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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  2288  DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE  DDEE  22001144  

 
A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 28 de novembre de 2014, 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. Cristina Bigordà Vargas (ICV) 
Sr.   Antonio Merino Requena (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 

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

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

 
Regidors/res                         Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

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

 
Secretària                              Sra. Mónica Clariana Nicolau 
Interventora                           Sra. Elena Couto Andrés 
   
 
Excusa la seva assistència: la Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 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 26 de setembre de 2014  
b) Acta del Ple extraordinari celebrat el dia 31 d’octubre de 2014  
 

2n PUNT.- Rectificació d’errors  aritmètics i material de l’acord  núm. 3 del ple municipal de data 
31 d’octubre de 2014. 
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3r PUNT.- Adhesió al servei d’integració MUX 
 
4t. PUNT.- Moció per la petició d’Informe jurídic relacionat amb una moció retirada.  
 
5è. PUNT.- Moció per garantir la regularització de les persones migrades sense necessitat d’un 
contracte de treball. 
 
6è. PUNT.- Moció per l’aplicació de les clàusules socials aprovades pel Ple de l'Ajuntament 
d'Abrera.  
 
7è. PUNT.- Moció en suport a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de 
garantir el subministrament energètic bàsic.   
 
8è. PUNT.- Moció relativa a la regulació i implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació 
dels membres del cos de les policies locals.  
 
9è PUNT.- Sobrevinguts 

 
II.- CONTROL DE GOVERN  

 
10è PUNT.- Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 
3r trimestre de 2014. 
 
11è PUNT.- Precs i Preguntes  
 
 

1r PUNT.- Actes del Ple: 
 

L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu: 
 

“Vistos els esborranys-minuta de les actes de les sessions de data 26 de setembre de 2014 i 31 
d’octubre de 2014 que han estat trameses als membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 

Atès que un cop llegits els documents anteriors, que constitueixen la proposta d’acord, no s'aprecien 
observacions o errades a corregir. 
 

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.11.2014, per  5 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya i 1 abstenció del Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 

ACORDS 
 

Primer.  Aprovar les actes del Ple municipal, corresponents a les sessions de data 26 de setembre 
de 2014 i 31 d’octubre de 2014, sense correccions ni observacions.  
 

Segon.  Deixar còpia certificada del present acord als expedients de sessió i procedir a diligenciar les 
actes que s'aproven. 
 

Tercer.  Notificar aquesta resolució a: 
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. 
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Quart.  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:  

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

2n PUNT.- Rectificació d’errors  aritmètics i material de l’acord  núm. 3 del ple municipal de data 
31 d’octubre de 2014. 
 
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“En data 31 d’octubre de 2014 el ple municipal va aprovar provisionalment la modificació de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2015. 
 
Atès el punt 5è de l’esmentat acord, la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2015 
estan en període d’exposició pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data      
4 de novembre de 2014 i al diari La Vanguardia de data 6 de novembre de 2014. 
 
Amb posterioritat a la seva aprovació, s’han detectat errades materials i aritmètiques  al redactat 
proposat provisionalment de les Ordenances. Així mateix s’ha emès pel director de l’aula de 
música  informe tècnic de data 12 de novembre de 2014. 
 
L’article 105 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, estableix: 
1. ... 

2. Així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.11.2014, per  5 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya i 1 abstenció del Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida 
 
Aquesta regidora d’Hisenda, d’acord amb l’exposa’t anteriorment, proposa al Ple municipal, en us 
de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia numero 13691, de 23 de juny de 2011, l’adopció 
del següent  
 
ACORD 
 
Primer.-  Rectificar l’error material i aritmètics detectats a l’epígraf 2, de l’apartat 1 Tarifes vigents i 
Grups 4. de l’article 7 de l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la prestació dels 
serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals, segons s’indica a continuació: 
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On deia: 
 
EPÍGRAF 2. ACTIVITATS D’ENSENYAMENTS MUSICALS  
Tarifes vigents de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2014  
Grups                 
4. Llenguatge musical (1 h setmanal) 21,31 
 
Ha de dir: 
 
EPÍGRAF 2. ACTIVITATS D’ENSENYAMENTS MUSICALS  
Tarifes vigents de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015   
Grups                 
4. Llenguatge musical (1 h setmanal) 21,74 
 
Segon.- Deixar constància en l’expedient administratiu als efectes informatius dintre del període 
d’informació pública ciutadana i comunicar al departament d’Intervenció General, Tresoreria i 
Finances.”  
 

Sotmesa la proposta és aprovada per:  

Vots a favor: 11 
 
Grup Municipal del PSC:  Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano.  
Grup Municipal de CiU:  Sr. Lluís Cirera Antón.  
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Grup Municipal del PP:  Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.   
 

