ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE 26 DE SETEMBRE DE 2014
A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 26 de setembre 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
Interventora

Sra. Mónica Clariana Nicolau
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 11 de juliol de 2014
2n PUNT.- Aprovació comptes anuals 2013.
3r PUNT.- Aprovació de la modificació 05/2014 de les previsions de crèdits pressupostaris 2014.
4t PUNT.- Modificació del règim de protecció social de càrrec electe.
5è PUNT.- Moció per la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i l’inici d’un procés constituent cap a la
república.
6è PUNT.- Moció per a una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses
7è PUNT.-Sobrevinguts
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II.- CONTROL DE GOVERN
8è PUNT.- Donar compte de l’informe del 2n trimestre 2014. Llei 15/2010, de 5 de Juliol.
9è PUNT.- Donar compte de l’execució del pressupost, 2n trimestre 2014.
10è PUNT.- Precs i Preguntes

1r PUNT.- Acta del Ple Ordinari celebrat el dia 11 de juliol de 2014
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“Vist l’esborrany-minuta de l’acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres que
integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 24.09.2014, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3
vots a favor del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya, 1 vot a favor del Grup Municipal Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del
Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
ACORDS
Primer. Aprovar l’acta del Ple municipal, corresponent a la sessió de 11.07.2014, sense correccions
ni observacions.
Segon. Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir a diligenciar
l’acta que s'aprova.
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.
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.”
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.

2n PUNT.- