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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 14.12.17ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 14.12.17

A la Vila d’Abrera, essent les 19:03 hores del dia 14 de desembre de 2017, es reuneixen 
a la Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a la celebració de 
sessió  extraordinària  del  Ple municipal  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:  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC)

Tinents/tes d’alcalde           
Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta
Sr. Albert Roca Presas
Sra. Montserrat Navarro Caraballo

Regidors/res delegats/des  
Sr.   Maria Teresa Novell Joya(PSC)
Sr.   José Luís Hita Bullón (PSC)
Sra. Maria José Orobitg Della (ERC)

Regidors/res                         Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
                                               Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A)   

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)   
Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)   
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)        
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)  
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)      

Secretari                               Sr. Oscar Buxeres Soler 
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés
                                               

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o 
sobrevinguts: 
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ORDRE DEL DIA:

I.- DICTAMENS

1r PUNT. Aprovació inicial Pressupost General de l’Ajuntament d’Abrera per a l’exercici 
2018

1. Exp:  3853/2017 – G261/2017/01
Assumpte: Pressupost General de l’Ajuntament d’Abrera per l’exercici 2018

“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 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 pel seu president mitjançant Providència  
d’Alcaldia de data 22 de novembre de 2017 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 núms. 2017-0028 i 2017-0027 respectivament,  
de data 4 de desembre de 2017. 

Tenint en compte el Pressupost general de l’entitat local d’Abrera per a l’exercici 2018  
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 HAP/419/2014, per la qual es modifica  
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

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  general  de  l’Ajuntament  d’Abrera  per  a  
l’exercici de 2018 que, resumit per capítols, és el següent:
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INGRESSOS 2018

Capítol Descripció Import
I Impostos directes 7.852.001,00 €
II Impostos indirectes 1.601.546,78 €
III Taxes, preus públics i altres ingressos 4.719.794,86 €
IV Transferències corrents 3.529.565,38 €
V Ingressos patrimonials 167.123,05 €

Operacions corrents 17.870.031,07 €
VI Alienació d’inversions 0,00
VII Transferències de capital 380.714,00 €
VIII Actius financers 24.000,00 €
IX Passius Financers 0,00 €

Operacions de Capital 404.714,00 €

TOTAL 18.274.745,07 €

DESPESES 2018

Capítol Descripció Import

I Despeses de personal 6.626.593,26 €
II Despeses de béns corrents i serveis 8.072.235,00 €
III Despeses financeres 2.600,00 €
IV Transferències  corrents 1.070.898,75 €

Operacions Corrents 15.772.327,01 €
VI Inversions reals 2.431554,06 €
VII Transferències de capital 46.864,00 €
VIII Actius financers 24.000,00 €
IX Passius Financers 0,00 €

Operacions de Capital 2.502.418,06 €

TOTAL 18.274.745,07 €

Segon.-  Aprovar  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  tots  els  llocs  de  treball  
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general per a l’exercici 2018.

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  
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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  Generalitat  de Catalunya,  Direcció general  d’administració  local  
(DGAL) a traves de l’EACAT, concretament . “

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada 
per:

Vots a favor: 12

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García 
Romero

Vots en contra: 1

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

Abstencions: 4

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.

Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la 
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present acta 
i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament,  i  se’n distribuirà una còpia a tots els 
grups municipals.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent 
les 20:25 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament.

   Vist-i-plau

El Secretari,                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler      Jesús Naharro Rodríguez  
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