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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÀÀRRAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  3300  DDEE  DDEESSEEMMBBRREE  DDEE  22001133  

 
A la Vila d’Abrera , essent les 19:00 hores del dia 30 de desembre de 2013, es reuneixen a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de sessió extraordinària 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.   Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 
Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 

 
Regidors/res                        Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

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

 
Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
 
Excusa la seva assistència: 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:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1r PUNT.- Compte general 2012.  
2n PUNT.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2014.    
 
1/166.- Compte general 2012. Expedient: C: 6.13 N: 2011/07 T: 00 S: 13 i 14 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012, es van sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable el 7 de novembre de 
2013. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província en data 11 de 
novembre de 2013, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
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Com que s’han complert tots els tràmits legals d’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, els articles 208 I 212 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, l'article 58 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els reglis 
224 a 242 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model Normal de Comptabilitat Local, d'altres disposicions concordants.  
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 24.12.2013, per 5 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions 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 i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
ACORD 
  

Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals i la documentació complementària corresponent a 
l’exercici  pressupostari 2012. 

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
esmentats en la seva part expositiva, així com al Departament de Governació de la generalitat de 
Catalunya i al Tribunal de Comptes. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
 Vots a favor: 9 
 
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 i Sr. Jesús Naharro Rodríguez.  
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
 
En contra: 4  
 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira  
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 

 
Abstencions: 3 
 

Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodriguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.    

 
 

 
2/167.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’exercici 2014. Expedient: C.6.13 
N.2013/002 T.00 V.00 S.03      
 

Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que prevegin 
liquidar durant el corresponent exercici. 

El pressupost inclourà les bases d'execució, que contindran l'adaptació de les disposicions 
generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia entitat, així com 
aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió, establint les prevencions que es 
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considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels 
recursos, sense que puguin modificar allò legislat per l'administració econòmica ni comprendre 
preceptes d'ordre administratiu que requereixin legalment procediment i solemnitats específiques 
diferents de les previstes per al pressupost, així mateix al pressupost general s’afegirà els annexos 
i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166  del TRLHL. 

El pressupost de l'entitat local ha estat format per la seva presidenta mitjançant Decret  d’Alcaldia 
de data 20 de desembre de 2013 núm. 1462DEC201213 i remès a la Intervenció municipal  per a 
informar-ho, amb els annexos i documentació complementària. 

S’ha emès informe de la Intervenció municipal al respecte, així com de l’acompliment dels criteris 
d’estabilitat pressupostària mitjançant informe de data 20 de desembre de 2013.  
 
Tenint en compte el Pressupost general de l’entitat local d’Abrera per a l’exercici 2014 s’ha 
elaborat d’acord amb allò establert en el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, el Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei 
proposo al Ple l’adopció del següent acord.  

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 24.12.2013, per 5 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions 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 i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament d’Abrera per a l’exercici de 
2014 que, resumit per capítols, és el següent: 
 
INGRESSOS 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESES 2014 
 

Capítol Descripció Import 

I Despeses de personal 5.070.756,39 
II Despeses de bens corrents i serveis 5.906.212,70 
III Despeses financeres 2.600,00 

Capítol Descripció Import 
I Impostos directes 6.228.026,79 
II Impostos indirectes 669.971,05 
III Taxes i altres ingressos 3.618.757,05 
IV Transferències corrents 2.875.173,28 
V Ingressos patrimonials 241.436,91 

 Operacions corrents  

VI Alienació d’inversions 0,00 
VII Transferències de capital 550.000,00 
VIII Actius financers 24.000,00 
IX Passius Financers 0,00 
 Operacions de Capital  

 TOTAL 14.207.365,08 
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IV Transferències  corrents 600.992,71 
 Operacions Corrents  
VI Inversions reals 2.547.803,28 
VII Transferències de capital 55.000,00 
VIII Actius financers 24.000,00 
IX Passius Financers 0,00 
 Operacions de Capital  

 TOTAL 14.207.365,08 

 
Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.  
 
Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general per a l’exercici 2014. 
 
Quart.- Aprovat inicialment el pressupost general, s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-
los i presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un 
termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
Aquest últim termini s'entendrà comptat a partir de l'endemà a la finalització de l'exposició al públic 
i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolguessin en l'acte 
d'aprovació definitiva. 
 
Cinquè.- El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí de la província,  resumit per capítols de cadascun dels pressupostos 
que l’integren, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals. 
 
Sisè.- Del pressupost general definitivament aprovat es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat, 
Ministeri d’economia i Hisenda (MEH) a traves de l’Oficina virtual de les entitats locals i a la 
corresponent comunitat autònoma de Catalunya, Direcció general d’administració local (DGAL) a 
traves de l’EACAT, concretament .  
 
La remissió es realitzarà simultàniament a l'enviament al butlletí oficial corresponent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
 
 Vots a favor: 9 
 
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 i Sr. Jesús Naharro Rodríguez.  
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
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En contra: 7 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodriguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira  
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les 
21.33 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 9 de gener de 2013. 
 
Vist-i-plau 
 
L’Alcaldessa,        La Secretària, 
 
 
 
Maria Soler Sala       Mónica Clariana Nicolau 
 
 
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1d de la sessió del Ple Municipal de data 31 de 
gener de 2014 
 


