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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  3300  DDEE  GGEENNEERR  DDEE  22001155  

 
A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 30 de gener de 2015, es reuneixen a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de 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: 
 
 
Alcaldessa presidenta        Sra.  Maria Soler Sala  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcaldessa     Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 

Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV) 
Sr.   Antonio Merino Requena (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 

 
 
Regidors/res delegats/des  Sr.   Francisco Sánchez Escribano (PSC) 

Sr.   Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 
Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 

 
Regidors/res                        Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

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

 
Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés 
   
 
Excusa la seva assistència: el Sr. Iván García Egea (PP) i el Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez 
(PXC).  
 
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada pública 
per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del 
dia:  

ORDRE DEL DIA  
 

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

a) Acta del Ple Ordinari celebrat el dia 28 de novembre de 2014.         
b) Acta del Ple extraordinari celebrat el dia 30 de desembre de 2014.    
 

2n PUNT.- Sobrevinguts 
II.- CONTROL DE GOVERN  

 
3r PUNT.- Donar compte al Ple de l’informe del tercer trimestre de 2014.     
 
4t PUNT.- Precs i Preguntes  
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1r PUNT. Actes del Ple de data 28.11.14 i de data 30.12.14.    
 
L’Alcaldessa presenta a dictamen 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 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 les actes de les sessions indicades ha estat tramesa als membres que integren aquest 
òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.  
 

Tenint en compte tot el relacionat, i atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.01.2015, per 6 vots a 
favor del Grup municipal Socialista, 2 vots a favor del Grup municipal Convergència i Unió, 1 vot a favor 
del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 abstenció del Grup municipal del Partit Popular, 2 
abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera,1 abstenció del Grup municipal d Esquerra Unida-
Izquierda Unida i 1 abstenció del Grup municipal de Plataforma per Catalunya.     
No s'aprecien observacions o errades a corregir i es per això que aquesta Alcaldia  en us 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, proposo al ple municipal, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 

Primer. Aprovar les actes del ple de les sessions de dates 28.11.14 i de data 30.12.14, deixant còpia 
certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir a diligenciar les actes que s'aproven. 
 
Segon. Notificar aquest acord 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 els regidors que no pertanyen a aquest 
òrgan, acompanyada d'un exemplar de les actes aprovades. 
 
Tercer. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler Municipal 
d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estarà a disposició dels interessats l’acta aprovada per a 
la seva consulta. 
 

Sotmesa la proposta és aprovada per: 
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents.  
 
 
3r PUNT. Donar compte al Ple de l’informe del tercer trimestre de 2014.     
 
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu: 
 

“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 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 13691, de data 23 de juny de 2011, 
proposa al Ple municipal 
 
DONAR COMPTE 
 
Primer.- De l’informe de morositat del tercer trimestre de l’exercici 2014 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 de l’esmentat informe 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. 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
4t. PUNT.- Precs i Preguntes escrites 
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A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1.PREGUNTA: Tema: Construcció tercera escola 
 
A l'Abrerainfo 112 d'octubre de 2014 podíem llegir una informació sobre la construcció de la tercera 
escola en la que es deia que la Generalitat acabava de treure a concurs aquesta obra, que el termini 
d'execució seria de dotze mesos i que el Departament d'Ensenyament s'havia compromès a que 
entraria en funcionament el curs 2015-2016. 
 
Quan aquest butlletí s'estava repartint pel municipi ja es feia evident que el discurs optimista era 
erroni. Només calia llegir el butlletí municipal de març de 2014 on es deia, a tota portada, que les 
obres s'iniciarien al 2014, més concretament al darrer trimestre de l'any passat, cosa que no ha 
succeït i que ja ens avisava d'un incompliment de terminis. Tenia poc sentit alegrar-se d'un fet, el 
concurs de les obres, que posava de manifest que les obres no s'havien iniciat. Més coherent hagués 
estat cridar l'atenció sobre l'evident endarreriment i llençar un missatge bel·ligerant per l'incompliment 
flagrant, i no provar de tapar les vergonyes de la Generalitat des de l'àmbit municipal. 
 
