Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2018/8

PLE

Extraordinària

Data

4 / desembre / 2018

Durada

Des de les 19:00 fins a les 21:10 hores

Lloc

Sala de plens

Presidida per

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ

Secretari

ÒSCAR BUXERES SOLER

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Alcalde president
Tinents/tes d’alcalde

Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)
Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC)
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
(ERC)

Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU)
Sr. Albert Roca Presas (PSC)
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC)
Regidors/res delegats/des Sr.José Luís Hita Bullón (PSC)
Sra. Maria Teresa Novell Joya(PSC)
Sr. Miquel Tomàs Tomàs (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. Mónica Lorente Gil (C’s)
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0007 Data : 07/02/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE PLE

Jesús Naharro Rodríguez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 07/02/2019
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

Oscar Buxeres Soler (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 07/02/2019
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

ACTA

Secretari
Interventora:

Sr. Oscar Buxeres Soler
Sra. Alexandra Dolcet Redondo

Excusa la seva assistència el regidor Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

2n PUNT. Expedient: 8965/2018. Moció presentada per Abrera en Comú per un debat
sincer amb la comunitat educativa sobre un marc regulatiu integral de l’espai del
migdia als centres educatius de titularitat pública.

A) PART RESOLUTIVA

ACTA DE PLE

1r PUNT. Expedient 8331. Aprovació inicial del Pressupost General corresponent a
l'exercici 2019

1r PUNT. Expedient 8331. Aprovació inicial del Pressupost General corresponent a

Número : 2018-0007 Data : 07/02/2019

PART RESOLUTIVA

Per la Regidora d’Hisenda MªTeresa Novell Joya (PSC), es formula esmena tècnica que,
sotmesa a votació, és aprovada per :
Vots a favor: 12
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i Sra. Maria Teresa Novell Joya.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.
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

Abstencions: 3
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sr. Joaquin Eandi Cuttica

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.
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l'exercici 2019

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 9 de novembre de 2018 i remès a la Intervenció municipal per a
informar-ho, amb els annexos i documentació complementària.

Un cop es va plantejar l’elaboració de sengles projectes, es va considerar la
conveniència que les actuacions haurien de tenir una magnitud més important de la
prevista inicialment, per la qual cosa es va definir que els projectes contemplessin
totes les necessitats que s’havien posat de manifest a la fase de recollida de dades.
Atès que els projectes resultants sumen imports que superen les previsions
pressupostàries corresponents a l’exercici de 2018, es planteja declarar aquestes
obres com a despeses plurianuals i repartir l’execució i la imputació de les mateixes
entre els exercicis de 2018 i 2019.
L’article 174 de la Llei d’Hisendes Locals, però, estableix uns percentatges màxims en
que es pot distribuir la plurianualitat de les despeses que es superen en el cas
d’aquestes dues obres, raó per la qual, i en aplicació del que estableix el propi article
174 (apartat 5è), el Ple de la Corporació pot acordar elevar aquests percentatges.
Atès que en el projecte de Pressupost que es sotmet a votació han estat inclosos els
crèdits corresponents a l’anualitat 2019 dels projectes esmentats i als efectes de que
puguin ser executats segons el que preveuen els respectius projectes inclosos a
l’annex d’inversions es precisa també l’adopció de l’esmentat acord de conformitat amb
l’article 174.5 TRLRHL.
Tenint en compte el Pressupost general de l’entitat local d’Abrera per a l’exercici 2019
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
3

Codi Validació: 3DRYYCKD2TMS3X7K6ALLHW29D | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

Per altre banda, el pressupost municipal de l’Ajuntament d’Abrera corresponent a
l’exercici de 2018 contemplava els crèdits corresponents a dues Inversions de l’àmbit
esportiu que són la remodelació de les grades del Camp de Futbol municipal i les
obres de remodelació dels vestidors de la Piscina d’Estiu.

ACTA DE PLE

S’ha emès informe Econòmic-Financer en data 26 de novembre de 2018 per part del
Gerent-Director de Serveis.

Número : 2018-0007 Data : 07/02/2019

S’han emès informes de la Intervenció municipal al respecte, núm. 2018-0086, de data
26 de novembre de 2018.

ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament d’Abrera per a
l’exercici de 2019 que, resumit per capítols, és el següent:
INGRESSOS 2019
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Operacions corrents
Alienació d’inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
Operacions de Capital

7.701.000,00 €
980.000,00 €
5.116.622,92 €
3.853.218,89 €
175.123,05 €
17.825.964,86 €
0,00
411.239,33 €
24.000,00 €
0,00 €
435.239,33 €

TOTAL

18.261.204,19 €

DESPESES 2019
Capítol
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Descripció

Import

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Operacions Corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
Operacions de Capital

7.147.883,29 €
8.409.252,74 €
2.600,00 €
1.440.066,85 €
16.999.802,88 €
1.168.567,74 €
68.833,57 €
24.000,00 €
0,00 €
1.261.401,31 €

TOTAL

18.261.204,19 €

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 2019.
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 resoldreles.
Aquest últim termini s'entendrà comptat a partir de l'endemà a la finalització de
4
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VI
VII
VIII
IX

Descripció

ACTA DE PLE

Capítol
I
II
III
IV
V

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

ACTA DE PLE

Setè.- Elevar els percentatges de plurianualitat corresponents a les actuacions
Remodelació de les grades del Camp de Futbol municipal i Remodelació dels vestidors
de la Piscina d’Estiu de forma que la despesa plurianual resti fixada de la següent
forma:
Inversió de Remodelació de les grades del Camp de Futbol municipal
Anualitat 2018: 60.000,00 €
Anualitat 2019: 29.258,83 €
Inversió de Remodelació dels vestidors de les Piscines Municipals d’Estiu
Anualitat 2018: 118.198,46 €
Anualitat 2019: 146.621,33 €

Número : 2018-0007 Data : 07/02/2019

La remissió es realitzarà simultàniament a l'enviament al butlletí oficial corresponent.

Vots a favor: 9
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i Sra. Maria Teresa Novell Joya.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta

Vots en contra: 3
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Abstencions: 3
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

2n PUNT. Expedient: 8965/2018. Moció presentada per Abrera en Comú per un
debat sincer amb la comunitat educativa sobre un marc regulatiu integral de
l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar
productes de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les
productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques
vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània
que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de
malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de
qualsevol alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials
que puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat
alimentària i social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots
aquells valors que facilitin la construcció d’una societat millor.
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la
comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir,
d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al
seu centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat
educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de
migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels
menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de
decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part
del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat
privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).
Per tot això proposem adoptar els següents acords per part del Ple:
6
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Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou
transcendents: l'alimentació, els valors humans i la democràcia.

ACTA DE PLE

Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps
educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés
universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el
dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de
l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa.

Número : 2018-0007 Data : 07/02/2019

L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu
encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del
migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta
integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència
física de l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació
amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre
l'espai lectiu i el del migdia és més evident. Fins el dia d'avui el Departament
d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al,
desafortunadament anomenat, servei de menjador.

1. Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació
del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou
cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear
consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.
2. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb
tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i
tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió
directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb
la comunitat educativa.
3. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell
Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del
representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.

Vots en contra: 9
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i Sra. Maria Teresa Novell Joya.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta

Abstencions: 1
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.

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 21:10 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,

Oscar Buxeres Soler

L’Alcalde,

Jesús Naharro Rodríguez
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ACTA DE PLE

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sr. Joaquin Eandi Cuttica
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Vots a favor: 5

Número : 2018-0007 Data : 07/02/2019

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

