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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
DE 21 DE JULIOL DE 2016DE 21 DE JULIOL DE 2016

A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 21 de juliol de 2016, es reuneixen a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de la sessió 
ordinària 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:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde (PSC)

Regidors/res:
- Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez, regidora delegada d’Hisenda, Serveis Socials, 

Dones i Igualtat i Millora (PSC)
- Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran 

(PSC)
- Sra. Davinia Megías Cano, regidora delegada de Joventut, Cultura i Comunicació 

(PSC)
- Sr. Albert Roca Presas, regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, 

Urbanisme i mobilitat (PSC) 
- Sr. Jose Luís Hita Bullón, regidor delegat de Seguretat Ciutadana (PSC) 
- Sr. Miguel Carrión Mateo, regidor (Ad’A)
- Sr. José Andrés Martín Álamo, regidor (Ad’A) 
- Sra. M. del Pilar García Romero, regidora (Ad’A)
- Sr. Valeri Mena Doce, regidor (Abrera en Comú-E)
- Sra. Cristina Bigordà Vargas, regidora (Abrera en Comú-E).
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
- Sra. María José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i 

Patrimoni Cultural (ERC). 
- Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez, regidor (C’s)
- Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor (PP).
- Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme (CiU)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Interventora: Sra. Elena Couto Andrés

Excusa l’assistència el Sr. Iván Serrano Rodríguez, regidor (Abrera en Comú-E). 

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: 

ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA
1r PUNT. Acta del Ple:

a) Acta del Ple ordinari celebrat el dia 26.05.16. 
b) Acta del Ple extraordinari celebrat el dia 01.06.16 

2n  PUNT.  Aprovació  de  l’acta  de  les  operacions  de  delimitació  entre  els  termes 
municipals de Viladecavalls i d’Abrera.   
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3r PUNT. Aprovació del Pla local de Joventut 2016-2019. 
4t  PUNT.  Nomenament  de  representant  de  l‘Ajuntament  en  el  Consell  Escolar 
Municipal d’Abrera.   
 
5è PUNT. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2015.  

6è  PUNT. Aprovar  la  creació  de  la  Comissió  informativa  de  caràcter  temporal  i 
específica per estudiar les possibles irregularitats succeïdes al CAM en el àmbit laboral 
i de gestió.   

7è PUNT. Modificació pressupostària núm. 5 de 2016.

8è PUNT. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
de companyia de l’ajuntament d’Abrera.   

9è PUNT. Festes locals 2017

10è  PUNT. Moció  de  declaració  d’Abrera  com a zona  lliure  de  paradisos  fiscals  i 
inclusió com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui 
relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal

11è PUNT. Moció de mesures per garantir la laïcitat de l’Ajuntament d’Abrera

12è PUNT Sobrevinguts 

II.- CONTROL DE GOVERN 

13è PUNT. Donar compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament 
d’Abrera de l’exercici 2015 i de l’informe d’estabilitat pressupostària.

14è PUNT. Donar compte al Ple de la informació pressupostària i  moviments de la 
tresoreria del 4t trimestre de 2015 i del 1r trimestre de 2016.   

15è PUNT. Donar compte dels informes trimestrals de morositat, Llei 15/2010, de 5 de 
juliol 4t. Trimestre 2015, 1r. Trimestre 2016 i 2n. Trimestre 2016.

16è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de maig a juny de 2016.

17è PUNT. Precs i Preguntes 

1r PUNT Expedient núm.: G012/2016/05
Assumpte: Acta del ple municipal de 26.05.16

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
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acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985,  de 2  d'abril,  reguladora  de les  Bases  del  Règim Local  i  atès  que aquesta 
proposta  d’acord  ha  estat  dictaminada  favorablement  a  la  sessió  de  la  Comissió 
Informativa General de data 14.07.2016 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit 
Socialista, 2 abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions del 
Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal d’Esquerra 
Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup 
municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de Convergència i Unió, 
proposo al Ple l’adopció del següent
 
ACORD

Primer. Aprovar l’acta del  ple municipal de la sessió  de data 26 de maig de 2016, 
deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

És aprovada  per  UNANIMITAT de  tots  els  membres assistents,  adoptant-se  en  els  
termes de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

1r PUNT Expedient núm.: G012/2016/04  
Assumpte: Acta del ple municipal de 01.06.2016

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió  s'estendrà  acta  pel  secretari  de  la  corporació  o,  si  s'escau,  de  l'òrgan 
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corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms 
del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els 
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions 
emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada 
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures 
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es 
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 
7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  atès  que  aquesta 
proposta  d’acord  ha  estat  dictaminada  favorablement  a  la  sessió  de  la  Comissió 
Informativa General de data 14.07.2016 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit 
Socialista, 2 abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions del 
Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal d’Esquerra 
Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup 
municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de Convergència i Unió, 
proposo al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 01 de juny de 2016, deixant 
còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
la  Subdelegació  del  Govern  de Barcelona de  la  Delegació  del  Govern  de  l'Estat  a 
Catalunya i als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

És aprovada  per  UNANIMITAT de  tots  els  membres assistents,  adoptant-se  en  els  
termes de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

2n PUNT. Expedients núms.: E124/2015/005
Assumpte: Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Viladecavalls i d’Abrera. 

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:
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En data 18.05.16 s’ha signat l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Viladecavalls i d’Abrera, a l’Ajuntament de Viladecavalls, subscrita pels 
representants de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament d’Abrera, i de l’Ajuntament 
de Viladecavalls.

Segons l’article  31.3  del  decret  244/2007,  de 6 de novembre,  pel  qual  es regula  la 
constitució  i  la  demarcació  territorial  dels  municipis,  de  les  entitats  municipals 
descentralitzades  i  de  les  mancomunitats  de  Catalunya,  l’acta  corresponent  a  les 
operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple 
dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres (art. 114.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel  Departament de Territori i Medi 
Ambient, Unitat de Suport Administratiu al Territori en el marc de la normativa vigent, 
atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la 
Comissió Informativa General de data 14.07.2016 per  6 vots a favor del Grup municipal 
del  Partit  Socialista,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2 
abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 vot a favor 
del  Grup  municipal  del  Partir  Popular  i  1 vot  a  favor  del  Grup  municipal  de 
Convergència  i  Unió,  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta 
Regidoria Delegada,  en ús de les atribucions que m’atorga la  Llei,  proposa al  Ple 
municipal l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Viladecavalls i d’Abrera, signada a l’Ajuntament de Viladecavalls en data 18 de maig de 
2016 (s’annexa còpia de l’Acta a aquest acord).

Segon.  Notificar  aquest  acord  al  Departament  de  Governació  i  Administracions 
Públiques  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  a  l’ajuntament  de  Viladecavalls;  i 
comunicar-lo  al  Departament  d’Intervenció  general,  Tresoreria  i  Finances  i  al 
d’Urbanisme i Territori (arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a municipals) i a la resta dels 
òrgans i unitats afectats.

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

És aprovada  per  UNANIMITAT de  tots  els  membres assistents,  adoptant-se  en  els  
termes de la mateixa

3r PUNT. Expedient núm.: E324/2016/01.
Assumpte: Aprovació del Pla local de Joventut 2016-2019.

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
amb  la  seva  redacció  donada  per  la  llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableixen que el municipi, per 
la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure 
activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i 
aspiracions de la comunitat veïnal. 
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D’acord  amb  la  disposició  addicional  primera  del  Decret  Llei  3/2014  pel  qual 
s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, l’article 7.2 de la 
llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, atorga als governs locals de 
Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat, la competència per actuar 
en matèria de joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta de la legislació aplicable.

L’article 13.1 apartat a) de la mateixa llei preveu que els municipis poden dur a terme 
l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut.

Un Pla  local  de Joventut  és  una eina de planificació  estratègica  que concreta  les 
polítiques  municipals  de  Joventut  i  que  permet  pensar  prèviament  en  la  millor 
intervenció  segons  les  necessitats  existents  i  els  recursos  disponibles.  Permet 
conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de 
Joventut.

La  seva  finalitat  és  impulsar  les  Polítiques  integrals  de  Joventut  per  assolir  els 
objectius generals del Pla Nacional de Joventut 2010-2020. A més de ser un full de 
ruta necessari  per tal  de definir,  coordinar i  impulsar les polítiques de Joventut del 
municipi, també és una condició indispensable per presentar-se i rebre les línies de 
subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona.

En data 15.09.2015 la Junta de Govern Local va adjudicar per acord 9.1 el contracte 
menor  de serveis  d’Elaboració  del  Pla  local  de Joventut  2016-2019 a  la  Fundació 
Ferrer i Guàrdia. 

En data 17.05.2016 la Fundació Ferrer  i  Guàrdia va presentar el  document final  al 
departament de Joventut, RE 4135.

En data 19.05.2016 la tècnica de Joventut emet acta de recepció del servei expedient 
núm. G333/2015/21.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament de Joventut, en el marc 
de  la  normativa  vigent,   atès  que  aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  dictaminada 
favorablement a la sessió de la Comissió Informativa General de data 14.07.2016 per 6 
vots a favor del Grup municipal del Partit Socialista, 2 abstencions del Grup municipal 
d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a 
favor del Grup municipal d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de 
Ciutadans, 1 vot a favor del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup 
municipal de Convergència i  Unió, i  tenint en compte tot el  relacionat anteriorment, 
aquesta regidoria de Joventut, Cultura i Comunicació, en ús de les atribucions que li 
atorga el Decret d’Alcaldia número 2015-0596 del dia 3 de juliol de 2015, proposa al 
Plenari Municipal l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019.

Segon. Disposar la seva vigència des de l’endemà de la data de la seva aprovació fins
el 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos.
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Tercer.- Publicar el Pla Local de Joventut 2016-2019 a la web municipal  –Portal de 
Transparència- al facebook i al blogspot del Casal de Joves.

Quart. Notificar aquest acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. 

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

Vots a favor: 11  

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Francisco 
Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca i Presas , Sra. Davinia Megías Cano i Sr. Jose Luis Hita Bullon. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg i Dellà 
Grup Municipal de CiU:  Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor.

Vots en contra: 5   

Grup Municipal  d’Ad’A:  Sr.  Miquel  Carrión Mateo,  Sr.  José Andrés Martín  Álamo i  Sra.  Pilar  García 
Romero. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

4t PUNT. Expedient: G008/2016/01
Assumpte:  Nomenament de representants de l’Ajuntament  en el  Consell  Escolar Municipal 
d’Abrera

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

El Consell Escolar Municipal d’Abrera és un òrgan de participació sectorial, que té la 
finalitat  d’establir  i  garantir  un  marc  de  participació  i  aportació  de  la  comunitat 
educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l’educació en el municipi, creat a 
l’empara de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) i del Decret 404/1987, de 
22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i  de funcionament 
dels Consells Escolars Municipals. 

En data 21.06.2016 va  entrar en vigor el Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Escolar Municipal d’Abrera. 

D’acord  amb l’article  12  i  13  del  mateix  text  cal  nomenar  els  representants  de la 
corporació en el Consell Escolar Municipal d’Abrera. 

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la 
Comissió Informativa General de data 14.07.2016 per  6 vots a favor del Grup municipal 
del  Partit  Socialista,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2 
abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 vot a favor 
del  Grup  municipal  del  Partir  Popular  i  1 vot  a  favor  del  Grup  municipal  de 
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Convergència i Unió, i per aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la 
llei, proposo al Ple municipal el següent 
ACORD:

Primer. Nomenar representants d’aquesta corporació en el Consell Escolar Municipal 
d’Abrera les persones que a continuació s’expressen:

Grup municipal Nom i cognoms titular Nom i cognoms suplent
Abrera en Comú Cristina Bigordà Vargas Iván Serrano Rodríguez
AdA José Andrés Martín Álamo Miguel Carrión Mateo
CiU Mònica Torre-Marín Cuesta
C’s Juan Agustín Esteban Jiménez
ERC Francesc Xavier Serret Marsiñach
PSC Francisco Sánchez Escribano Guadalupe Marcos Giménez
PP Julián Gregorio de Antón Pérez

Segon. Notificar aquest acord a l’òrgan col·legiat respectiu per al seu coneixement, als 
efectes escaients.