Com queda clar que no hi han treballs de cap mena a la zona on ha d'instal·lar-se aquesta nova 
escola i que els dotze mesos d'execució no finalitzaran abans de l'inici del curs 2015-2016, plantegem 
les següents preguntes: 
 
1.S'ha dirigit la Regidoria d'Ensenyament a la Generalitat de Catalunya per reclamar l'inici immediat 
de les obres? Si ha estat així, quina és l'excusa que ens han donat? 
2.Quines mesures de pressió pensa posar en marxa l'Ajuntament junt amb la comunitat educativa 
abrerenca per reiniciar un cicle de pressions vers la Generalitat? 
 
2.PREGUNTA: Tema: Economia social i solidària 
 
A proposta d'EU-IU el Ple de l'Ajuntament d'Abrera va aprovar una moció per fomentar el 
cooperativisme des del Departament de Promoció Econòmica. 
 
Ens alegrem que aquella moció hagi tingut vies de desenvolupament, cosa gens habitual al nostre 
municipi, amb la signatura de dos convenis amb aracoop i COOP57. Ara cal treballar perquè 
aquestes dues eines s'utilitzin en la pràctica i s'apliquin adequadament. 
 
Amb COOP57 es va aprovar un conveni, a la Junta de Govern Local del 4 de juny, per oferir serveis 
financers per part de COOP57 als  usuaris del servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament 
d’Abrera que vulguin crear una cooperativa i a les entitats d’economia social de la vila. 
 
1.S'ha signat efectivament aquest conveni? Si no s'ha fet, quina és la data prevista? 
2.Quan s'ha previst donar la formació al personal del Departament de Promoció Econòmica sobre 
què és COOP57 i les possibilitats de finançament que ofereix a iniciatives de la economia social i 
solidària? 
3.Quina persona s'ha designat per part del l'Ajuntament per integrar la Comissió de Seguiment que es 
recull al conveni? 
 
 
3.PREGUNTA: Tema: Gossos potencialment perillosos  
 
EU-IU ja hem manifestat la nostra preocupació per la relativa normalitat que es veure al carrer del 
nostre poble gossos dels considerats perillosos sense morrió i fins i tot sense corretja, malgrat les 
diverses vegades que hem plantejat en el ple aquest fet. En aquest sentit i respecte al compliment de 
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la ordenança municipal per la tinença responsable d'animals, i específicament sobre el compliment de 
la  normativa aplicable als gossos considerats potencialment perillosos, volíem saber 
 
1.Quantes sancions s’han imposat al 2014 per aplicació de l’Article 62 apartat 23 
de dita ordenança que tipifica com a infracció greu portar als gossos considerats potencialment 
perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles 
col·lectius i en els llocs i espais públics en general? 

 
2.Quantes sancions s’han imposat al 2014 per aplicació de l’Article 63 apartat 12 que tipifica com a 
infracció molt greu tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència? 
 
3.Quants preavisos de sanció s'han entregat per part de la policia per aquests dos supòsits durant el 
2014?  

 
B) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1.PREGUNTA: Tema:Canonada d’aigües  
 
Donat que recentment  s’ha produït una fuga en la canonada de subministrament d’aigües entre la 
depuradora d´Abrera i Terrassa produint alguns desperfectes en domicilis particulars i en alguns 
vehicles. 
 

El grup municipal del Partit Popular formulem a l’equip de govern del nostre ajuntament la 
següent: 

PREGUNTA : 

Quines mesures s’han pres o es portaran a terme perquè això no torni a passar?    

2.PREGUNTA: Tema: Tercera escola  
 
¿Tienen ustedes conocimiento de cuando se iniciarán las obras para la construcción de la tercera 
escuela de Abrera?. 
 