En contra: 1   
 
Grup Municipal d’EU-IU:  Sr. Iván Serrano Rodríguez 
 
Abstencions: 3 
 

Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira  

 
 
3r PUNT.- Adhesió al servei d’integració MUX 
 
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“Al Ple municipal d’11 de juliol es va acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera al servei de la Via 
Oberta  i al servei de recepció de factures per via electrònica (servei e.FACT), en la sessió del 26 
de setembre va adherir-se al servei de notificacions d'actes administratius (Servei e-NOTUM) en 
les condicions establertes per part del Consorci AOC en els termes de la Llei 29/2010, de 3 
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i com a continuïtat dins el  
context actual de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, que pretén oferir a la 
ciutadania serveis amb tramitació electrònica i d’aquesta manera facilitar una Administració més 
propera i accessible.  
 
El Registre Unificat (MUX) és una solució per dotar tots els serveis del Consorci AOC de la 
capacitat de poder registrar al registre principal de qualsevol ens. Per als casos en que aquest 
registre principal no sigui el d’EACAT, sinó que es tracti d’un registre gestionat pel propi ens i que 
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a més sigui proveït per una empresa del sector, es facilita un protocol per a la integració del 
Registre Unificat (MUX) al registre de l’ens. L’objectiu final d’aquesta integració és permetre tenir 
un únic registre d’entrada/sortida, i no un de principal i un altre d’auxiliar (EACAT).  
 
Amb aquesta integració, les anotacions d'assentaments d'entrada o sortida que generen els 
serveis AOC (e-TRAM i EACAT) es realitzen directament en el registre general de l'ens, en lloc de 
realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d'EACAT com s'havia fet fins ara. Això facilita la cerca 
de les entrades i sortides i el compliment de la legalitat en relació a la consolidació dels registres 
d'entrada i sortida. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.11.2014, per  5 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya i 1 abstenció del Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida 
 
En virtut de tot això, d’acord amb els articles  21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i 53.1. a) i b) 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, es proposa l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Adherir-se al servei de Registre Unificat (MUX) i acceptar les condicions de prestació de 
servei del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya que s’annexen. 
 
Segon.- Emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud i trametre-la al Consorci 
AOC a través de l'EACAT.” 
 

Sotmesa la proposta és aprovada per:  

És aprovada per UNANIMITAT  de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la 
mateixa. 
 
 
4t. PUNT.- Moció per la petició d’Informe jurídic relacionat amb una moció retirada.  
 
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, i de l’article 10 del Reglament 
Orgànic Municipal, aquest punt queda sobre la taula.  
 
 
5è. PUNT.- Moció per garantir la regularització de les persones migrades sense necessitat d’un 
contracte de treball.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 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, l’acord núm. 6.2/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 26 de novembre  de 2014, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 2 
vots a favor del Grup Municipal d’Ad’A, 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 3 vots a favor 
del Grup Municipal del PP i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV; queda incorporat aquest punt 
en l’ordre del dia. 
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El regidor, Sr. Iván Serrano Rodríguez del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida que 
literalment diu: 
 
“Tema: Garantir la regularització de les persones migrades sense necessitat d’un contracte de 
treball. 

Any rere any el mar Mediterrani es converteix en una fossa comuna de persones que fugen de la 
misèria i la guerra que pateixen als seus països d’origen. Aquest fenomen comença als espais 
fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país amb les persones que han 
aconseguit evitar els controls policials fronterers i s’han d’enfrontar a una vida en la més absoluta 
marginació social. Persones que abandonen el seu país d’origen i es veuen desposseïdes de la 
ciutadania al país de destí, on es troben amb una realitat que els aboca a viure en uns limbs legals 
que les condueixen a l’explotació laboral i l’exclusió social. Moltes de les persones acaben en 
circuits il·legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en Centres 
d’Internament per a Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació 
anterior. 

Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb 
l’exigència de tenir un contracte de treball d’almenys un any de durada a jornada completa, la qual 
cosa és difícil d’aconseguir, per no dir impossible, en el context actual de crisi econòmica i amb 
una taxa d’atur que volta el 25%. Això suposa també la impossibilitat de renovar els permisos de 
treball i residència, quan és el cas. 

El Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril pel que s’aprova el Reglamento de la Ley Orgànica 4/2000, 
sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, permet la 
regularització administrativa amb un informe d’arrelament a les persones considerades vulnerables 
per la seva situació irregular o bé amb un informe d’esforç d’integració. Aquests informes els ha 
d’emetre la Generalitat a partir d’una proposta positiva elevada per l’Ajuntament. És evident que el 
simple fet de viure en un lloc sense tenir permís de residència, per si mateix ja suposa una situació 
de vulnerabilitat. 