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

Vots a favor: 14 

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Francisco 
Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca i Presas , Sra. Davinia Megías Cano i Sr. Jose Luis Hita Bullon. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg i Dellà 
Grup Municipal de CiU:  Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor.
Grup Municipal  d’Ad’A:  Sr.  Miquel  Carrión Mateo,  Sr.  José Andrés Martín  Álamo i  Sra.  Pilar  García 
Romero. 

Abstencions: 2   

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

5è PUNT. EXPEDIENT: G262/2016/04 – G285/2015/03 - C:6.13 N:2015/002 T:00 V:00 S:04
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2015.

S’acorda per unanimitat dels membres assistentes la inclusió d’esmenes  al redactat  
original dictaminat per la Comissió Informativa General de data 14.07.2016.   

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0629 de data 30/06/2016, es va aprovar la liquidació 
del Pressupost de 2015. 

Revisat el tancament de l’exercici de 2015 per part d’Intervenció es posa de manifest 
que hi han despeses de l’exercici de 2015 que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i que es van presentar al Registre d’Entrada amb data posterior al 15.01.2016. 
Es tracta d’una sèrie de compromisos que es van adquirir el 2015, per tant no es van 
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tenir en compte a l’hora d’elaborar el pressupost inicial 2016, però no van poder ser 
comptabilitzats dins de l’exercici i que resten pendents d’aplicar.

Segons  la  disposició  final  4.2  per  la  qual  es  regulen  les  instruccions  per  a  les 
operacions de tancament comptable i de la liquidació del pressupost, aprovades en 
l’acord del Ple de data 31 de juliol de 2013.

Vista la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i la base 26a. de 
les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  General  d’aquest  Ajuntament  per  a  l’exercici 
2016.

Es necessita tramitar l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits de 2015 
sense  crèdit  pressupostari.  Aquest  reconeixement  implica  conseqüentment  una 
modificació pressupostària de l’exercici de 2016, que s’ha de finançar amb suplements 
de  crèdit,  amb  subjecció  a  les  disposicions  vigents  amb  romanent  de  tresoreria, 
d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177 del  Text Refós de la 
Llei reguladora de Hisendes Locals.

La relació de despeses ascendeixen a un import total de 136.200,07 € 

Vistos els informes d’intervenció núm. 2016-0007 de data 5 de juliol de 2016 i núm. 
2016-0011 de data 20 de juliol de 2016.

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la 
Comissió Informativa General de data 14.07.2016 per  6 vots a favor del Grup municipal 
del  Partit  Socialista,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2 
abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana, 1 abstenció del Grup municipal de Ciutadans, 1 abstenció del 
Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de Convergència i 
Unió, i atès que la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 0596 de 3 
de juliol de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 20 de 
juliol de 2015, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici anterior que es 
relacionen en l’annex que forma part d’aquest acord.

Segon.- Aprovar la modificació del pressupost núm. 4 de suplement de crèdit finançat 
amb romanent de tresoreria segons les especificacions següents:

Pressupost de despeses: suplement de crèdit

Aplicació 2015: 165/22100
Aplicació 2016: 165/22100
Nom:  Subministrament energia elèctrica
Consignació inicial: 770.000,00 €
Proposta d’increment: 13.397,72 €
Consignació definitiva:  783.397,72 €

Aplicació 2015: 330/22610
Aplicació 2016: 330/22699
Nom:  Despeses diverses activ. I func.cultura
Consignació inicial: 160.000,00 €
Proposta d’increment: 250,00 €
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Consignació definitiva:  160.250,00 €

Aplicació 2015: 4312/21200
Aplicació 2016: 4312/21200
Nom:  Reparació, manteniment i conserv. edific. i instal. Mercat municipal
Consignació inicial: 42.000,00 €
Proposta d’increment: 7.033,49 €
Consignació definitiva:  49.033,49 €

Aplicació 2015: 920/22104
Aplicació 2016: 920/22104
Nom:  Vestuari i efectes personals
Consignació inicial: 27.000,00 €
Proposta d’increment: 1.056,03 €
Consignació definitiva:  28.056,03 €

Aplicació 2015: 920/22199
Aplicació 2016: 920/22199
Nom:  Subministraments varis
Consignació inicial: 6.000,00 €
Proposta d’increment: 21,05 €
Consignació definitiva:  6.021,05 €

Aplicació 2015: 920/22400
Aplicació 2016: 920/22400
Nom:  Primes d’assegurances
Consignació inicial: 81.915,03 €
Proposta d’increment: 16.622,55 €
Consignació definitiva: 98.537,58  €

Aplicació 2015: 920/22603
Aplicació 2016: 920/22603
Nom:  Publicitat oficial
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 1.680,00 €
Consignació definitiva: 11.680,00  €

Aplicació 2015: 924/22602
Aplicació 2016: 924/22602
Nom:  Butlletí municipal d’informació. Agenda i despeses comunicació
Consignació inicial: 30.000,00 €
Proposta d’increment: 121,00 €
Consignació definitiva: 30.121,00  €

Aplicació 2015: 929/22102
Aplicació 2016: 929/22102
Nom:  Subministrament de gas i carburants de calefacció.
Consignació inicial: 130.000,00 €
Proposta d’increment: 11.807,87 €
Consignació definitiva: 141.807,87  €

Aplicació 2015: 929/22200
Aplicació 2016: 929/22200
Nom:  Manteniment i subministrament telefònic
Consignació inicial: 60.000,00 €
Proposta d’increment: 22.919,36 €
Consignació definitiva: 82.919,36  €

Aplicació 2015: 932/22708
Aplicació 2016: 932/22708
Nom:  Serveis de recaptació a favor de l’Entitat
Consignació inicial: 140.000,00 €
Proposta d’increment: 1.327,76 €
Consignació definitiva: 141.327,76  €

Aplicació 2015: 1721/21200
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Aplicació 2016: 1721/21200
Nom:  Repar. Manteniment neteja i conserv.edificis i inst. edifi.medi ambient
Consignació inicial: 17.533,60 €
Proposta d’increment: 2.772,00 €
Consignació definitiva: 20.305,60  €

Aplicació 2015: 161/21902
Aplicació 2016: 161/21902
Nom:  Rep. manteniment i conservació clavegueram
Consignació inicial: 50.000,00 €
Proposta d’increment: 20.498,57 €
Consignació definitiva: 70.498,57 €

Aplicació 2015: 161/22101
Aplicació 2016: 161/22101
Nom:  Subministrament d’aigua en alta
Consignació inicial: 230.000,00 €
Proposta d’increment: 36.148,42 €
Consignació definitiva: 266.148,42 €

Aplicació 2015: 312/22610
Aplicació 2016: 311/22699
Nom:  Despeses diverses activ. I func. sanitat
Consignació inicial: 60.000,00 €
Proposta d’increment: 544,25 €
Consignació definitiva: 60.544,25 €

Modificació pressupost ingressos
Denominació: Romanent tresoreria
Aplicació pressupostària: 87000
Import: 136.200,07 €

Tercer.- Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 
dies, durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions 
davant  el  ple.  Passats  els  15  dies,  si  no  hi  ha  hagut  reclamacions,  l’acord  es 
considerarà definitivament aprovat.

ANNEX
OPAS 2015

N. Operació Data Aplicació Import Saldo Text lliure

220150017828 31/12/2015
2015       165 
22100 6.544,32 6.544,32

CUPS 
ES0031408207042001CX0F 
PERIODE  31.10.15-30.11.15 
FRA  P1M501N0465607  PS 
ESTACIO¿24 BIS PISC CAM 
AGRUP 2282267

220150017831 31/12/2015
2015       165 
22100 6.853,40 6.853,40

CUPS 
ES0031408207042001CX0F 
PERIODE  30.09.15-31.10.15 
FRA  P1M501N0291216  PS 
ESTACIO 24 BIS PISC CAM 
AGRUP 2230655

  
Total  2015 
165 22100 13.397,72  

220150016037 31/12/2015
2015       330 
22610 250,00 250,00

FRA.  3/2015 
DESPLAÇAMENT I  MUSICS 
- CERCAVILA FESTA MAJOR

  
Total  2015 
330 22610 250,00  
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220150015887 31/12/2015
2015 
4312 21200 3.432,30 3.432,30

FRA  Nº  89-2015  - 
DESPESES COMUNITARIES 
DEL  MERCAT  MUNICIPAL, 
SETEMBRE 2015

220150017132 31/12/2015
2015 
4312 21200 3.601,19 3.601,19

NOTA  CÀRREC  93-2015 
QUOTES  DEL  MES  DE 
DECEMBRE 2015

  
Total  2015 
4312 21200 7.033,49  

220150016031 31/12/2015
2015       920 
22104 203,91 203,91

FRA  904895  -   Vestuari 
d'estiu i hivern del personal - 
G333/2015/13

220150016181 31/12/2015
2015       920 
22104 678,35 678,35

FRA 904896 - EDUCADORS 
ESPORTIUS  -  VESTUARI  - 
G333/2015/13

220150018458 31/12/2015
2015       920 
22104 173,77 173,77

FRA  904883  -  VESTUARI 
BRIGADA

  
Total  2015 
920 22104 1.056,03  

220150018459 31/12/2015
2015       920 
22199 21,05 21,05

FRA.  15/8635  BOBINA 
PAPEL  CELULOSA, 
G336/087AV/2015/025

  
Total  2015 
920 22199 21,05  

220150016782 31/12/2015
2015       920 
22400 5752,11 5752,11

FRA  34644108-Seguro  de 
Pequeña  y  Mediana 
Empresa/Póliza  31203086 
/cobertura: del  01-01-2015 al 
01-01-2016 / Paseo Estac

220150016178 31/12/2015
2015       920 
22400 10.870,44 10.870,44

FRA 15 - Rect. 2015 320038 / 
W15000100287

  
Total  2015 
920 22400 16.622,55  

220150019255 31/12/2015
2015       920 
22603 210,00 210,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1510045  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.231.038  TAXA  NORMAL 
ACORD  NUM  7  PLE 
MUNICIPAL 15.07.15

220150019256 31/12/2015
2015       920 
22603 210,00 210,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1511394  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.275.099  TAXA  NORMAL 
APROVACIÓ  INICIAL 
MODIFICACIÓ ESTATUTS

220150019257 31/12/2015
2015       920 
22603 210,00 210,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1511532  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.280.101  TAXA  NORMAL 
ACORS NUM 8 DEL PLE DE 
DATA 15.07.15

220150019258 31/12/2015
2015       920 
22603 210,00 210,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1511705  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.286.085  TAXA  NORMAL 
NOMENAMENTS  COM  A 
PERSONAL EVENTUA

220150019259 31/12/2015
2015       920 
22603 210,00 210,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1512595  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.306.061  TAXA  NORMAL 
PUBLICACIÓ  BASES 
CONVOCATORIA  PROVES 
DE SEL
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220150019253 31/12/2015
2015       920 
22603 315,00 315,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1509807  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.218.026  TAXA  URGENT 
CONVOCATORIA  I 
MODIFICACION  PROCES 
S...