3.PREGUNTA: Tema: Agents cívics  
 
¿Que medidas han llevado a cabo para fomentar los agentes cívicos voluntarios que deberían 
recoger información sobre anomalías que se pudiesen observar en el núcleo urbano y los barrios?. 
 
4.PREGUNTA: Tema: Viver d’empreses  
 
¿Se ha creado por parte del ayuntamiento un vivero de empresas para autónomos y emprendedores 
con el objetivo de fomentar la existencia de nuevas actividades empresariales en Abrera? 
 
5.PREGUNTA: Tema: Convenis amb empreses  
 
¿Cuantos convenios se han firmado con las empresas existentes y de nueva implantación, para que 
los puestos de trabajo sean preferentemente para vecinos y vecinas de nuestro pueblo, en caso 
afirmativo con que empresas se han firmado y solicitamos copia de los convenios?  
 
6.PREGUNTA: Tema: Implantació d’empreses   
 
¿Que actuaciones han llevado a cabo para favorecer la implantación de empresas de todos los 
sectores industriales que dinamicen, diversifiquen y den ocupación en Abrera? 
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7.PREGUNTA: Tema: Implantació tallers  
 
¿Que actuaciones han realizado para la implantación de pequeños talleres en nuestros polígonos 
destinados a emprendedores?  
 
8.PREGUNTA: Tema: Construcció nova residència  
 
¿En que fase está el proyecto de construcción de una nueva residencia y centro de día para nuestros  
mayores.? 
 
9.PREGUNTA: Tema: Sancions propietaris gossos     
 
¿Han endurecido las sanciones a los propietarios de perros que estén obligados a llevarlos atados y 
a los que no recojan los excrementos de los animales.? 
 
10.PREGUNTA: Tema: Pla general  
 
¿Se ha iniciado o tienen intenciones de iniciar el proceso de revisión del plan general de Abrera, pues 
es, una oportunidad para la participación ciudadana en las grandes decisiones municipales.? 
 
11.PREGUNTA: Tema: Policia de proximitat   
 
Ustedes prometieron una policía de proximidad  que hiciese  servicios a pie en zonas estratégicas 
como plazas, parques infantiles y espacio cercanos a las escuelas ¿Dónde están esa policía de 
proximidad?. 
 
12.PREGUNTA: Tema: Premi d’investigació local   
 
¿Han recuperado el premio de investigación local por tal de fomentar la búsqueda y el conocimiento 
cultural, histórico y medioambiental de Abrera.? 
 

 
C) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)  
 
1.PREC: Asfaltat Carrers 
 

Atès que recentment ha començat l'asfaltat de diversos carrers d'Abrera, alguns veïns i veïnes, 

ens han fet arribar les seves queixes pel retard a l’hora de finalitzar els treballs. 

 

Per tant demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple el següent: 

- Quins són els motius del retard en la finalització dels treballs d'asfaltat dels carrers afectats. 

- Quan està previst la finalització dels treballs d'asfaltat dels diferents carrers afectats. 

 
4t PUNT.- Precs i Preguntes orals   
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)  
 
1. PREGUNTA ORAL: 
Al ple de gener de 2014 des d’aquest grup municipal vam cridar l’atenció sobre la incorrecta solució 
als problemes de les caigudes de terres i de contenció de pluja a l’avinguda de Can Amat, i al carrer 
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creat per l’instal·lació de Mercadona al Polígon Barcelonès II fase. La resposta des de la regidoria 
d’urbanisme sempre ha estat la mateixa: que la planificació havia estat correcte i que les mesures 
eren les adequades. Però la realitat és tossuda. I hem pogut comprovar  al butlletí de l’associació de 
veïns de Can Amat, un recull de fotos de com queda aquesta via i les adjacents quan plou i ells 
mateixos fan una denuncia expressa de que els talussos es desfan literalment i omplen de fang els 
carrers d’aquesta àrea. Així que tornem a preguntar:  
 