D’altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l’obligació d’estar empadronada a la 
població on resideix, tingui o no una residència fixa, ja que el padró és l’eina de les 
administracions per conèixer el nombre de persones que viuen en cada localitat i així preveure les 
necessitats de tot tipus. És per això que cap Ajuntament hauria de negar l’empadronament de les 
persones que viuen al seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o 
habitacional. 

Per tot això, EU-IU proposa al Ple de l’Ajuntament de Abrera els següents acords: 

Primer.- Establir un mecanisme per tal d’incloure al padró municipal totes les persones que 
resideixen a la ciutat, inclosos els casos de persones que no disposen d’un domicili fix. 

Segon.- Proposar l’arrelament favorable per la seva situació de vulnerabilitat a totes les persones 
migrades veïnes d'Abrera sense regularitzar que no disposin d’un contracte de treball, i instar a la 
Generalitat de Catalunya a emetre certificats d’esforç d’integració per aquestes persones. 
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Tercer.- Demanar al Govern Espanyol que destini més recursos humans i econòmics per la 
incorporació social de la població estrangera i que s’atorgui el permís de residència a totes les 
persones que aportin aquest certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els 
renovi sense impediment. 

Quart.- Sol·licitar a les administracions competents la flexibilització de les condicions per a la 
concessió i renovació dels permisos de residència i de treball de les persones estrangeres. 

Cinquè.- Sol·licitar la supressió o reducció al màxim de totes les taxes per la realització de tràmits 
d’estrangeria per la o les persones considerades vulnerables en la Generalitat i l'Estat, i al nostre 
Ajuntament si fos el cas.”  

Sisè. Notificar a la generalitat de Catalunya, al Govern Espanyol i a la Secretaria de Immigració.  
 

Es proposa esmena a la redacció de la proposta inic ial,  

És aprovada per UNANIMITAT  de tots els membres assistents.  

 

Sotmesa la proposta és aprovada per:  

Vots a favor: 12 
 
Grup Municipal del PSC:  Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano.  
Grup Municipal de CiU:  Sr. Lluís Cirera Antón.  
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup Municipal d’EU-IU:  Sr. Iván Serrano Rodríguez 
 

En contra: 3    
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.   

 
  
6è. PUNT.- Moció per l’aplicació de les clàusules socials aprovades pel Ple de l'Ajuntament 
d'Abrera.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 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, l’acord núm. 6.3/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 26 de novembre  de 2014, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 2 
vots a favor del Grup Municipal d’Ad’A, 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 3 vots a favor 
del Grup Municipal del PP i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV; queda incorporat aquest punt 
en l’ordre del dia. 
 
El regidor, Sr. Iván Serrano Rodríguez del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida que 
literalment diu: 
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 “Tema: Aplicació de les clàusules socials aprovades pel Ple de l'Ajuntament d'Abrera 
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament d'Abrera ha aprovat dues mocions (acord de ple municipal número 
2115 de data 27.03.09 i acord de ple número 92 de data 28.09.12) relacionades amb la inclusió de 
clàusules socials als contractes del sector públic que subscrigui l'Ajuntament d'Abrera. 
Atès que no s'ha donat cap pas efectiu per desenvolupar els acords d'aquestes mocions ja que 
sempre han existit dubtes respecte a l'adequació legislativa de la inclusió d'aquestes clàusules. 
Atès que aquests dubtes ja no tenen raó de ser tenint en compte les disposicions adoptades per 
ajuntaments com el de Barcelona i el contingut de la versió revisada de la "Guia per a la inclusió 
de clàusules contractuals de caràcter social" redactada per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa 
Atès que aquest Ple Municipal hauria de vetllar perquè les disposicions adoptades en aquest 
mateix òrgan es portin a terme i que iniciatives de marcat caràcter social, com la que tractem en 
aquesta moció, no decaiguin davant arguments jurídics que han demostrat falta de consistència. 
 
Per tot això plantegem les següents propostes d'acord, 
 

a) Impulsar la creació d'una comissió formada per representants dels grups municipals 
d'aquest ple, amb l'assessorament de Secretària, per redactar una guia local d'aplicació de 
clàusules socials en la contractació publica municipal. 

b) Aquesta guia es basaria en les dos mocions anteriorment mencionades i en la guia 
publicada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i incorporaria totes aquelles 
clàusules socials recollides en aquests tres documents que la legislació permet incloure en la 
contractació pública i són adequats a la realitat dels contractes públics a Abrera. 

c) El document resultant dels treballs d'aquesta comissió haurà de ser debatut i aprovat, si 
s'escau, en el ple municipal.”  