220150019254 31/12/2015
2015       920 
22603 315,00 315,00

DOMICILIAT  FRA 
AB/1510044  PUBLICACIÓ 
DOGC  SOL·LICITUD 
15.231.037  TAXA  URGENT 
APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REG

  
Total  2015 
920 22603 1.680,00  

220150016184 31/12/2015
2015       924 
22602 121,00 121,00

FRA.  F15215  PUBLICITAT 
REVISTA 
DESEMBRE-GENER, 
G336/404SL/2015/02

  
Total  2015 
924 22602 121,00  

220150017861 31/12/2015
2015       929 
22102 68,72 68,72

FRA P1M501N0136076 GAS 
PASSEIG  ESGLESIA  BAJO 
PERIODE 16.07.15-16.09.15

220150017859 31/12/2015
2015       929 
22102 261,93 261,93

FRA.  P1M501N0474675, 
GAS  ESTACIO  15 
23/10-23/11/15

220150017855 31/12/2015
2015       929 
22102 325,72 325,72

FRA P1M501N0476039 GAS 
CA  PALLEJA  LOCAL 
PERIODE 23.10.15-22.11.15

220150017856 31/12/2015
2015       929 
22102 367,95 367,95

FRA P1M501N0474677 GAS 
CA  SALVADOR  ESPRIU  1 
23/10-23/11/15

220150017858 31/12/2015
2015       929 
22102 472,87 472,87

FRA.  P1M501N0475414, 
GAS  FEDERICO  GARCIA 
LORCA 16/09-16/11/15

220150017055 31/12/2015
2015       929 
22102 481,52 481,52

FRA  P1M501N0297526  CA 
PALLEJA - LOCAL PERIODE 
22.09.15-23.10.15

220150017854 31/12/2015
2015       929 
22102 1.052,32 1.052,32

FRA P1M501N0602550 GAS 
CA  PALLEJA  LOCAL 
PERIODE 23.11.15-22.12.15

220150017735 31/12/2015
2015       929 
22102 3.705,10 3.705,10

FRA.  P1M501N0474676,  PS 
ESTACIÓ  24  PERIODE 
23.10.15-23.11.15

220150017054 31/12/2015
2015       929 
22102 5.071,74 5.071,74

FRA  P1M501N0297526  PS 
ESTACIÓ  24-  LOCAL 
PERIODE 22.09.15-23.10.15

  
Total  2015 
929 22102 11.807,87  

220150019264 31/12/2015
2015       929 
22200 6,05 6,05

FRA.  28-C5Y1-000543 
CUOTA  MENSUAL 
MANTENIMIENTO  DE 
EQUIPO

220150016802 31/12/2015
2015       929 
22200 1.099,95 1.099,95

FRA  CI0779496125  Total 
sevicio

220150018171 31/12/2015
2015       929 
22200 1.228,36 1.228,36

FRA  CI0808765489 
DETALLE CONCEPTES
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220150019260 31/12/2015
2015       929 
22200 168,47 168,47

DOMICILIAT  FRA 
60-I598-010869 
FACTURACIÓ 
CONCERTADA  VAIRABLE 
DATA  28.09.15  DE 
SETEMBRE 2015

220150019262 31/12/2015
2015       929 
22200 628,61 628,61

DOMICILIAT  FRA 
60-J555-002705 
FACTURACIÓ 
PERSONALITZADA  DATA 
28.10.15

220150019261 31/12/2015
2015       929 
22200 1.136,16 1.136,16

DOMICILIAT  FRA 
60-I555-002801 
FACTURACIÓ 
PERSONALITZADA  DATA 
28.09.15

220150018169 31/12/2015
2015       929 
22200 1.442,03 1.442,03

FRA.  60K5RR000166 
REGISTRADA  EACAT 
E_002410  Facturacio  LOT3 
Octubre 2015

220150018166 31/12/2015
2015       929 
22200 1.534,47 1.534,47

FRA  60C5RR009532  - 
Detalle de conceptos( 1 Mar. 
15 a 31 Mar. 15 ) Facturacio 
LOT3 MarÃ 2015

220150018170 31/12/2015
2015       929 
22200 1.542,07 1.542,07

FRA 60L5RR001985 - Detalle 
de conceptos( 1 Nov. 15 a 30 
Nov.  15  )  Facturacio  LOT3 
Novembre 2015

220150018167 31/12/2015
2015       929 
22200 1.993,77 1.993,77

FRA. 60L5RR002091 Serveis 
Telefonia Novembre 2015

220150018168 31/12/2015
2015       929 
22200 2.000,74 2.000,74

FRA.  60K5RR000341 
REGISTADA  EN  EACAT 
E_002409  Serveis  Telefonia 
Octubre 2015

220150017062 31/12/2015
2015       929 
22200 5.069,34 5.069,34

FRA  TA54P0000045  - 
Resumen  por  Servicio  - 
Abono/Ref.Factura: 
0886000588793169 - Servicio 
Bono  Plan  -  Bono  plan  97 
plus

220150019263 31/12/2015
2015       929 
22200 5.069,34 5.069,34

DOMICILIAT  FRA 
TA4R50000065  -   SERVEI 
BONO PLAN DATA 28.12.14

  
Total  2015 
929 22200 22.919,36  

220150019313 31/12/2015
2015       932 
22708 0,31 0,31

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-2367108-82  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-220  INCASOL 
PERIODICS

220150019311 31/12/2015
2015       932 
22708 0,47 0,47

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-1593232-47  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-220  INCASOL 
-PERIODICS

220150019327 31/12/2015
2015       932 
22708 0,63 0,63

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-0571898-77  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-200 PERIODICS

220150019317 31/12/2015
2015       932 
22708 0,79 0,79

DOMICILIAT  FRA 
0387-CG-1431350-52  PREU 
SERVEI  PER  REBUT  DE 
PADRÓ  PRESENTAT 
08001-220  INCASOL 
PERIODICS
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220150019314 31/12/2015
2015       932 
22708 0,94 0,94

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-0571899-90  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-220  INCASOL 
PERIODICS

220150019310 31/12/2015
2015       932 
22708 1,25 1,25

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-1593231-34  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-200 PERIODICS

220150019312 31/12/2015
2015       932 
22708 1,25 1,25

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-2367107-88  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-200 PERIODICS

220150019316 31/12/2015
2015       932 
22708 1,40 1,40

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-1589696-70  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-220 
INCASOL-PERIODICS

220150019315 31/12/2015
2015       932 
22708 1,56 1,56

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-1589694-90  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-200 PERIODICS

220150019322 31/12/2015
2015       932 
22708 1,57 1,57

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-1994968-48  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471440  DEPT 
ESPORTS

220150019331 31/12/2015
2015       932 
22708 2,35 2,35

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-1129967-73  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471437  DEPT 
ESPORTS

220150019332 31/12/2015
2015       932 
22708 3,12 3,12

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-1080739-40  PREU 
SERVEI  PER  REBUT  DE 
PADRÓ  PRESENTAT 
08001-0471546  DEPT 
ESPORTS

220150019321 31/12/2015
2015       932 
22708 4,53 4,53

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-1542848-04  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471439  DEP 
ESPORTS

220150019325 31/12/2015
2015       932 
22708 5,31 5,31

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-0255096-19  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471543  DEPT 
ESPORTS

220150019328 31/12/2015
2015       932 
22708 9,06 9,06

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-0571897-64  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471545  DEPT 
ESPORTS

220150019324 31/12/2015
2015       932 
22708 9,99 9,99

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-2392351-35  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471542  DEPT 
ESPORTS
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220150019330 31/12/2015
2015       932 
22708 10,62 10,62

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-1568517-62  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471548  DEPT 
ESPORTS

220150019323 31/12/2015
2015       932 
22708 314,53 314,53

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-2138002-38  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471541  DEPT 
ESPORTS

220150019320 31/12/2015
2015       932 
22708 317,02 317,02

DOMICILIAT  FRA 
0387-CB-1129968-67  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471438  DEP 
ESPORTS

220150019326 31/12/2015
2015       932 
22708 320,46 320,46

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-0285079-90  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471544  DEPT 
ESPORTS

220150019329 31/12/2015
2015       932 
22708 320,60 320,60

DOMICILIAT  FRA 
0387-CD-1080740-53  PREU 
SERVEI  PER  REBUT 
PADRO  PRESENTAT 
08001-0471547  DEPT 
ESPORTS

  
Total  2015 
932 22708 1.327,76  

220160002144 05/04/2016
2016 
1721 21200 1.016,40 1.016,40

FRA FVR17160094 - Lloguer 
bomba Horts juny 2015

220160002145 05/04/2016
2016 
1721 21200 877,80 877,80

FRA  FVR17160095  - 
Manteniment  depuradora  Ca 
n' Amat juliol 2015

220160002146 05/04/2016
2016 
1721 21200 877,80 877,80

FRA  FVR17160096  - 
Manteniment  depuradora  Ca 
n' Amat agost 2015

Total  2016 
1721 21200 2.772,00

220160002147 05/04/2016
2016       161 
21902 5.040,67 5.040,67

FRA FVR17160097-  Lloguer 
bombes pou SEAT setembre 
2015

220160002148 05/04/2016
2016       161 
21902 5.208,64 5.208,64

FRA FVR17160098 - Lloguer 
bombes pou SEAT desembre 
2015

220160002149 05/04/2016
2016       161 
21902 5.208,64 5.208,64

FRA FVR17160099 - Lloguer 
bombes  pou  SEAT  octubre 
2015

220160002150 05/04/2016
2016       161 
21902 5.040,62 5.040,62

FRA FVR17160100 - Lloguer 
bombes pou SEAT novembre 
2015

Total  2016 
161 21902 20.498,57

220160002152 05/04/2016
2016       161 
22101 18.191,31 18.191,31

FRA  2016-00315  -  QUOTA 
SERVEI  REGIONAL, 
OCTUBRE 2015

220160002153 05/04/2016
2016       161 
22101 17.957,11 17.957,11

FRA  2016-00316  -  QUOTA 
SERVEI  REGIONAL, 
NOVEMBRE 2015

Total  2016 
161 22101 36.148,42

220160002653 13/04/2016
2016       312 
22610 544,25 544,25

FRA.  109/2015  VII  CURSA 
ABRERA 2015 101AL/2015/7, 
OPA!!!

Total  2016 
312 22610 544,25

  TOTAL 136.200,07 €  
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 10 

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Francisco 
Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca i Presas , Sra. Davinia Megías Cano i Sr. Jose Luis Hita Bullon. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg i Dellà 
Grup Municipal de CiU:  Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 

Abstencions: 6   

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor.
Grup Municipal  d’Ad’A:  Sr.  Miquel  Carrión Mateo,  Sr.  José Andrés Martín  Álamo i  Sra.  Pilar  García 
Romero. Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

6è PUNT. Expedient núm.: G008/2016/02
Assumpte: Aprovar la creació de la Comissió informativa de caràcter temporal i  específica per estudiar 
les possibles irregularitats succeïdes al CAM en el àmbit laboral i de gestió.  

Els Grups municipals d’Abrera en Comú i Alternativa d’Abrera, presenten esmenes al  
redactat original dictaminat per la Comissió Informativa General de data 14.07.2016 i  
s’acorda la seva inclusió per unanimitat dels membres assistentes. 

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

El Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de maig 2016, 
adoptà,  entre  d’altres,  la  creació  en  el  termini  de  quinze  dies,  d’una  comissió 
informativa de caràcter específic per estudiar les possibles irregularitats succeïdes al 
CAM en el  àmbit  laboral i  de gestió, a l’empara de l’article 40 del ROM municipal, 
integrada per un membre de cadascun dels grups municipals representats al consistori 
i dotada dels medis materials i humans necessaris per poder dur a terme la seva tasca 
i que haurà de presentar en un termini de sis mesos les seves conclusions al Ple.

Tenint en compte l’establert en el citat article del ROM al marge de les Comissions 
Informatives de tipus estable esmentades a l’article anterior, i de la Comissió Especial 
de Comptes, el Ple podrà crear comissions informatives, de caràcter temporal, per a 
temes específics, a l’objecte d’obtenir informació sobre un tema i emetre el dictamen 
corresponent, que sotmetrà al Ple.

El procediment de creació, i de designació dels seus membres serà el que estableix 
aquesta secció per a les Comissions Informatives generals, amb l’única particularitat 
que es dissolen automàticament en el moment d’elevar el seu dictamen al Ple.

Conforme allò establert a l’article 60 del 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, la constitució 
de la Comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la 
corporació.  El  número  de  membres  es  proporcional  a  la  seva  representativitat  en 
l’ajuntament o igual para cada grup. En aquest últim cas s’aplicarà el sistema de vot 
ponderat.