Quines mesures es prendran per solucionar aquest problema evident. Perquè s’ha afectat aquesta 
obra amb aquest problema que ha estat assenyalat tant pels veïns com per l’oposició. A qui 
correspon assumir el cost de les mesures que han d’implementar-se i la seva execució?Qui ha 
assumit fins ara els costos de neteja dels carrers quan s’omplen de fang com a conseqüència de les 
deficiències de l’obra? I quan començarà la seva feina la junta de manteniment que disposa dels seus 
estatuts aprovats des del dotze de desembre de 2014.Entenem que és una pregunta amb molts punts 
i no tenim cap problema que es respongui en la propera sessió. Això ho preferim enlloc que sens doni 
una informació que no sigui complerta.    
 
Pregunta pendent de resposta al proper ple  

 
2. PREGUNTA ORAL:  
 
Com està el tema del recurs contenciós administratiu contra la generalitat de Catalunya  per 
l’impagament de tema de les escoles bressols, les subvencions?  
 

Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)  
 
1. PREGUNTA ORAL: 
Tinc un correu d’un veí de Can Amat que es queixa que va enviar un correu el 12 d’agost,queixant-se 
dels mosquits tigres que degut al Torrent Gran hi ha al seu barri, amb la resposta ràpida de 
l’Ajuntament el dia 13 d’agost: “estamos en ello”. Nosaltres vam fer una pregunta sobre les plagues al 
ple de setembre, se’ns va dir que l’Ajuntament no havia fet res d’especial. En canvi llegim aquí al butlletí 
últim “controls preventius sobre possibles plagues”.Bé, no entenem al fina lo que s’ha fet.   
 

Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
2. PREGUNTA ORAL: 
A l’últim butlletí, ens ha sorprès molt la portada, que és una instantània de la remodelació de la plaça 
Rafael Casanovas. Ens ha sorprès la indumentària dels treballadors, especialment les sabatilles 
d’esport d’un treballador que apareix en primer pl i l’absència de casc protector d’un treballador que 
apareix al fons. Això ens porta a fer una pregunta d’un tema que s’ha parlat moltes vegades. Ens 
agradaria saber perquè aquests treballadors no porten els corresponents equips d’autoprotecció, 
sabates de seguretat i el casc, però ja en general quin tipus de supervisió porta a terme l’Ajuntament 
de les empreses subcontractades.                
 

Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
3. PREGUNTA ORAL: 
Referent a les zones verdes municipals, especialment als barris estan en molt mal estat i volíem 
saber quan pensen portar a terme els desbrossaments que d’altra banda sempre estan demanant els 
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particulars. Es un tema que per exemple els veïns del Carrer Castella la Manxa ens han fet arribar 
però hi han més.  
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
4. PREGUNTA ORAL: 
¿Existeix algun tipus de control del manteniment de les canonades d’aigua o de gas del municipi? 
Tenim algun tipus de control sobre aquestes?  
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREGUNTA ORAL: 
A primera hora d’aquesta tarda he pogut observar per mi mateix a la Rambla Torrentet una rata 
bastant grossa i un senyor que anava al darrera intentant caçar-la, segurament per matar-la. Vull 
creure que no és una plaga que tenim, però hauríem de vigilar-lo una mica.  
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 

2. PREGUNTA ORAL: 
Els darrers dies d’aquesta setmana, he vist que al Carrer Gaudí s’estan replantant els arbres i tenim 
un al Carrer Llibertat que falta. Volia preguntar si es reposarà també o d’aquell s’han oblidat.  
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

   
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les 20.27 
hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau. Abrera 30 de gener de 2015. 
 

Vist i plau 
 
La Secretària,         L’Alcaldessa, 
 
 
 
Mónica Clariana Nicolau         Maria Soler Sala  
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1 de la sessió del Ple Municipal de data 27 de març 
de 2015 


