ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE 12 DE DESEMBRE DE 2013
A la Vila d’Abrera , essent les 20:07 hores del dia 12 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 acctal.
Interventora

Sra. Isabel de la Cerda Fernández
Sra. Elena Couto Andrés

Excusa la seva assistència: 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 i/o sobrevinguts.
ORDRE DEL DIA
1r i ÚNIC PUNT.- Modificació pressupostària núm. 08/2013, suplement de crèdit per amortització
anticipada de l’endeutament
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1/163 .- Modificació pressupostària núm. 08/2013, suplement de crèdit per amortització
anticipada de l’endeutament. Expedient: C:6.13 N:2012/03 T:0 V: 00 S:08
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera té
com a objectiu garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques, enfortir la
confiança en l’estabilitat de l’economia espanyola i reforçar el compromís d’Espanya amb la Unió
Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb aquests tres objectius es contribuirà a
consolidar el marc de la política econòmica orientada al creixement econòmic i la creació
d’ocupació.
L’article 32 de l’esmentada Llei Orgànica estableix que quan la liquidació pressupostària es situï
en superàvit, aquest es destinarà a reduir l’endeutament net.
La liquidació pressupostària de l’exercici 2012, aprovada per decret d’Alcaldia núm. 957 de data
24.07.2013 presenta un romanent de tresoreria per despeses generals positiu de 9.673.967,29
euros i l’informe d’estabilitat pressupostària detalla que la capacitat de finançament calculada amb
els criteris del SEC95 és de 689.940 euros.
Per complir amb el mandat legal i davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats
financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior, l’Alcaldia va proposar la
concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
La tramitació per urgència de la modificació pressupostària ve motivada per la necessitat de
realitzar l’amortització extraordinària i anticipada abans que acabi l’exercici pressupostari vigent i
així donar compliment al mandat legal.
D’acord amb la legislació vigent, té plena capacitat jurídica i d’obrar, sense més limitacions que les
establertes a les lleis i als seus estatuts.
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.
Les aplicacions pressupostàries que s’han d’incrementar són: 011.91300 i 011.91100 del
pressupost de despesa de l’exercici 2013 de l’Ajuntament d’Abrera.
S’ha emès l’informe per part de la intervenció municipal núm. 131120-02 als efectes de procedir a
efectuar una modificació pressupostària consistent en suplement de crèdit.
Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la regidoria d’Hisenda, en ús de les atribucions
que li atorga el Decret d’Alcaldia numero 13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el dia 11 de juliol de 2011.
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Aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 10.12.2013, 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.- Declarar la tramitació d’urgència del procediment segons l’article 50 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú per la qual es reduiran a la meitat els terminis establerts pel procediment de tramitació
ordinària.
Segon.- Aprovar la modificació del pressupost consistent en suplement de crèdit segons les
especificacions següents:
Pressupost de despeses: suplement de crèdit
Partida: 011/91300
Nom: Amortització préstecs a llarg termini
Consignació inicial: 527.589,50 €
Proposta d’increment: 2.017.939,41 €
Consignació definitiva: 2.545.528,91€
Pressupost d’ingressos: finançament
Finançament:
Aquesta modificació es finança amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
Partida: 011/91100
Nom: Amortització préstecs a llarg termini sector públic
Consignació inicial: 67.988,30 €
Proposta d’increment: 353.499,03 €
Consignació definitiva: 421.487,33 €
Pressupost d’ingressos: finançament
Finançament:
Aquesta modificació es finança amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
Total increment pressupost de despeses: 2.371.438,44 €
Total increment pressupost d’ingressos: 2.371.438,44 €
Tercer.- Exposar l’acord al públic, amb anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini
de 8 dies (tramitació d’urgència) durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi
reclamacions davant el ple. Passats els 8 dies, si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es
considerarà definitivament aprovat.
Quart.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a l’aplicació pressupostaria 011/91300
Amortització Préstecs a llarg termini per import total de 2.101.502,69 €.
TERCER
CATALUNYA CAIXA
BBVA
LA CAIXA
TOTAL

IMPORT
1.031.737,58 €
1.036.807,40 €
32.957,71 €
2.101.502,69 €
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Quart. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a l’aplicació pressupostaria 011/91100
Amortització Préstecs llarg termini Sector Públic per import total de 353.499,03 €
TERCER
DIPUTACIÓ BARCELONA
TOTAL

IMPORT
353.499,03 €
353.499,03 €

Cinquè. Ordenar el pagament en concepte d’amortització anticipada per import total de
2.455.001,72 €
Sisè. Facultar a la Tresoreria Municipal d’aquest Ajuntament per formalitzar la documentació
necessària per fer possible aquest acord amb relació a l’amortització anticipada de l’endeutament.
Setè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents:
COMUNICACIÓ INTERNA: regidoria d’Hisenda, Ensenyament, Cultura i Comunicació i al
Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.”
El regidor, Sr. Iván García Egea s’incorpora a la sessió a les 20:25 durant el debat del punt de
l’ordre del dia.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 12
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea
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

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les
20:40 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 12 de desembre de 2013.
La secretària acctal.,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Isabel M. de la Cerda Fernández

Maria Soler Sala

Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1b de la sessió del Ple Municipal de data 31 de
gener de 2014
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