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la 
Comissió Informativa General de data 14.07.2016 per  6 vots a favor del Grup municipal 
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del  Partit  Socialista,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2 
abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 vot a favor 
del  Grup  municipal  del  Partir  Popular  i  1 vot  a  favor  del  Grup  municipal  de 
Convergència i Unió, Aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei,  
proposa al Ple municipal el següent

ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  creació  de  la  Comissió  informativa  de  caràcter  temporal  i 
específica per estudiar les possibles irregularitats succeïdes al CAM en l’àmbit laboral i 
de gestió. 

Segon.- Establir que la primera sessió ordinària de la Comissió informativa de caràcter 
temporal i   específica per estudiar les possibles irregularitats succeïdes al CAM es 
celebrarà  durant  la  primera  quinzena  de  setembre.  La  periodicitat  de  les  reunions 
posteriors les establirà la pròpia comissió.

Tercer.-  Facultar  al  Sr.  Jesús  Naharro  Rodríguez  per  a  posposar  o  avançar  la 
celebració de les sessions ordinàries, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un altre període de vacances.

Quart.-  Determinar que la Comissió informativa estigui representada per un membre 
de  cada  grup  polític  municipal,  aplicant-se  el  sistema  de  vot  ponderat  segons  el 
següent barem:

Grup municipal Percentatge Vots
PSC-CP 35,29 % 6
Ad’A 17,65 % 3
ABRERA EN COMÚ-E 17,65 % 3
ERC 11,77 % 2
C's  5,88 % 1
PP 5,88 % 1
CIU 5,88 % 1

Cinquè.- Designar al Sr. Jesús Naharro Rodríguez com a president nat de la Comissió 
informativa tot i que es podrà delegar la presidència efectiva en un altre membre a 
proposta de la pròpia Comissió.

Sisè.- Determinar la següent composició per a la Comissió Informativa:

President: Jesús Naharro Rodríguez Suplent:  Guadalupe  Marcos 
Giménez

Vocal: Francisco Sánchez Escribano Suplent: Davinia Megías Cano  
Vocal: Miquel Carrión Mateo Suplent: José Andrés Martín Álamo
Vocal: Valeri Mena Doce Suplent: Ivan Serrano Rodríguez i 
                                                                                                 Cristina Bigordà Vargas 
Vocal: Francesc Xavier Serret i Marsiñach Suplent: María José Orobitg Della 
Vocal: Juan Agustín Esteban Jiménez
Vocal: Julian Gregorio de Antón Pérez
Vocal: Mònica Torre-Marín Cuesta
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Assistiran a les seves sessions, sense vot, els Regidors i Regidores Sra. Guadalupe 
Marcos Giménez, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Davinia Megías Cano, Sr. Jose Luís 
Hita Bullón, Sra. María José Orobitg Della, Sr. Iván Serrano Rodríguez, Sra. Cristina 
Bigordà Vargas, Sr. José Andrés Martín Álamo, Sra. María del Pilar García Romero, 
previa sol·licitud específica de l’Alcaldia. 

Així mateix es convidarà a assistir a les seves sessions, amb veu i sense vot, a un/a 
representant dels treballadors i les treballadores NOTILUKA y SERVIMANT empreses 
de  serveis  externs,  designat/da  directament  per  aquest  col·lectiu,  que  han prestat 
serveis de socorrisme i neteja al Centre Aquàtic Municipal durant el període objecte 
d'estudi d'aquesta comissió.

Setè.-  Comunicar  aquest  acord  a  tots  els/les  Regidors/es  afectats/des  i  a  tot  el 
personal  Tècnic  i  administratiu  dels  diferents  serveis  municipals,  per  al  seu 
coneixement i efectes.

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

És aprovada  per  UNANIMITAT de  tots  els  membres assistents,  adoptant-se  en  els  
termes de la mateixa

 

7è PUNT. Expedient: G262/2016/05- C:6.13 N:2015/002 T:00 V:00 S:05 
Assumpte: Suplement de crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2016.

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0629 de data 30/06/2016, es va aprovar la liquidació 
del Pressupost de 2015. 

Atès que a  l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos Generals 
de l’Estat  per  a l’any 2016,  s’indica  que durant  aquest  2016  no es procedirà  a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o 
de funcionaris interins. 

Atès l’acord de Ple de data 28.01.16 mitjançant el qual es determinaren els serveis 
prioritaris  en  sectors,  funcions  i/o  categories  professionals  o  que  afecten  el 
funcionalment de serveis públics essencials i d’acord amb l’article 27 del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol,  es  necessari  la  modificació  de  la  plantilla  de  personal  per  respondre  a 
l’establiment  de  nous  serveis  i  millora  del  existents  d’acord  amb  els  criteris 
d’organització administrativa interna

Es  necessita  tramitar  l’expedient  de  suplement  de  crèdit  i  crèdit  extraordinari 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2016 i, que s’ha de finançar amb  subjecció 
a les disposicions vigents amb romanent de tresoreria,  d’acord amb alguna de les 
possibilitats previstes a l’article 177 del  Text Refós de la Llei reguladora de Hisendes 
Locals.

Atès l’informe emès pel cap del departament d’Urbanisme i Territori  núm.  2016-0113 
de data 7 de juliol de 2016 en referència a les inversions financerament sostenibles 
d’aquest Ajuntament.
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Atesos els informes emesos per la tècnica gestora de la Unitat de Recursos Humans 
de data 8 de juliol de 2016, en referència a la Disposició addicional dotzena de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, que 
estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic, i sobre la modificació de la Plantilla.

Vista la memòria econòmica per a inversions financerament sostenibles de data 8 de 
juliol de 2016 subscrita per l’alcaldia, d’acord amb el que estableix l’apartat sisè de la 
Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Vista la memòria de la Regidora d’Hisenda de data 8 de juliol de 2016 que justifica la 
necessitat de realitzar unes despeses concretes i la impossibilitat de demorar-les a 
l’exercici següent. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 2016-0008 de data 8 de juliol de 2016.

A l’objecte de poder sotmetre a aprovació per part del Ple l’expedient de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici pressupostari de 2016, i d’acord 
amb l’article 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,  
en matèria de Pressupostos.

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la 
Comissió Informativa General de data 14.07.2016 per  6 vots a favor del Grup municipal 
del  Partit  Socialista,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2 
abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 abstenció 
del  Grup  municipal  del  Partir  Popular  i  1 vot  a  favor  del  Grup  municipal  de 
Convergència i Unió, Aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei,  
proposa al Ple municipal el següent

La Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 0596 de 3 de juliol de 
2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 20 de juliol de 
2015, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació del pressupost  núm. 5 de suplement de 
crèdit   i  crèdit  extraordinari  finançat  amb  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses 
generals  i  amb  baixes  de  crèdits  d’altres  aplicacions  pressupostàries,  segons  les 
especificacions següents:

DOCUMENT MC: A  -TIPUS MODIFICACIÓ: SUPLEMENT  DE CRÈDITS

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFICAC
IÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

132 12003

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C1. 
POLICIA LOCAL

         219.640,9
6 € 

        6.120,7
9 € 

             19.746,
19 € 

           245.507,
94 € 

151 12001

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP A2. 
URBANISME

           13.035,5
8 € 

        6.176,7
6 € 

                  800,
59 € 

             20.012,
93 € 
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151 12003

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C1. 
URBANISME

           19.967,3
6 €  0,00 €

               1.670,
42 € 

             21.637,
78 € 

151 12004

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C2. 
URBANISME

             8.462,3
4 € 

 0,00 €

                  525,
58 € 

               8.987,
92 € 

912 11000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  I  ALTRES 
REMUNERACIONS. 
PERSONAL EVENTUAL

           46.534,4
6 € 

 0,00 €

               1.373,
77 € 

             47.908,
23 € 

920 12000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP A1. 
ADMINISTRACIÓ GRAL.

           29.648,2
4 € 

 0,00 €

               2.304,
31 € 

             31.952,
55 € 

920 12001

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP A2. 
ADMINISTRACIÓ GRAL.

           26.071,1
6 € 

 0,00 €

               1.535,
03 € 

             27.606,
19 € 

920 12003

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C1. 
ADMINISTRACIÓ GRAL.

           25.438,4
2 € 

 0,00 €

               1.729,
03 € 

             27.167,
45 € 

920 12004

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C2. 
ADMINISTRACIÓ GRAL.

           76.161,0
6 € 

 0,00 €

               6.771,
89 € 

             82.932,
95 € 

925 12001

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP A2. 
OFICINA  ATENCIÓ 
CIUTADÀ

           13.035,5
8 € 

 0,00 €

                  867,
86 € 

             13.903,
44 € 

925 12003

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C1. 
OFICINA  ATENCIÓ 
CIUTADÀ

             9.983,6
8 € 

 0,00 €

                  901,
69 € 

             10.885,
37 € 

925 12004

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP C2. 
OFICINA  ATENCIÓ 
CIUTADÀ

           33.849,3
6 € 

 0,00 €

               2.422,
92 € 

             36.272,
28 € 

135 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL. 
PROTECCIÓ CIVIL

           37.279,9
2 € 

 0,00 €

                  516,
23 € 

             37.796,
15 € 

150 13000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
FIXE.SERVEIS 
URBANS, MANENIMENT 
I CONSERVACIÓ

         202.909,6
9 € 

 0,00 €

               3.032,
98 € 

           205.942,
67 € 

150 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.SERVEIS 
URBANS, MANENIMENT 
I CONSERVACIÓ

         153.313,8
1 € 

 0,00 €

               2.251,
41 € 

           155.565,
22 € 

151 13000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
FIXE.URBANISME

           35.228,4
8 € 

 0,00 €

                  482,
55 € 

             35.711,
03 € 

151 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.URBANISM
E

         135.712,5
1 € 

 0,00 €

               1.756,
99 € 

           137.469,
50 € 

170 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL. 
MEDI AMBIENT

           84.860,3
4 € 

 0,00 €

               1.004,
40 € 

             85.864,
74 € 
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231 13000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  FIXE.ACCIÓ 
SOCIAL,  DONES  I 
IGUALTAT

           82.112,9
8 € 

 0,00 €

               1.124,
04 € 

             83.237,
02 € 

231 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.ACCIÓ 
SOCIAL,  DONES  I 
IGUALTAT

         218.547,6
7 € 

 0,00 €

               2.927,
91 € 

           221.475,
58 € 

241 13000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  FIXE. 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

           19.803,1
7 € 

 0,00 €

                  270,
17 € 

             20.073,
34 € 

241 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL. 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

           87.052,3
8 € 

 0,00 €

               1.303,
28 € 

             88.355,
66 € 

311 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.SANITAT

           14.965,3
0 € 

 0,00 €

                  206,
69 € 

             15.171,
99 € 

320 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.ENSENYAM
ENT

         110.377,6
8 € 

 0,00 €

                  946,
93 € 

           111.324,
61 € 

326 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.ESCOLA DE 
MÚSICA

         147.326,5
1 € 

 0,00 €

               1.874,
31 € 

           149.200,
82 € 

330 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL. 
CUTURA  I  RADIO 
ABRERA

         144.974,0
5 € 

 0,00 €

               1.616,
51 € 

           146.590,
56 € 

3321 13000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  FIXE. 
BIBLIOTECA

           45.820,9
5 € 

 0,00 €

                  324,
13 € 

             46.145,
08 € 

3321 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL. 
BIBLIOTECA

           27.338,8
3 € 

 0,00 €

                  682,
48 € 

             28.021,
31 € 

337 13100

RETRIBUCIONS 
BASIQUES  PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL.JOVENTUT

           34.956,6
0 € 

 0,00 €

                  478,
43 € 

             35.435,
03 € 

340 13000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORAL  FIXE. 
ESPORTS

           79.331,4
2 € 

 0,00 €

               1.091,
76 € 

             80.423,
18 € 

340 13100

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  PERSONAL 
LABORALTEMPORAL. 
ESPORTS

         434.603,5
4 € 

 0,00 €

               5.704,
30 € 

           440.307,
84 € 

920 12000

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNCIONARI 
GRUP 
A1.ADM.GENERAL

           29.648,2
4 € 

 0,00 €

               9.882,
81 € 

             39.531,
05 € 

920 12001

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNCIONARI 
GRUP 
A2.ADM.GENERAL

           26.071,1
6 € 

 0,00 €

               4.345,
20 € 

             30.416,
36 € 

920 12100 RETRIBUCIONS 
COMPL.PERSONAL 
FUNCIONARI.COMPL.D

           73.900,3
9 € 

 0,00 €                7.567,
47 € 

             81.467,
86 € 
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ESTÍ.ADM.GRAL

920 12101

RETRIB.COMPL.PERSO
NAL 
FUNC.COMPLEMENT 
ESPECÍFIC.ADM.GRAL

         152.989,4
1 € 

 0,00 €

             11.704,
52 € 

           164.693,
93 € 

920 16000

SEGURETAT  SOCIAL 
PERSONAL 
FUNCIONARI.ADMINIST
RACIÓ GENERAL

         127.793,9
0 € 

 0,00 €

             11.055,
00 € 

           138.848,
90 € 

151 12000

RETRIBUCIONES 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCION.  GRUP 
A1.URBANISME 0,00 €

 0,00 €

               4.941,
41 € 

               4.941,
41 € 

151 12001

RETRIBUCIONES 
BÀSIQUES  PERSONAL 
FUNCION.  GRUP 
A2.URBANISME

           13.035,5
8 € 

        6.176,7
6 € 

               8.690,
40 € 

             27.902,
74 € 

151 12100

RETRIB.COMPL.PESON
AL  FUNCIONARI 
COMPLEMENT  DE 
DESTÍ URBANIS.