Sotmesa la proposta és aprovada per:  

És aprovada per UNANIMITAT  de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la 
mateixa. 
 
 
7è. PUNT.- Moció en suport a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de 
garantir el subministrament energètic bàsic.   
 
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 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, l’acord núm. 6.4/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 26 de novembre  de 2014, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 2 
vots a favor del Grup Municipal d’Ad’A, 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 3 vots a favor 
del Grup Municipal del PP i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV; queda incorporat aquest punt 
en l’ordre del dia. 
 
El Grup Municipal d’Ad’A que literalment diu: 
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Tema: En suport a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de garantir el 
subministrament energètic bàsic 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat 23 de desembre de 2013, el Decret 
Llei 6/2013 pel qual es modificava la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, amb el qual s’establia que entre els mesos de novembre a març, les famílies que ho 
acreditessin quedaven protegides dels talls de subministrament dels serveis d’electricitat i gas.  
 
Aquesta regulació respon a la necessitat, i convenciment, que les administracions públiques han 
de vetllar pels drets bàsics de la ciutadania, especialment d’aquelles persones que pateixen, per 
circumstàncies diverses, uns nivells de major vulnerabilitat social.  
 
La crisi econòmica ha sacsejat la quotidianitat de moltes famílies, en molts aspectes, i les dades 
ens demostren que estem davant una problemàtica molt important. Es calcula que unes 300.000 
famílies catalanes, un 10,9% de les llars, tenen dificultats per mantenir casa seva a una 
temperatura adequada, tenen problemes per pagar les factures de llum o gas. La Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya ha alertat que a l’inici de la crisi aquest percentatge es 
situava en el 5,4%. Per tant, aquesta problemàtica s’ha accentuat en els darrers anys, motiu pel 
qual la preocupació dels ajuntaments -que mitjançant els serveis socials municipals afronten les 
demandes i les situacions de dificultats de les famílies que es troben en circumstàncies de no 
poder cobrir les seves necessitats bàsiques de llum i gas- és també creixent.  

 
Tanmateix, el Tribunal Constitucional ha suspès la reforma de la llei del Codi de consum de 
Catalunya, admetent a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol, quan s’estava produint el 
debat sobre el desplegament de l’esmentat Decret Llei. El govern del PP al·lega una invasió de 
competències estatals en matèria de regulació energètica. La realitat, no obstant, és que amb 
aquest recurs, lluny de posar solucions a les famílies més vulnerables, el govern espanyol no 
actua i impedeix actuar a la Generalitat de Catalunya en defensa de la ciutadania que pateix 
pobresa energètica mantenint amb fermesa la voluntat d’evitar que aquests milers de persones 
pateixin a casa nostra talls de subministrament elèctric i de gas, especialment a les portes de 
l’hivern.  
 
La insensibilitat i indiferència de l’estat espanyol, a més a més, es corrobora amb el fet que, per 
exemple, ha estat incapaç de transposar les últimes directives europees que aborden aquesta 
qüestió: ni la directiva del Mercat interior d’electricitat (2002/91/CE)   ni la de Directiva sobre 
normes comuns per el mercat interior de l’electricitat (2009/72/CE). 
 
Al mateix temps, tots som coneixedors que la tarifa elèctrica acumula un deute per consums 
passats de 30.000 milions degut a la insostenibilitat del sistema, a banda de la fiscalitat que s’hi 
aplica, de manera que tot plegat repercuteix en un sobrecost tarifari que encara accentua més la 
dificultat dels sectors més desfavorables a l’hora d’afrontar les seves obligacions i pagar els 
subministraments.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Alternativa d’Abrera  i la Secció Local d’Esquerra Republicana  
proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig al recurs d’inconstitucionalitat aprovat pel Consell de Ministres del 
Govern espanyol el 26 de setembre d’enguany i admès a tràmit pel Tribunal Constitucional el 
passat 22 d’octubre,  que paralitza el desenvolupament del Decret Llei 6/2013 de 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.  
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SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a redactar un nou Decret que incorpori totes les 
reivindicacions plantejades per les organitzacions socials a la Taula per la pobresa energètica del 
29 de setembre d'enguany. 
 
TERCER. Manifestar el suport al conjunt d’actuacions de les diferents administracions catalanes 
amb l’objectiu de facilitar un subministrament energètic suficient a les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica. 
 
QUART. L'Ajuntament continuarà garantint que cap família d'Abrera en situació de vulnerabilitat 
econòmica perdi l'accés al subministrament d'aigua, que és un servei municipal de gestió directe 
que presta un dret bàsic a la ciutadania, explotat per i en benefici de l’Ajuntament d’Abrera.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la federació de 
Municipis de Catalunya i a la Presidència del Govern espanyol.   
 

