa a l’informe del Secretari Municipal, que tots aquells aspectes
que tenen caràcter de suggeriments, millores u opinions, i que no han estat acceptats en
aquesta proposta d’acord seran estudiats convenientment pels Serveis Municipals que
corresponguin de cara a valorar la seva idoneïtat, conveniència i implementació futura.
Setè. Declarar com a conseqüència de l’acord que el desglossament per capítols dels
estats d’ingrés i despeses és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i d’altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
6.149.268,66
591.072,31
3.060.618,03
2.653.895,06
293.793,33
4,00
15,00
3,00
150.001,00
12.898.670,39

ESTAT DE DESPESES
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CAPÍTOL
Capítol I
Capítol II
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

III
IV
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

CONSIGNACIÓ
4.995.352,18
5.036.719,92
69.201,00
599.719,65
1.233.175,52
80.104,49
3,00
884.394,63
12.898.670,39

Vuitè. Establir que 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.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la última
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Novè. Practicar, en relació amb l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: tramesa de còpia del pressupost general definitivament aprovat a
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
PUBLICACIONS: en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler municipal d'anuncis del
resum per capítols del pressupost.
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ACORD DE PLE MUNICIPAL

NÚM. 76 DE DATA 06.06.12

EXPEDIENT: 6.14 N: 2012/3 T:00 V:00 S:00 ASSUMPTE: Regulació per l’exercici
de la funció interventora en regim de fiscalització limitada prèvia i plena posterior en
matèria de despeses i ingressos.
Considerant que l’article 219.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora d’hisendes locals, regula que:
“El Ple podrà acordar, a proposta del president i previ informe de l'òrgan interventor,
que la intervenció prèvia es limiti a comprovar els següents extrems:
a. L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de
despesa o obligació que es proposi contreure.
En els casos que es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter
plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el preceptuat en l'article 174 d'aquesta
Llei.
b. Que les obligacions o despesa es generen per òrgan competent.
c. Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es
determinin pel ple a proposta del president. “
Considerant l ‘ article 219.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la llei Reguladora d’hisendes Locals regula que les entitats locals podran
determinar, mitjançant acord de Ple, la substitució de la fiscalització prèvia de drets per
la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions subrogatòries posteriors
mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern
municipal, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 6 de juny de 2012, el Ple de la Corporació per unanimitat dels
membres presents
ACORDA
Primer. Realitzar fiscalització prèvia limitada en els següents tipus d’expedients:
-