           18.838,1
2 € 

        4.113,6
1 € 

               6.892,
43 € 

             29.844,
16 € 

151 12101

RETRIB.COMPL.PESON
AL  FUNCIONARI 
COMPLEMENT 
ESPECÍFIC. URB.

           32.128,2
0 € 

        6.520,7
9 € 

             15.809,
09 € 

             54.458,
08 € 

151 16000

SEGURETAT  SOCIAL 
PERSONAL 
FUNCIONARI  I 
LABORAL URBANISME

           86.022,5
5 € 

        5.547,6
8 € 

             11.990,
00 € 

           103.560,
23 € 

  

TOTAL  CAPITOL  I  - 
DESPESES  DE 
PERSONAL

      3.178.771,5
8 € 

      22.358,8
4 € 

           161.123,
11 € 

        3.374.551,
08 € 

       

1532 20200

LLOGUER  D'EDIFICIS  I 
ALTRES 
CONSTRUCCIONS

           38.364,5
6 € 

 0,00 €
               5.412,
80 € 

             43.777,
36 € 

150 21000
REP.MANT. I CONSERV. 
VIES PÚBLIQUES

           60.000,0
0 € 

 0,00 €            100.000,
00 € 

           160.000,
00 € 

171 21000

REP.MANT.  I 
CONSERV.PARCS  I 
JARDINS

           40.000,0
0 € 

 0,00 €
           150.000,
00 € 

           190.000,
00 € 

1532 21200

REPARAC.MANTENIM.  I 
CONSERV.EDIFICIS  I 
INST.EDIFICIS OFICIAL

           55.000,0
0 € 

 0,00 €
             50.000,
00 € 

           105.000,
00 € 

231 21200

REPARAC.MANTENIM.  I 
CONSERV.EDIFICIS  I 
INST.SERVEIS SOC.

           10.000,0
0 € 

 0,00 €
             10.000,
00 € 

             20.000,
00 € 

330 21200

REPARAC.MANTENIM.  I 
CONSERV.EDIFICIS  I 
INST.CUTURA

           30.000,0
0 € 

 0,00 €
             20.000,
00 € 

             50.000,
00 € 

337 21201

REPARAC.MANTENIM.  I 
CONSERV.EDIFICIS  I 
INST. 
CENT.POLIVALENT

           20.000,0
0 € 

 0,00 €

             10.000,
00 € 

             30.000,
00 € 

920 21600
REP.MANT.I  CONSERV. 
EQUIPS INFORMÀTICS

           52.889,9
7 € 

 0,00 €              10.000,
00 € 

             62.889,
97 € 

165 21900
REP.MANT.I  CONSERV. 
ENLLUMENAT PUBLIC

         110.000,0
0 € 

 0,00 €              30.000,
00 € 

           140.000,
00 € 

161 21902
REP.,MANT. I CONSERV. 
CLAVEGUERAM

           50.000,0
0 € 

 0,00 €              30.000,
00 € 

             80.000,
00 € 

924 22602

BUTLLETI  MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ. 
AGENDA  I  DESPESES 
COMUNICAC

           30.000,0
0 € 

 0,00 €

             25.000,
00 € 

             55.000,
00 € 

1621 22699

CÀNON  SOBRE  LA 
DEPOSICIÓ 
CONTROLADA  DE 
RESIDUS MUNICIPALS 

           60.000,0
0 € 

 0,00 €

             11.000,
00 € 

             71.000,
00 € 

231 22611 PROGRAMES  ACCIÓ 
SOCIAL  PER  LA 
INCLOSIÓ  I 

         108.000,0
0 € 

 0,00 €              25.000,
00 € 

           133.000,
00 € 
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L'AUTONOMIA 
PERSONAL

340 22699

DESPESES  DIVERSES 
ACTIV.  I  FUNC. 
ESPORTS

           36.600,0
0 € 

 0,00 €
             14.000,
00 € 

             50.600,
00 € 

920 22699

DESPESES  DIVERSES 
ACTIV.  I 
FUNC.ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

                500,0
0 € 

 0,00 €

               2.000,
00 € 

               2.500,
00 € 

920 22799
TRANSPORT  PUBLIC 
D'ABRERA (BUS) 

         100.000,0
0 € 

 0,00 €              48.000,
00 € 

           148.000,
00 € 

342 22799

FUNCIONAMENT 
CENTRE  AQUATIC 
MUNICIPAL 

         332.335,6
6 € 

 0,00 €
             50.000,
00 € 

           382.335,
66 € 

  

TOTAL  CAPITOL  II  - 
DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS

      1.133.690,1
9 € 

 0,00 €
           590.412,
80 € 

        1.724.102,
99 € 

TOTAL SUPLEMENT 751.535,91 €

MC: A – IMPORT A FINANÇAR : 751.525,91 € FINANÇAMENT: Aquesta modificació es finança  amb 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

DOCUMENT MC: B  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFI
CACIÓ 
DE 
CRÈDI
T

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

1623 22799
TRACTAMENT  RESIDUS  DE 
PAPER 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

  

TOTAL  CAPITOL  II  - 
DESPESES  CORRENTS  EN 
BÉNS I SERVEIS 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

172 61900
 Actuacions  ambit  eficiencia 
energetica 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

171 61901
INVERSIO  DE  REPOSICIO 
PARCS I JARDINS 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €

171 62300
MAQUINARIA  PARCS  I 
JARDINS 0,00 € 0,00 € 21.000,00 € 21.000,00 €

1532 61903
REPOSICIÓ  ASFALTATS  I 
VORERES VIA PUBLICA 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

342 63201
REPARACIÓ  SALA MÀQUINES 
PISCINA D'ESTIU 0,00 € 0,00 € 185.412,78 € 185.412,78 €

334 63200 RADIO ABRERA 0,00 € 0,00 € 198.967,08 € 198.967,08 €

161 62703 DEPURADORA SANT MIQUEL 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

  
TOTAL  CAPÍTOL  VI  - 
INVERSIONS REALS 0,00 € 0,00 € 1.225.067,78 €

1.215.379,86 
€

924 13100

RETRIBUCIONES  BÀSIQUES 
PERSONAL  LABORAL  TEMP. 
PREMSA I COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 7.284,15 € 7.284,15 €

924 16000

SEGURETAT  SOCIAL 
PERSONAL  LABORAL. 
PREMSA I COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 2.403,77 € 2.403,77 €
TOTAL CAPITOL I - DESPESES 
DE PERSONAL 0,00 € 0,00 € 9.687,92 € 9.687,92 €

161 77000
TRASFERÈNCIES DE CAPITAL 
AIGÜES TER LLOBREGAT 0,00 € 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 
TOTAL  CAPITOL  VII  - 
TRANSFERENCIES  DE 
CAPITAL 800.000,00 € 800.000,00 €
TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 2.030.067,78 €
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MC: B – IMPORT A FINANÇAR : Aquesta modificació es finança: 2.582.636,61 €  amb Romanent de 

Tresoreria  per  a  despeses  generals  i  198.967,08 €  amb  baixes  de  crèdits  de  l’aplicació 

pressupostària 231/63200 INVERSIO NOVA EDIF. I  INSTAL.LAC. SERVEIS SOCIALS. 

Recursos de finançament: Romanent lliure de tresoreria general de l’exercici 2015 i 
amb baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, una vegada aprovada la 
liquidació mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2016-0629 de data 30 de juny de 2016.  

Segon.- Donar d’alta les següents aplicacions pressupostàries:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1623 22799 TRACTAMENT RESIDUS DE PAPER

172 61900 ACTUACIONS ÀMBIT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

171 61901 INVERSIO DE REPOSICIO PARCS I JARDINS

171 62300 MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS

1532 61903 REPOSICIÓ ASFALTATS I VORERES VIA PUBLICA

342 63201 REPARACIÓ SALA MÀQUINES PISCINA D'ESTIU

334 63200 RÀDIO ABRERA

161 62703 DEPURADORA SANT MIQUEL

924 13100 RETRIBUCIONES BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMP. PREMSA I COMUNICACIÓ

924 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL. PREMSA I COMUNICACIÓ

Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla segons el detall següent:

FUNCIONARIS

ESCALA SOTSECALA DENOMINACIÓ PLACES GRUP  SITUACIÓ

Habilitació 
nacional

Intervenció-Tresore
ria

Tresorer/a 1 A1 1V/1FI

Administració 
General 

Gestió  Tècnic/a de gestió 1 A2 1V/1FI

Administració
Especial

Tècnica Tècnic/a superior Lletrat/da 1 A1 1V/1FI

Administració 
Especial 

Tècnica Tècnic/a superior arquitecte/a 1 A1 1V/1FI

Administració 
Especial 

Tècnica Tècnic/a arquitecte/a tècnic 1 A2 1V/1FI

Administració 
Especial 

Tècnica Tècnic/a mitjà/na Mobilitat 1 A2 1V/1FI

PERSONAL LABORAL 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ PLACES GRUP  SITUACIÓ

25



Tècnics  especialistes  i  oficials  de 
primera C1

Tècnic/a Auxiliar 1 C1 1V/1LNF

CLAUS D’INTERPRETACIÓ
FI: Funcionari interí
LNF: Laboral no fix

Quart.-  Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 
dies, durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions 
davant  el  ple.  Passats  els  15  dies,  si  no  hi  ha  hagut  reclamacions,  l’acord  es 
considerarà definitivament aprovat.

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

Vots a favor: 11

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Francisco 
Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca i Presas , Sra. Davinia Megías Cano i Sr. Jose Luis Hita Bullon. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg i Dellà 
Grup Municipal de CiU:  Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor.

En contra: 2 

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

Abstencions: 3   

Grup Municipal  d’Ad’A:  Sr.  Miquel  Carrión Mateo,  Sr.  José Andrés Martín  Álamo i  Sra.  Pilar  García 
Romero. 

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

 
8è PUNT. Expedient: G381/2016/01
Assumpte: Aprovació de l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals.

El Grup municipal d’Abrera en Comú, presenta esmenes al redactat original dictaminat  
per la Comissió Informativa General de data 14.07.2016 i s’acorda la seva inclusió per  
unanimitat dels membres assistentes. 