Es proposa esmena a la redacció de la proposta inic ial,  

És aprovada per UNANIMITAT  de tots els membres assistents.  
 

Sotmesa la proposta és aprovada per:  

Vots a favor: 12 
 
Grup Municipal del PSC:  Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano.  
Grup Municipal de CiU:  Sr. Lluís Cirera Antón.  
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup Municipal d’EU-IU:  Sr. Iván Serrano Rodríguez 
 

 
En contra: 3    
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.   

 
 
8è. PUNT.- Moció relativa a la regulació i implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació 
dels membres del cos de les policies locals.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 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, l’acord núm. 6.5/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 26 de novembre  de 2014, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 2 
vots a favor del Grup Municipal d’Ad’A, 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 3 vots a favor 
del Grup Municipal del PP i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV; queda incorporat aquest punt 
en l’ordre del dia. 
 
El Grup Municipal d’Ad’A que literalment diu: 
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Tema: Moció relativa a la regulació i implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació dels 
membres del cos de les policies locals 
 
Atès que una esmena dins els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, va modificar la llei 

40/2007, de 4 de desembre, de mesures en l’àmbit de la Seguretat Social, per aprovar l’aplicació 

de coeficients reductors a l’edat de jubilació per al cos de la policia autonòmica de l’Ertzaintza 

Atès que la modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de la professió de 

policia com a col·lectiu especialment vulnerable, i la necessitat d’ajustar la seva vida laboral a la 

situació real definida en la Llei General de Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1. 

protegeix les professions d’una "naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre" i on 

es registren ”altes taxes de morbiditat o mortalitat". 

Atès que l’establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prèvia realització d’estudis 

sobre la sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball del sector, el seu 

impacte en els processos d’incapacitat laboral en els treballadors/es, i els requeriments físics 

requerits per al desenvolupament d’aquesta activitat. 

Atès que en relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis realitzats per 

diversos organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i penositat en el desenvolupament 

de la seva activitat, i que els requisits psicofísics necessaris per l’ingrés al col·lectiu i el 

desenvolupament de la seva vida laboral no poden realitzar-se a partir de determinades edats. Es 

compleixen així els requeriments de la legislació per la reducció de l'edat d’accés a la jubilació de 

col·lectius de treball de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre 

Atès que ja no està en qüestió que la professió de policia, independentment de la seva 

dependència orgànica, és una professió de risc, i que la normativa, els estudis realitzats, i 

l’experiència en el desenvolupament de la professió especialment en les grans ciutats avalen 

l’avançament de l'edat de jubilació. 

Atès que l’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l’Estat, així com la 

recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina, no fan sinó ratificar la necessitat 

de regulació i no discriminació per analogia de la resta de policies. Un risc similar requereix una 

cobertura igual. 

Un policia amb edat avançada és un risc per a la seva pròpia seguretat en el treball i un risc per a 

una protecció eficaç dels ciutadans i ciutadanes i dels seus bens. La seguretat és un dret de la 

Ciutadania. 
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Per tot això, el grup municipals d’Alternativa d’Abrera proposa al ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

Primer.- Instar a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de Planificació 

del Territori de la Seguretat Social, i a la FMC, ACM i FEMP, a que proposin al Congrés dels 

Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social que permeti l’avançament de 

l’edat de jubilació de la policia local, mitjançant l’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de 

jubilació dels membres dels cossos de Policia Locals, amb les mateixes condicions que es 

contemplen en la disposició addicional quadragèsima cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/994 

pel qual s’aprova el text de la Llei General Seguretat Social, introduïdes per la Llei 40/2007 de 7 de 

desembre, de mesures en el camp de la Seguretat Social. 

Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial com professió de 

risc, i com a resultat, l’elaboració d’un catàleg de malalties professionals amb l’objectiu de protegir 

la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no pren en compte la sinistralitat en el 

sector, la penositat, la perillositat, i la toxicitat de les condicions de treball, així com l'impacte en els 

processos d’incapacitat laboral que genera i els requisits exigits per al desenvolupament de la 

tasca de policia.” 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de l’estat, a la Secretaria d'Estat de la Seguretat 

Social, a la FMC, ACM i FEMP, així com a tots els grups parlamentaris del Congrés dels diputats, i 

a totes les seccions sindicals d’aquest ajuntament. 

Sotmesa la proposta és aprovada per:  

És aprovada per UNANIMITAT  de tots els membres assistents.  
 
 
9è PUNT.- Sobrevinguts 
 
--- 
 
10è PUNT.- Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 
3r trimestre de 2014. 
 
L’Alcaldessa dóna compte de 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 2014 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. 
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Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria i Finances 
que comprenen essencialment la informació pressupostària i de tresoreria corresponent al 3r 
trimestre de l' exercici 2014. 
 
Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 13691 
de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de juliol de 
2011,  
 
DONAR COMPTE 
 
Primer.  De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria del 3r 
trimestre 2014 que s’adjunten com a annex al present acord. 
 
Segon.-  Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.  
  
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 
11è PUNT.- Precs i Preguntes escrites  
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1.PREC: Tema: Adhesió contenciós-administratiu contra la Generalitat de Catalunya 
 
Un total de 36 ajuntaments han iniciat els tràmits d'un recurs contenciós- administratiu contra la 
Generalitat de Catalunya per l'impagament dels compromisos adquirits pel sosteniment de les 
escoles bressols municipals. Des de l'any 2011 i fins a l'actualitat, la Generalitat no ha fet 
l'aportació econòmica per al funcionament dels centres de 0 a 3 anys. 
 
Aquest ajuntaments formen part del Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Educació a Catalunya 
al qual el nostre Ajuntament no està adherit. De moment, s'ha presentat un escrit davant la 
Conselleria d'Ensenyament per reclamar a la Generalitat el pagament i si no es fa efectiu, els 
ajuntaments presentaran el recurs davant dels tribunals. 
 
El nostre ajuntament també es troba afectat per aquesta incompliment absolutament rebutjable del 
govern de CiU que retalla diners de serveis bàsics com l'educació, obligant als ajuntaments a 
assumir despeses que, en tot cas, han de ser compartides. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'EU-IU sol·licita al govern municipal 
 

a) Que s'informi al Ple de quina és la quantitat exacta del deute de la Generalitat amb 
l'Ajuntament per aquest concepte. 

b) Que l'equip de govern faci les gestions necessàries per sumar-se a aquest contenciós 
administratiu. 

 
 
2. PREC: Tema: Situació compliment moció adopció decàleg bones practiques comunicació 
local 
 
Al novembre de 2013 es va aprovar per unanimitat una moció presentada conjuntament pels grups 
municipals d'Ad'A i EU-IU on s'acordava adoptar el Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Publica com a principis rectors de la gestió dels mitjans de comunicació a 
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Abrera; implementar, en el menor temps possible, els canvis necessaris en, les polítiques 
públiques de comunicació per adequar-se a les disposicions del Decàleg i convocar 
immediatament el Consell Consultiu de Ràdio Abrera amb la comesa de valorar el grau 
d’implantació dels punts del decàleg i treballar i fer una proposta d’implementació que retorni al Ple 
municipal. 
 
Al març d'enguany Ad'A va portar de nou al ple, mitjançant un prec, la sol·licitud de convocatòria 
d'aquest consell i es va comprovar que no s'havia fet cap avanç per donar compliment als acords 
de ple. A una intervenció del nostre grup municipal al torn de preguntes orals del mateix ple se'ns 
va informar de que hi havia una reunió convocada per l'abril amb el Col·legi de Periodistes. 
 
Entenem que la falta de pluralitat als mitjans de comunicació locals i la utilització partidista 
d'aquests com corretja de transmissió de les posicions polítiques de l'equip de govern, molt 
especialment a l'abrerainfo i a la web municipal, fa necessària l'implementació efectiva d'aquest 
decàleg. 
 
Per tot això plantegem els següents precs, 
 

a) Que s'informi al Ple de l'Ajuntament del resultat de la reunió que estava prevista pel 10 
d'abril amb el Col·legi de Periodistes. 

b) Que es convoqui immediatament al Consell Consultiu de Ràdio Abrera per dur a terme les 
tasques encomanades pel Ple Municipal. 

 
 
3. PREC: Tema: Incompliment directiva comunitària de tractament d'aigües residuals 
 
Al Ple del 20 de juliol del 2011, el nostre Grup Municipal ja va formular una pregunta en relació a una 
noticia apareguda a la premsa sobre una denuncia de la Comissió Europea a 18 ciutats catalanes 
davant el Tribunal de Luxemburg per “no depurar suficientment les seves aigües residuals”. Entre 
aquestes 18 ciutats catalanes es citava al nostre municipi.  
 
Aquests dies el nostre poble, junt amb quatre municipis catalans més i altres de la restat de l'estat, 
torna a aparèixer a la premsa perquè en una nota de premsa de la Comissió Europea figura de nou 
el nom d'Abrera relacionat amb l'incompliment de la directiva comunitària de tractament d'aigües 
residuals. Concretament, a la nota de premsa es pot llegir que la Comissió Europea considera : «que 
les dades presentades [del nostre municipi] són incompletes, o mostra una manca de compliment 
de les normes apropiades.» 
 