Nòmines
Subvencions
Ingressos

A. NÒMINES:
Les nòmines quedaran subjectes a existència d’informe tècnic i fiscalització prèvia
limitada. Dins de la fiscalització es comprovaran els apartats a i b, de l’article 219.2 del
Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora
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d’hisendes locals, i aquells aspectes que es considerin convenients per Intervenció,
d’acord amb la peculiaritat de la nòmina objecte de fiscalització.
Entre altres aspectes es comprovarà:
a) Que les nòmines estiguin signades per l’òrgan responsable donant la conformitat
corresponent.
b) En el cas de les nòmines unificades de període mensual, haurà d'incloure's la
comprovació aritmètica que es realitzarà, per sistemes informàtics.
c) Justificació documental de les variacions.
d) Es podran fiscalitzar aquells aspectes que es considerin convenients per
Intervenció, d’acord amb la peculiaritat de la despesa objecte de fiscalització, així com
exigir els informes tècnics que es considerin convenients per donar major seguretat
jurídica a l’expedient.
Els expedients amb fiscalització limitada prèvia, quedaran subjectes a l’article 219.3
del Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
Reguladora d’hisendes locals el qual regula que les obligacions o despeses sotmeses
a la fiscalització limitada que es refereix l'apartat 2 d'aquest article seran objecte d'altra
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes,
documents o expedients que van donar origen a la referida fiscalització, mitjançant
l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que
s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment
de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran
d'emetre informe escrit en el qual facin constar quantes observacions i conclusions es
dedueixin d'elles. Aquests informes es remetran al Ple amb les observacions que
haguessin efectuat els òrgans gestors.
B. SUBVENCIONS:
Les concessions de subvencions quedaran subjectes a l’existència d’informe tècnic
favorable i fiscalització prèvia limitada. Dins de la fiscalització es comprovaran els
apartats a i b, de l’article 219.2 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la llei Reguladora d’hisendes locals, i aquells aspectes que es
considerin convenients per Intervenció, d’acord amb la peculiaritat de la subvenció
objecte de fiscalització.
Intervenció comprovarà l’existència de signatura per part del tècnic que gestiona la
subvenció, referit a l’existència d’informe tipus, en el qual es reconeix el compliment de
determinats requisits regulats a la llei General de subvencions i reglament
desenvolupador.
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En els expedients de subvencions no nominatives dins dels extrems addicionals,
també és comprovarà:
a) PROPOSTES DE DESPESA-ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS:
1) Quan es tracti d'expedients de subvencions relacionats als serveis i activitats
Municipals, l'existència de forma i termini de justificació i, si escau del compliment de
les Normes reguladores de la concessió.
Els expedients amb fiscalització limitada prèvia, quederan subjectes a l’article 219.3
del Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
Reguladora d’hisendes locals el qual regula que les obligacions o despeses sotmeses
a la fiscalització limitada que es refereix l'apartat 2 d'aquest article seran objecte d'altra
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes,
documents o expedients que van donar origen a la referida fiscalització, mitjançant
l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que
s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment
de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran
d'emetre informe escrit en el qual facin constar quantes observacions i conclusions es
dedueixin d'elles. Aquests informes es remetran al Ple amb les observacions que
haguessin efectuat els òrgans gestors.
C. INGRESSOS:
Considerant la regulació de l’article 219.4 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, les entitats locals
podran determinar, mitjançant acord del Ple, la substitució de la fiscalització prèvia de
drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions subrogatòries
posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria.
La fiscalització prèvia dels drets que es derivin dels actes de gestió tributària i no
tributària d'aquesta Administració, es realitzarà conforme disposa el Reial decret
2/2004 de 5 de març, pel qual es regula el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, mitjançant la comprovació dels següents extrems:
a) Que els drets es liquiden per òrgan competent,
b) Que s'efectua la presa de raó per la Secció de Comptabilitat de la Intervenció
General, a través dels documents normalitzats de "Presa de Raó" i,
c) Es podran fiscalitzar aquells aspectes que es considerin convenients per
Intervenció, d’acord amb la peculiaritat de l’ingrés objecte de fiscalització, així com
exigir els informes tècnics que es considerin convenients per donar major seguretat
jurídica a l’expedient.
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Els ingressos sotmesos a la fiscalització limitada, o presa de raó comptable, seran
objecte d'altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels
actes, documents o expedients que van donar origen a la referida fiscalització,
mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar
que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del
compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran
d'emetre informe escrit en el qual facin constar quantes observacions i conclusions es
dedueixin d'elles. Aquests informes es remetran al Ple amb les observacions que
haguessin efectuat els òrgans gestors.
Quan dels Informes preceptius als quals es faci referència en els diferents apartats es
dedueixi que s'han omès requisits o tràmits que siguin essencials o que la continuació
de la gestió administrativa pogués causar crebants econòmics a aquesta Administració
Municipal o a un tercer, es procedirà a l'examen exhaustiu del document o documents
objecte de l'informe i s’actuarà en conseqüència.
Les regulacions existents d’àmbit estatal, i aquelles regulades i amb efectes dins de la
Comunitat Autònoma de Catalunya, orientaran les actuacions a realitzar dins de l’àmbit
de les fiscalitzacions prèvies i a posteriori; control financer, i possibles auditories.
Segon. 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.
Tercer. 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, Unitat Recursos Humans, Departament Secretaria General i Coordinació
Administrativa.
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PLE MUNICIPAL DE DATA 06.06.2012
A2) DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA

Sessió de data 6 de juny de 2012

Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió,
quan són les 22.40 hores del 6 de juny de 2012, de la qual s'estén aquesta acta.
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ANNEX A L’ACTA DEL PLE MUNICIPAL

Sessió de data 6 de juny de 2012

TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 06.06.2012 en la Casa
Consistorial d'aquest Ajuntament (Hora d’inici: 18.04 Hora de finalització: 18.32).
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 i Sr. J. Antonio Castillo Guàrdia.
Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo i Sr. J. Andrés Martín Álamo
Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez.
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala, i com a secretària acctal. la Sra. Isabel
de la Cerda Fernández. També hi és present l’interventor municipal, Sr. Domingo Moya
Fornieles.
Excusa l’assistència el Sr. Antonio Rodríguez Ruiz del grup municipal del Partit
Popular, la Sra. Silvia Caroz Pereira del grup municipal d’Alternativa d’Abrera i el Sr.
Francisco Javier 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 ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent.
Votació. A favor: PSC, CiU i ICV En contra: PP, AdA i EU.
II – Favorable als pressupostos Generals per a l’exercici 2012, modificació de plantilla
i modificació del catàleg de llocs de treball. Resolució d’al·legacions i aprovació
definitiva. Votació. A favor: PSC, CiU i ICV En contra: AdA i EU. Abstencions: PP
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III – Favorable a la regulació de la funció interventora. Votació. A favor: PSC, CiU i
ICV Abstencions: PP, AdA i EU.
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES: Assisteix a la sessió el Sr.
Sergi Santamaria i Adan d’Esquerra Republicana amb veu però sense vot.
Al punt segon de l’ordre del dia el grup socialista presenta una esmena a la que es vota
favorablement per part dels grups municipals del PSC, CiU i ICV, i amb les abstencions
dels grups del PP, AdA i EU.
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
ALCALDESSA

CODI DE DOCUMENT: 05PL2012_0606.doc

Isabel de la Cerda Fernández
SECRETÀRIA acctal.

Sessió de data 6 de juny de 2012

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 77 en la
sessió plenària de 13 de juliol de 2012
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