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en 
general,  i  dels animals més propers a les persones,  en particular,  ha suscitat  una 
intensa  activitat  normativa  a  Catalunya  i  a  la  resta  de  l’Estat.  Ara  bé,  els 
condicionaments de l’hàbitat urbà i, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns 
propietaris  d’animals,  provoquen  problemes  en  la  convivència  veïnal.  Aquesta 
irresponsabilitat   i  falta  de civisme d’alguns provoca  un esforç  important,  fins i  tot 
econòmic, a aquesta Corporació.

Per això  s’ha  elaborat  una  Ordenança  municipal  sobre  tinença  d’animals, amb la 
que es pretén  regular  no només les  mesures  que  garanteixin  una  saludable 
relació  dels animals amb les persones en l’aspecte higiènic-sanitari, sinó també una 
eficaç protecció dels animals, adequant el seu contingut a la legislació vigent.
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Per altra banda, el clima d'inquietud social generat per diversos atacs a les persones 
per part de gossos amb especial agressivitat; i la tendència cada vegada més acusada 
dels  ciutadans d'adquirir  animals de fauna no autòctona per  conviure,  ha portat  a 
dedicar als gossos considerats potencialment perillosos i als animals exòtics, sengles 
títols independents.

L’ordenança  va  dirigida  fonamentalment,  malgrat  que  no  de  manera  exclusiva,  a 
fomentar la tinença responsable dels animals i promoure el respecte pels seus drets. 
En aquest sentit, la mera tinença d’animals comportarà obligacions pel seu propietari o 
posseïdor,  el  coneixement  de  les  quals es  converteix  en  el   primer  element 
perquè  els  qui ho pretenguin valorin i sospesin abans la decisió que representa fer-se 
càrrec d’un animal.

S’ha emès informe jurídic, en data 30 de juny de 2016. 

El  marc  normatiu  que  regula  la  matèria  objecte  de  l’Ordenança  reguladora  de  la 
tinença d’animals és el següent:

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  
de protecció dels animals (d’àmbit català).

- Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura d’animals en la seva explotació, 
transport, experimentació i sacrifici (d’àmbit estatal). 

- Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats 
potencialment perillosos  (d’àmbit català).

- Decret  170/2002,  d’11  de  juny,  sobre  mesures  en  matèria  de  gossos 
considerats potencialment perillosos  (d’àmbit català).

- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, 
de  23  de  desembre,  sobre  el  règim  jurídic  de  la  tinença  d’animals 
potencialment perillosos (d’àmbit estatal).

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de 
la  Comissió  Informativa  General  de data  14.07.2016  per   6 vots  a favor del  Grup 
municipal del Partit Socialista, 2 abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 
2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Abrera  en  Comú-E,  2  vots  a  favor  del  Grup 
municipal d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 
abstenció del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de 
Convergència  i  Unió,  i  atès  que aquesta  proposta  d’acord  ha  estat  formulada  pel 
Departament de Territori i Medi Ambient en el marc de la normativa vigent i tenint en 
compte tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta  regidoria delegada de Sanitat  i  Medi 
Ambient, en ús de les atribucions que li atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2015/0596 del 
dia 3 de juliol de 2015, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  l’Ordenança  reguladora  de la  tinença  d'animals com a 
annex al present acord, i que substituirà l’existent fins aquest moment. 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim 
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  la  pàgina  web 
www.ajuntamentabrera.cat i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests 
puguin examinar l’expedient i  formular les reclamacions i  suggeriments que estimin 
pertinents. 
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De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament la proposta sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

Tercer. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial 
de la Província, sense cap efecte jurídic en tant no hagin transcorregut quinze dies 
comptats des del dia següent al de la publicació, segons el previst en els articles 65 i  
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del 
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

Quart. Publicar, igualment, l’acord definitiu a la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat 
i inserir-lo en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí  
Oficial de la Província en què hagi estat publicat íntegrament el text. 

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

És aprovada  per  UNANIMITAT de  tots  els  membres assistents,  adoptant-se  en  els  
termes de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

9è PUNT. Festes locals 2017

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

Publicada l’ORDRE EMO/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari 
oficial de festes laborals per a Catalunya per a l’any 2017 segons l’article 2 del mateix 
text a  més de les festes esmentades, mitjançant una ordre del Departament de treball, 
afers socials i famílies, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, 
a proposta dels ajuntaments.

Per aquets motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’estatut dels treballadors que indica 
que de les  catorze festes  laborals,  dues tindran caràcter  local,  i  conforme amb el 
Decret 177/1980 de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades per  Ordre  del  Conseller,  a  proposta  dels  municipis  respectius,  cal  que els 
Ajuntaments facin arribar les seves propostes de festes locals per a l’any 2017, tenint 
en compte que:

a) L’Acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 
del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de 
treball, jornades especials i descansos.

b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que s’indiquen a l’ORDRE EMO/137/2016, de 30 de maig, per la 
qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a Catalunya per a l’any 
2017.

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de 
la  Comissió  Informativa  General  de data  14.07.2016  per   6 vots  a favor del  Grup 
municipal del Partit Socialista, 2 abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 
2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Abrera  en  Comú-E,  2  vots  a  favor  del  Grup 
municipal d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 
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abstenció del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de 
Convergència i Unió,

Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent 
d’acord amb la normativa reguladora aquesta alcaldia en us de les atribucions que 
m’atorga la Llei proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Fixar els dies 5 i 29 de juny com a festes locals del municipi d’Abrera per a 
l‘any 2017.  

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a 
tots els Departaments d’aquest Ajuntament als efectes del seu coneixement. 

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

Vots a favor: 14 

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Francisco 
Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca i Presas , Sra. Davinia Megías Cano i Sr. Jose Luis Hita Bullon. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg i Dellà 
Grup Municipal de CiU:  Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor.
Grup Municipal  d’Ad’A:  Sr.  Miquel  Carrión Mateo,  Sr.  José Andrés Martín  Álamo i  Sra.  Pilar  García 
Romero. 

Abstencions: 2   

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

10è  PUNT. Moció  de  declaració  d’Abrera  com a zona  lliure  de  paradisos  fiscals  i 
inclusió com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui 
relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal 

D’acord amb l’article 92 del RD 2568/1986, de 28 de novembre per el que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquest 
punt queda sobre la taula”.   

11è PUNT. Moció de mesures per garantir la laïcitat de l’Ajuntament d’Abrera. 

El Grup municipal d’Abrera en Comú, presenta esmenes al redactat original dictaminat  
per la Comissió Informativa General de data 14.07.2016 i s’acorda la seva inclusió per  
unanimitat dels membres assistentes. 

29



El grup municipal d’Abrera en Comú presenta la proposta d’acord que literalment diu:

Atès  que  Abrera  ha  estat  sempre  un  punt  de  trobada  de  persones  vingudes  de 
nombrosos indrets i per tant espai de convivència de diferents cultures i religions.  La 
pluralitat  ideològica  i  religiosa  suposa  un  enriquiment  cultural  per  als  ciutadans  i 
ciutadanes, però aquesta realitat plural també pot generar conflictes i es per això que 
les institucions han d’actuar sempre tenint en compte les diferents opcions de creença 
partint des d’una posició de neutralitat.  

Atès que en un moment d’enfortiment del fonamentalisme religiós i dels moviments 
racistes i xenòfobs és necessari establir el compromís amb la llibertat de consciència i 
la independència de les institucions municipals cap a qualsevol confessió religiosa. 

Atès que la laïcitat no només consisteix en el respecte i reconeixement a les diferents 
creences sinó que suposa una postura activa per construir una convivència pacífica 
entre iguals. 

Atès que algunes actuacions del  consistori,  en relació  a  l'ús dels  mitjans públics i 
edificis  públics  per  difondre  actes  religiosos  d’una  confessió  determinada,  fan 
necessari establir mesures per garantir la laïcitat dels àmbits públics i institucionals.

Per  aquests  motius,  el  grup  municipal  d'Abrera  en  Comú  proposa  al  Ple  de 
l'Ajuntament d'Abrera l’adopció del següents acords:

1º.  No  incloure  en  el  programa  d’actes  institucionals  convocats  i  organitzats  per 
l’Ajuntament cap acte de caràcter religiós, tret d’aquells que es puguin considerar com 
a  tradicionalment  arrelats  en  la  cultura  popular,  respectant  alhora  les  tradicions 
populars en les seves diferents manifestacions. Els actes públics de l’Ajuntament han 
de ser exclusivament civils i sense connotacions religioses. 

2n. Garantir que els mitjans de comunicació públics locals i els edificis municipals no 
fan publicitat dels actes de cap confessió religiosa.

3r. Donar a totes les persones representants de la societat civil el mateix tractament 
protocol·lari. 

4t. Garantir que no es produeixin discriminacions o privilegis en aspectes econòmics, 
fiscals  o  simbòlics  per  a  qualsevol  tipus  d’entitat  de  caràcter  privat  assegurant  el 
principi democràtic d’igualtat de drets i la separació dels àmbits públic i privat, dins de 
les competències municipals. 

5è.  Vetllar  per  la  retirada  de  tots  els  edificis  públics  els  símbols  religiosos,  llevat 
d’aquells que es puguin considerar patrimoni històric o artístic.

6è. Vetllar per l’efectivitat de la llibertat de culte i del dret a l’enterrament segons les 
pròpies creences religioses i no religioses, establint els acords que siguin necessaris 
amb  la  Generalitat  així  com  dialogant  amb  les  confessions  religioses  i  les 
organitzacions civils que correspongui,  existents a Catalunya. 

7è.  Valorar en la confecció del  calendari  festiu del  municipi  la no vinculació a cap 
festivitat  religiosa  i  si  a  la  cultura  popular  d’Abrera,  tenint  en  compte  que  si  bé 
originàriament moltes festes tenien un caràcter  religiós,  actualment  han esdevingut 
festivitats populars.  
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 11

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Francisco 
Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca i Presas , Sra. Davinia Megías Cano i Sr. Jose Luis Hita Bullon. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg i Dellà 
Grup Municipal de CiU:  Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

En contra: 1

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez. 

Abstencions: 3   

Grup Municipal  d’Ad’A:  Sr.  Miquel  Carrión Mateo,  Sr.  José Andrés Martín  Álamo i  Sra.  Pilar  García 
Romero. 

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

 
12è PUNT Sobrevinguts 

13è PUNT. Expedient núm.: G265/2016/03
Assumpte: Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del  
4t trimestre de 2015.

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera 
per  a  l'exercici  2015  estableix  que,  en  compliment  de  l’art.  207  del Real  Decret 
–Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 
de novembre,  per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local  (ICAL),  la  Intervenció  General  Municipal  remetrà  al  Ple  de  l’Ajuntament  per 
conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria.

Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria 
i Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària des d’01/01/15 
fins a 31/12/15 i dels moviments de tresoreria corresponent al 4t trimestre de l' exercici 
2015.

Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
2015-0596 de 03 de juliol 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
el dia 20 de juliol de 2015, 

DONAR COMPTE

Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria 
que s’adjunten com a annex al present expedient, i  que son l’acte d’arqueig del 4t 
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trimestre  2015  i  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  des  d’01/01/15  fins  a 
31/12/15.

Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.

Els membres assistents es donen per assabentats

14è PUNT. Donar compte al Ple de la informació pressupostària i  moviments de la 
tresoreria del 4t trimestre de 2015 i del 1r trimestre de 2016.   

Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera 
per a l'exercici 2015 i 2016 estableix que, en compliment de l’art. 207 del Real Decret 
–Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 
de novembre,  per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local  (ICAL),  la  Intervenció  General  Municipal  remetrà  al  Ple  de  l’Ajuntament  per 
conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria.

Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria 
i  Finances  que  comprenen  essencialment  la  informació  pressupostària  des  de 
l’1/01/2015 a 31/12/2015 i des de l’01/01/2016 fins a 31/03/2016 i dels moviments de 
tresoreria corresponents al 4t  trimestre de l’exercici  2015 i 1r trimestre de l'exercici 
2016.
Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 
2015-0596 de 03 de juliol 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
el dia 20 de juliol de 2015, 

DONAR COMPTE

Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria 
que s’adjunten com a annex al present expedient, i  que son l’acta d’arqueig del 4t 
trimestre de 2015 i 1r trimestre 2016 i l’estat d’execució d’ingressos i despeses des de 
l’1/01/2015 a 31/12/2015 i des de l’01/01/2016 fins a 31/03/2016, respectivament.

Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.

Els membres assistents es donen per assabentats

15è PUNT. Donar compte dels informes trimestrals de morositat, Llei 15/2010, de 5 de 
juliol 4t. Trimestre 2015, 1r. Trimestre 2016 i 2n. Trimestre 2016.

Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'establien  mesures  de  lluita  contra  la 
morositat en les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és 
d'importància per afectar als poders adjudicadores en els terminis de pagament i en el 
procediment de reclamació de deutes.

Com mecanisme de transparència en el compliment d'aquestes obligacions de terminis 
de  pagament,  l'  esmentada  Llei  estableix  que  es  rendeixin  informes  periòdics 
trimestralment per la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos 
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en  la  Llei  per  al  pagament  de  les  obligacions  de  cada  Entitat  local,  que  inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini.
 
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar  i debatre 
en el  Ple de la Corporació local,  així  com s’ha de remetre,  en tot cas,  als òrgans 
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats  Autònomes que,  conformement  als seus respectius Estatuts 
d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. 

Per tant, les operacions comercials incloses en aquest informe, seran aquelles que 
realitzin  els  citats  poders  adjudicadors,  per  a  l'execució  dels  contractes  d'obres, 
concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat, si escau, quedant excloses doncs 
totes les despeses de retribucions del personal, despeses de transferència corrent o 
de  capital,  despeses  de  naturalesa  financera  i  pagaments  pendents  derivats 
d'obligacions no pressupostàries. 

Tenint en compte l’informe i els annexos emès per la Intervenció municipal aquesta 
regidoria, en ús de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia número 2015-0596, 
de data 03 de Juliol de 2015, proposa al Ple municipal

DONAR COMPTE

Primer.-  Dels informes de morositat del  quart  trimestre de l’exercici  2015,  primer i 
segon  trimestre  de  2016,  de  conformitat  amb  l’article  5.4  de  la  Llei  15/2010  de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Segon.-  Donar trasllat dels esmentats informes a la Direcció General de Coordinació 
Financera  amb  les  CCAA i  amb  les  EELL,  com  òrgan  competent  del  Ministeri 
d’Economia i Hisenda, així com, a l'òrgan competent de la Autònoma de Catalunya, la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor,  de forma telemàtica 
segons el que disposa l’article 4.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials i l’article 16.7 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre per 
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera.

Els membres assistents es donen per assabentats

16è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de maig a juny de 2016.

L’Alcalde presenta la proposta d'acord que literalment diu:

D’acord amb l’article  42 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals “El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del  
Pleno,  de  las  resoluciones  que  hubiere  adoptado  desde  la  última  sesión  plenaria  
ordinaria  para  que  los  Concejales  conozcan  el  desarrollo  de  la  administración  
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municipal o los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos  
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”.

En  compliment  del  principi  de  transparència  i  celeritat  de  transmetre  aquesta 
informació es considera necessari donar compte succinta a la resta de membres de la 
Corporació de l’índex de decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i les 
regidories delegades compresos entre les dates de l’1 de maig de 2016 al 30 de juny de 
2016.  

Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia en ús de les atribucions 
que li atorga la llei, 

DONA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades del núm. 2016-0412 fins al 2016-0629, compresos entre les 
dates de l’1 de maig de 2016 al 30 de juny de 2016, que s’annexa a aquest acord.

Els membres assistents es donen per assabentats

17.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

 
A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREC: 

Situació Fundació d'Integració Laboral (FIL)

Atès que al Ple de novembre de 2015 es va aprovar una modificació pressupostària 
per poder dur a terme una aportació econòmica a la Fundació d'Integració Laboral 
(FIL) per les greus dificultats econòmiques i tensions de tresoreria existents.

Atès  que  Abrera  en  Comú  vam  votar  a  favor  d'aquell  acord  però  vam  reprovar 
l'actuació del patronat per deixadesa i absència de capacitat de resposta ja que s'havia 
permès que s'acumulin set anys de pèrdues a FIL i ja al 2012 es va fer un ERE i la 
gestió i els comptes van continuar empitjorant.

Atès que per això vam demanar, ja que se'ns sol·licitava que donéssim suport a la 
modificació pressupostària, que s'informés semestralment a aquest ple de la marxa de 
FIL, que es faciliti còpia a tots els grups municipals del pla de viabilitat a cinc anys que 
la  Generalitat  estableix  que  s'ha  de  redactar  i  que  es  depuressin  les  possibles 
irregularitats a les que feia referència el president del Patronat en el seu escrit de data 
9 d'octubre de 2015.
Atès que el govern no ha satisfet a motu proprio aquelles peticions a les que es va 
comprometre, plantegem els següents precs,

1. Que s'informi al ple de la marxa de FIL.

2. Que es faciliti còpia a tots els grups municipals del pla de viabilitat a cinc anys que la 
Generalitat establia que s'havia de redactar.
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3.  Que s'informi  al  ple  si  s'han iniciat  actuacions legals  per  depurar  les  possibles 
irregularitats a les que feia referencia el president del Patronat en el seu escrit de data 
9 d'octubre de 2015.

Prec contestat a aquesta sessió
2. PREC: 

Estat general del barri de Les Carpes

A partir de les reunions realitzades amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Les Carpes, 
l’última  d’aquestes  reunions  amb  presència  d’alguns  grups  polítics  d’Abrera  i  del 
govern, traslladem al ple municipal el següent prec sobre les demandes exposades per 
la representació del veïnat i la necessitat d’actuar amb urgència i determinació per a 
resoldre les problemàtiques del barri:

En matèria de prevenció de riscos d’incendis, incrementar la vigilància i prevenció atès 
que no han estat realitzades les tasques de neteja forestal.

De l’estat del clavegueram, actuar amb celeritat per resoldre el mal estat del sistema 
de clavegueram i la obturació de moltes de les clavegueres. 

De l’enllumenat públic, resoldre els punts foscos del barri, reparar els fanals i revisar la 
seguretat dels que han estat manipulats i deixats amb cinta aïllant.

En matèria de mobiliàri urbà, reposar el mobiliari urbà en mal estat, especialment pel 
que fa als contenidors  de recollida  selectiva  i  incrementar-ne el  nombre  de punts. 
Indicar amb senyalització la zona on s’ubiquen els contenidors. 

Dels  parcs  i  zones  de  lleure  infantil,  garantir  la  neteja  dels  espais  i  preparar  la 
substitució i reparació del mobiliari de jocs infantils.

De l’estat  dels carrers i  l’asfaltat,  reparar els sots  i  forats als carrers i  les voreres 
perilloses,  trencades i  inutilitzades per  elements  que obstaculitzen el  pas,  com els 
fanals situats al mig de la vorera. Estudiar la ubicació de passos de vianants elevats 
per incrementar l’adaptabilitat a persones amb mobilitat reduïda i seguretat.

En  matèria  de  circulació  i  senyalització  dels  carrers,  implementar  un  nou  pla  de 
senyalització  que permeti  una  mobilitat  interna  més  coherent  i  segura.  Reparar  la 
senyalització viària de la calçada i la pintura d’aquesta.

De la contaminació acústica i molèsties emeses per l’empresa Solvay, intervenir des 
de l’Ajuntament amb l’empresa Solvay per resoldre la problemàtica del soroll i exercir 
la representació dels interessos dels veïns i veïnes. 

Prec contestat a aquesta sessió 

3. PREC: 

Impuls de la redacció del reglament d’habitatges desocupats

Atès que les ordenances fiscals pel 2016 es van aprovar amb algunes esmenes que 
vam incorporar  des  d'Abrera  en Comú i  que aquestes  ens  van portar  a  donar-ne 
suport, malgrat els molts punts de desacord amb la proposta global d'ordenances.
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Atès que d'aquestes esmenes, la que consideràvem políticament més rellevant era el 
compromís, recollit a l'article 7 de l'Impost sobre béns immobles, de redactar durant 
l'any present un reglament que definís què és un habitatge desocupat. 

Atès que l'objectiu del reglament és el d'aplicar el recàrrec del 50% de l'IBI per aquest  
concepte  d’habitatge  desocupat  i  que  hauria  de  servir,  també,   per  complir  amb 
mocions presentades per la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i aprovades pel 
Ple Municipal, on s'apostava per sancionar als habitatges permanentment desocupats.

Atès que el 4 de febrer d'enguany vam enviar per email, a tots i totes les portaveus 
dels diferents grups municipals,  un esborrany de reglament redactat per Abrera en 
Comú “per a començar a debatre entre tots i totes”. I què vam rebre resposta de la 
regidora  Sra.  Guadalupe  Marcos  on  deia  que  estaven  pendents  d'una  reunió 
programada amb el responsable de l'Agència d'Habitatge de la Generalitat i “tan aviat 
com sigui possible, iniciar el contacte amb tots vosaltres per treballar el reglament de 
pisos desocupats.”

Atès que el que deia la regidora no s'ha complert i amb l'objectiu de portar a terme el 
que es  recull  a  l'article  7 de l'IBI,  el  grup municipal  d'Abrera  en Comú planteja  el 
següent prec,

1. La convocatòria d'una comissió informativa de caràcter específic que, prenent com a 
punt de partida l'esborrany redactat per Abrera en Comú i enviat per correu electrònic 
a tots els  grups municipals  del  consistori  en  data  4 de febrer  d'enguany,  redacti  i 
presenti al ple per a la seva aprovació abans de final d'any un reglament municipal que 
determini. la condició d’habitatge desocupat.

Prec contestat a aquesta sessió 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREC:

Relatiu al pregó de Festa Major 2016

Al setembre de l’any passat, Alternativa d’Abrera va demanar a l’Equip de Govern que 
traslladés a la Comissió de Festa Major la proposta d'elaborar unes bases referents al 
perfil sociocultural que hauria de complir tant el pregó com els/les pregoners/es de la 
Festa Major d'Abrera  (contingut  amb interès general,  pregoner  a ser  possible amb 
implicació al municipi, etc) de cara a la seva contractació o preferentment invitació. 
Però, com hem pogut comprovar, les nostres propostes no s’han tingut en compte i 
aquest 2016 s’ha optat per continuar amb el mateix format d’anys anteriors, un format 
el qual, any rere any, atreu menys veïns i veïnes.

Alhora, aquests veïns i veïnes que van assistir  al pregó ens han traslladat algunes 
consideracions com ara que:

El pregoner va fer un monòleg pràcticament sense referències a Abrera.

El contingut del mateix en diverses fases es podria considerar poc respectuós.

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al 
Ple:
Quin ha estat el criteri de selecció del pregoner d’enguany.
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Si  per  al  proper  any  tindran  en  compte  algunes  de  les  propostes  realitzades  per 
Alternativa d’Abrera o continuaran amb els mateixos criteris i format que els utilitzats 
fins ara.

Prec contestat a aquesta sessió 

2. PREC:

Relatiu al programa de festa major 2016

Ateses les incorreccions i faltes d’ortografia que conté el  Programa de Festa Major 
2016.
Des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:

A què s’han degut aquests problemes d’edició.
Quines mesures s’han pres perquè això no torni a passar. 

Prec contestat a aquesta sessió 

3. PREC:

Relatiu al correfoc 2016

Alguns veïns i veïnes del carrer Major ens han fet arribar una queixa al respecte dels 
desperfectes  que  el  pas  del  correfoc  ha  originat  en  els  seus  habitatges,  una 
problemàtica que relacionen amb la poca amplada d’aquest carrer. 

Des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:

Quines mesures es pensen prendre per tal que això no torni a passar. 
Quina solució als desperfectes pensen oferir als veïns i veïnes afectats. 

Prec contestat a aquesta sessió 

4. PREC:

Relatiu a la instal·lació de càmeres de seguretat als barris d’abrera 

Atès  que  la  instal·lació  de  càmeres  de  videovigilància  als  accessos  dels  barris 
allunyats del centre urbà d’Abrera és un compromís electoral d’Alternativa d’Abrera.