La Comissió Europea portarà l'Estat espanyol davant la Cort de Justícia de la Unió Europea per 
aquest assumpte. 
  
Per tot això, plantegem les següents preguntes, 
 

a) Quines dades incompletes s'han facilitat i/o quines normes s'han incomplert per part del 
nostre municipi?  

b) Des del 2011, quines actuacions s'han dut a terme per solucionar el problema de depuració 
de les aigües residuals?  

c) Quines mesures pensa prendre l’equip de govern per evitar que Abrera torni a aparèixer en 
successives denuncies davant la justícia europea? 

    
(Abandona la sessió el Sr. Antonio Rodriguez Ruiz del Grup Municipal del PP, a les 20.26 hores).  
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B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)  
 
1. PREC: Relatiu a la concessió d’ajuts individuals de menjador destinats a infants de 0 a 3 anys 
de l’escola bressol municipal que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides 
 

Atès que a la Junta de Govern Local núm. 10.3 de data 16.07.14 es va aprovar la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts individuals de menjador, per a l’any 2014, destinats a infants de 0 a 3 anys 
de l’Escola Bressol Municipal que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. 
 
Atès que es van presentar 11 sol·licituds i que, finalment, la Junta de Govern Local només ha 
concedit 1 dels ajut de menjador.   
 
Atès que moltes de les sol·licituds d’ajut s’han denegat per no ser usuari del menjador.  
 
Atès que és evident que algunes famílies no poden fer ús del servei de menjador de l’Escola 
Bressol si no disposen d’aquest ajut.  
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que expliqui al Ple quin criteri s’ha seguit per establir a les basses de la convocatòria que 
s’ha de ser usuari previ del menjador per rebre aquest ajut. 

 
- Que es busquin fórmules per assegurar que aquelles famílies que necessitin fer ús del 

servei de menjador de l’Escola Bressol però que no disposen de recursos econòmics 
suficients, rebin els ajuts. 

 

 
2. PREC: Relatiu a les actes del consell escolar municipal 
 
Atesa la importància dels temes que es tracten al Consell Escolar Municipal, des d’Alternativa 
d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que: 
 

- Es busqui la manera més adient per tal que les actes del Consell Escolar Municipal puguin 
ser consultades des de la web de l’Ajuntament.  

 
 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREC: Publicació pressupostos web municipal  
 
Atès que a la pàgina web del nostre Ajuntament ja es publiquen els pressupostos en versió 
comprimits o sigui per resum de capítols.  
 
Atès que tot veí de la nostra població té dret a tenir coneixement si així ho vol dels comptes 
municipals.  
 
El Grup del Partit Popular formula a l’equip de Govern els següents:  
 
PRECS  
 
1. Que a partir dels propers pressupostos es publiquin per partides que el componen.  
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2. Que al mateix temps es publiquin a la web les liquidacions trimestrals d’ingressos i Despeses, 
així com el resum dels mateixos.  
 
2. PREGUNTA:  
 

Desde el año 2005 se conoce el problema de masificación de alumnos en el instituto, en el año 
2007 el Ayuntamiento de Abrera cedía los terrenos para su construcción.  
 
Este año para poder reubicar la masificación de alumnos se han perdido las aulas de laboratorio  y 
tecnología. En los próximos dos años se prevé el colapso por masificación de alumnos.  
 
Es por todo ellos que grupo municipal del Partido Popular realiza las siguientes preguntas:  
 
¿Cuándo se ha producido la última reunión con el departamento de educación para hablar sobre 
dicho problema? ¿Cuál ha sido la respuesta?     
 
3. PREGUNTA: La nueva guardería pública  
 
El Grupo Municipal del Partido Popular realiza las siguientes preguntas:  
 
¿Cuándo se empezaron los trabajos de construcción de la nueva guardería pública?  
¿Cuál es el número máximo de niños que puede tener la nueva guardería pública?  
¿Cuál es el presupuesto final de la nueva guardería pública?  
¿Cuando se tiene previsto poder inaugurar y poner en marcha la nueva guardería?  
 
4. PREGUNTA: Desfibriladores  
 
En el mandato anterior, por unanimidad, se aprobó con fecha 26.11.2010 la instalación de 
desfibriladores automáticos en el campo municipal de fútbol, en el pabellón deportivo municipal y 
resto de instalaciones deportivas municipales que se considerase necesario, después de cuatro 
años cualquier vecino de Abrera puede pensar que han tenido tiempo suficiente para realizar 
aquellos que ustedes mismos aprobaron, es por eso que el  
 
Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera realiza la siguiente pregunta:  
 
¿Cuándo tiene previsto instalar los desfibriladores?  
 