Atès que a les diferents reunions amb veïns i veïnes d’aquests barris esdevingudes 
ara fa un any amb motiu d’un augment de robatoris es va proposar aquesta solució 
com a mesura dissuasòria i de control de tràfic.

Atès que alguns municipis catalans ja han optat per la instal·lació d’aquests elements 
de seguretat. 

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al 
Ple:
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Si continuen amb el mateix posicionament al respecte de la instal·lació de càmeres de 
videovigilància i control del tràfic als accessos dels barris allunyats del nucli urbà que 
ja ens van traslladar ara fa un any.

En cas d’haver variat el seu posicionament, quines actuacions s’han realitzat en relació 
a aquesta proposta al llarg d’aquest any. 

Prec contestat a aquesta sessió 

5. PREC:

Perillositat i contaminació generada per la c-55

Recentment, veïns i veïnes d’Abrera residents a prop de la C-55 ens han fet arribar, de 
nou, les seves queixes al respecte de la contaminació acústica que genera aquesta 
carretera i les molèsties que ocasiona. 

Atès que aquest no és un tema nou i que des de fa anys es demanen a les autoritats 
competents sistemes d’aïllament acústic.

I tot considerant que el tram d’aquesta carretera al seu pas per Abrera ja fa anys que 
s’hauria d’haver eliminat i que aquesta carretera és, a més, molt perillosa sense que, 
fins al moment, s’hagin trobat les solucions adients. 

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al 
Ple:

Quin és l’estat actual de la qüestió al respecte de la C-55 al seu pas per Abrera. 
Quines actuacions s’han realitzat darrerament tant des de l’Ajuntament com des de la 
resta d’administracions.  

Prec contestat a aquesta sessió 

6. PREC:

Relatiu al pla local de seguretat viària

Atès l’acord de Junta de Govern de data 05/04/16 al respecte de la col·laboració amb 
el Servei Català de Trànsit per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària.

I atès que recentment hem hagut de lamentar un atropellament (sortosament sense 
conseqüències)  entre  d’altres  incidents  que  ja  vam  comentar  a  la  darrera  sessió 
plenària.

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:

Quins han estat els resultats de la diagnosi prèvia a la realització d’aquest Pla. 
En quina fase d’elaboració es troba aquest Pla i quins són els objectius i les àrees 
d’actuació del mateix. 

Prec contestat a aquesta sessió 
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7. PREC:

Local de l’associació de veïns i veïnes de sant miquel

Atès l’estat actual del local (caseta situada al costat de la pista poliesportiva) destinat 
en el seu moment a l’associació de veïns i veïnes de Sant Miquel. 

Demanem a l’Equip de Govern:

Que, en coordinació amb els veïns i veïnes de Sant Miquel i de forma consensuada, es 
prenguin  les  mesures  necessàries  per  la  rehabilitació  o  deslocalització  d’aquest 
equipament. 

Prec contestat a aquesta sessió 

8. PREC:

Adequació de l’espai de sota dels arbres a la piscina d’estiu

Alguns usuaris de la piscina d’estiu ens han fet arribar una queixa al respecte de les 
zones que queden just a sota dels arbres, el terra de les quals, en la majoria de casos, 
no  té  una  quantitat  suficient  de  gespa  i,  amb l’aigua  de  la  piscina,  genera  fangs 
molestos. 

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern:

Que s’estudiï la instal·lació d’algun tipus de paviment (cautxú, gespa artificial, etc) a 
sota dels arbres de la piscina d’estiu que eviti l’aparició d’aquests fangs.  

Prec contestat a aquesta sessió 

9. PREC:

Relatiu a la senyalització dels accessos als barris de vilalba

Ja fa  temps que ens queixem de la  perillositat  i  de  la  deficient  senyalització  dels 
accessos d’alguns barris del municipi, una problemàtica que es dona especialment als 
accessos dels barris de Vilalba.
 
Com a exemple de la deficient senyalització només cal observar la falta d’un senyal 
que indiqui l’accés a Can Vilalba quan véns d’Olesa. 

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que, al respecte 
dels accessos als barris de Vilalba des de la BV 1201, informi al Ple de les gestions 
que s’han fet o es preveuen realitzar davant l’administració competent de cara a:

 Millorar el seu traçat.
 Instal·lar una senyalització adequada. 
 Millorar, en la mesura del possible, la seva il·luminació.

Prec contestat a aquesta sessió 
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10. PREC:

Estudi  arquitectònic  d’alguns  edificis  municipals  i  modificació  de  les  seves  claus 
urbanístiques

Atès que al setembre de l’any passat Alternativa d’Abrera va demanar a l’Equip de 
Govern  que  s’estudiés  la  possibilitat  de  construir  una  planta  més  a  l’edifici  de 
l’Ajuntament d’Abrera per disposar així de més espais on oferir serveis a la ciutadania i 
ubicar departaments essent la resposta de l’Equip de Govern que, entre d’altres raons, 
existien limitacions urbanístiques per augmentar l’edificabilitat de l’Ajuntament. 

Atès que recentment s’ha iniciat el procés per revisar l’actual Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM).

I  atès  també  que  d’altres  edificis  municipals  com  ara  la  Sala  municipal  serien 
susceptibles d’un estudi similar.

Per tot això demanem a l’Equip de Govern:

Que s’estudiï la possibilitat d’augmentar l’edificabilitat (com pot ser l’alçada) d’alguns 
edificis municipals com ara l’Ajuntament o la Sala municipal mitjançant la realització 
d’un estudi arquitectònic d’aquest edificis i, si s’escau, de la pertinent modificació de la 
clau urbanística que regula l’edificabilitat dels mateixos. 

Prec contestat a aquesta sessió 

11. PREC:

Tarifes de la piscina d’estiu

Ja fa anys que des d’Alternativa d’Abrera demanem que s’adeqüin les taxes de la 
piscina d’estiu per evitar la saturació que aquesta instal·lació ha patit els darrers anys.

Per Alternativa d’Abrera aquesta adequació passa per establir un preu diferenciat entre 
empadronats i no empadronats tal i com es fa al Centre Aquàtic Municipal (CAM).

No obstant això, l’Equip de Govern ha optat per pujar aquest any algunes de les taxes 
d’entrada a la piscina de forma general, imposant així una pujada del preu de l’entrada 
del tot injusta pels nostres veïns i veïnes. 

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que:

De cara a la pròxima actualització d’Ordenances Fiscals s’estableixi un sistema de 
taxes  i/o  subvencions  que  pugui  establir  una  diferencia  entre  empadronats  i  no 
empadronats a Abrera i que tingui com a finalitat la no saturació de la piscina d’estiu 
alhora que no incrementi el preu final d’entrada a la piscina d’estiu dels veïns i veïnes 
d’Abrera.  

Prec contestat a aquesta sessió 

17.2 PUNT. Precs i Preguntes orals
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A) Grup Municipal Partit Popular

1. PREGUNTA

En el pleno de 24 de septiembre de 2015, se aprobó por unanimidad una moción sobre 
“Abrera municipio de acogida”. En esta moción en el punto 6 de los acuerdos se refería a 
la constitución de una mesa de soporte a refugiados y por eso, el grupo municipal del 
Partido Popular nos preguntamos si se ha constituido ya esa mesa y si es así, quien 
forma parte de ella. 

Pregunta contestada a aquesta sessió 

2. PREGUNTA

El Grupo del Partido Popular, al amparo de la Ley de transparencia, y dado que los 
abrerenses que quieran consultar resoluciones del equipo de gobierno a través de la 
Web, nos preguntamos porque motivo no están publicadas las actas de las juntas de 
gobierno, al igual que se publican en la Web las actas de los plenos y si se llegarán a 
publicar.   

Pregunta contestada a aquesta sessió 

B) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREGUNTA

És una pregunta relativa al soterrament del transformador que tenim a la plaça d’Anselm 
Clavé, i que fa de creuament amb el passeig de la estació. Allà hi ha un transformador 
que creiem que dificulta o obstaculitza el trànsit i el passeig dels veïns per aquella part del 
poble. Preguntem si  té previst  o ha fet alguna consulta a l’empresa responsable del 
transformador, per soterrar aquest transformador. Igualment, el transformador que està 
una mica més avall, on fa cantonada la nova farmàcia.   

Pregunta contestada a aquesta sessió 

2. PREGUNTA

És en relació a les altes temperatura a la Biblioteca. No sabem si es troba espatllat l’aire 
acondicionat o si es insuficient per climatitzar un espai com aquest, però sabem que es 
un problema que persisteix any rere any,  i  arribant  a temperatures superiors als 30 
graus. Per això sol·licitem que s’estudiï quina és la causa d’aquest problema i es faci  
una proposta de solució, perquè allà hi ha treballadors i treballadores, hi ha persones 
que estan passant moltes hores al dia.  

Pregunta contestada a aquesta sessió 

3. PREGUNTA

És en relació a les deficiències en l’equipament. És un assumpte que ja em portat en 
diverses ocasions al ple, i és l’estat de l’hotel d’entitats. Aquesta espai que utilitzem 
algunes associacions abrerenques, presenta múltiples deficiències, tant a nivell de 
manteniment com de mobiliari. Sabem que s’han fet actuacions puntuals i parcials que 
no solucionen el conjunt del problema. Per això sol·licitem; 
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Un pla de dignificació i reforma de l’hotel d’entitats.   

Pregunta contestada a aquesta sessió 

4. PREGUNTA

Ens han traslladat els veïns i veïnes del barri de Sant Hilari. Ens comuniquen que hi ha 
un connector d’aigües pluvials que desemboca directament a la riera sense anar a la 
depuradora, de manera que es genera un possible focus de propagació del mosquit 
tigre. Des del govern se’ls va comunicar,  ja que estava pressupostat però no hi ha 
hagut canvis. Que te previst el govern, el vol reconduir aquest connector i quan ?

Pregunta contestada a aquesta sessió 

5. PREGUNTA

Ahir  vam llegir  el  butlletí  oficial  de  la  província  de  Barcelona,  un  anunci  d’aquest 
ajuntament, on es dóna compte d’una resolució d’Alcaldia, per la que s’aproven les 
bases de selecció de tres socorristes pel centre aquàtic municipal. Deixant de banda la 
sorpresa que ens ha suposat descobrir en el dia d’ahir les bases d’aquesta oferta que 
no estava publicitada a la web, on en el mateix anunci deia que estarien publicitades. 
Voldria saber perquè s’ha decidit engegar aquesta contractació, quan hi ha un procés 
de licitació obert   per als serveis  de socorrisme del  CAM, i  que suposarà aquesta 
oferta  per  la  subrogació  de tots  els  treballadors i  treballadores que ara  presten el 
servei de socorrisme en aquest equipament esportiu municipal amb el ben entès que si 
el  govern  municipal  ha decidit  internalitzar aquest  servei  garantint  la  continuïtat de 
l’actual plantilla, Abrera en Comú aplaudirà aquesta decisió.     

Pregunta no contestada a aquesta sessió 

6. PREGUNTA

Comentar la manca de resposta d’una pregunta oral de la sessió anterior, relativa al IES i 
la situació de canvis i de com s’abordarien les dificultats logístiques que implicava el 
trasllat en els mòduls de l’Ernest Lluch de part de l’alumnat de l’IES Voltrera. Això ho vam 
preguntar de manera oral i encara no s’ha donat resposta. 

L’Alcalde comenta que no es té constància que aquesta pregunta quedés sense 
contestar.  

C) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREGUNTA

En relació a la petició que ha fet l’Alcalde, relativa a entregar les preguntes amb més 
temps, per a poder donar una millor resposta en el ple, voldríem també afegir, que ens 
agradaria que les convocatòries de les juntes de portaveus no les facilitéssiu el dia 
d’abans, per a que podem treballar amb més temps. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent  
les 23.05 hores, de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 21 de juliol de 2016.

Vist i plau
La secretària, L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau Jesús Naharro Rodríguez
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