5. PREGUNTA: Accés C-55 
 
Atès que el 23.11.2011 el nostre Grup va presentar una pregunta sobre la possibilitat de adreçar-
se a l’administració competent de la Generalitat de Catalunya sobre la possibilitat de millorar 
l’accés a la C-55 i que no fos tan perillós pel nostre municipi.  
 
Atès que el departament d’urbanisme del nostre Ajuntament el dia 13.01.12 va emetre un informe 
amb el número 120113 demanant aquesta possibilitat.  
 
El Grup del Partit Popular torna a dirigir-se a l’equip de govern del nostre Ajuntament per fer la 
següent: 
 
Pregunta:  
 
Al llarg de tot aquest temps s’ha tingut alguna resposta sobre tal demanda per part de la 
Generalitat i si s’ha fet alguna consulta per part de l’Ajuntament sobre l’esmentada sol·licitud.  
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11è PUNT.- Precs i Preguntes orals   
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)  
 
1. PREGUNTA ORAL: Zona d’aparcament  
Veïns de la zona del nostre poble, coneguda com a colònia riu, ens comenten que els han arribat 
informacions sobre la intenció de l’equip de govern de desenvolupar alguna actuació urbanística 
en aquest indret. Concretament una zona d’aparcament. Preguntem:  
 
Que es vol fer concretament en aquest espai? Sol·licitem còpia del projecte d’obres si n’hi ha. 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
2. PREGUNTA ORAL: Autobús urbà  
 
Ens em assabentat per la premsa i les xarxes socials que un autobús petit del servei urbà d’Abrera 
que traslladava set joves dels barris del municipi a l’institut Voltrera, el 24 de novembre, es va 
incendiar. Preguntem:  
 
Per les conseqüències i si es prendran mesures contra l’empresa que presta aquest servei i si es 
faran controls tècnics a la resta de la flota.    
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
3. PREC ORAL: Habitatges promoció social  
Va dirigida al regidor Sr. Naharro a qui l’he enviat un correu sol·licitant una informació sobre la 
situació dels habitatges de les diferents promocions dels habitatges de promoció oficial. No  
demano que se m’expliqui perquè entenc que no es possible però demano si se’m respondrà 
aquest mail o si haig de sol·licitar-ho via instància.  
 
Pendent de resposta per escrit.      
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)  
 
1. PREC ORAL: En relació al temps de resposta de l’Ajuntament a les sol·licituds de la ciutadania  
 
Darrerament se’ns ha fet arribar algunes queixes de ciutadans respecte del temps excessiu de 
resposta de l’Ajuntament, a les seves sol·licituds. Una qüestió que ja em manifestat en aquest 
plenari en diverses ocasions. Per tot això, demanem a l’equip de govern:  
 
Que posi les mesures necessàries per agilitzar el temps de resposta de l’Ajuntament a les 
sol·licituds i demandes de la ciutadania.   
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 

2. PREC ORAL: Juntes de Govern Local  
 
Voldríem saber quan s’ha dut a terme la darrera Junta de Govern Local. La darrera que tenim 
coneixement és del dia 02.10.2014. Voldríem saber si s’ha produït alguna més o no.   
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 
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3. PREC ORAL: Accés pel pas subterrani veïns del Rebato 
 
Accedir d’un costat a l’altre és complicat, sobre tot si vas amb una cadireta de nens o si va algú 
amb cadira de rodes, l’accés és complicat. Es tindrien que buscar les mesures necessàries perquè 
es un tema de seguretat, perquè a vegades es tenen que baixar encara que estigui la reixa, 
passen per sota o inclús al creuament d’accés quan vens d’Olesa els camions és un perill. Per 
tant, ens demanen que es faci alguna actuació. 
 
Quines possibilitats hi ha per millorar l’accés?      
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
4. PREC ORAL:  Consell Escolar Municipal  
 
Volem saber quan es convocarà el Consell Escolar Municipal, així tots aquests debats que tenim 
aquí, es podran explicar a tothom, ja siguin a nosaltres grups polítics, com a les ampas, en el seu 
conjunt que crec que es interessant que la informació sigui a tots a la vegada per poder fer un 
debat enriquidor i buscar millores.  
 
Quan es convocarà el Consell Escolar Municipal?      
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP):  
 
1. PREGUNTA ORAL:  
 
Han arribat a les nostres oïdes que està previst col·locar al parc de Can Morral, el que està darrera 
de la casa de cultura, uns vuit bancs més. Volem sapiguer si això és un “bulo” o és realitat i per 
quan està previst.     
 
Pregunta contestada en aquesta sessió 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les 
21.28 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau. Abrera 01 de desembre de 2014. 
 

Vist i plau 
 
La Secretària,         L’Alcaldessa, 
 
 
 
Mónica Clariana Nicolau         Maria Soler Sala  


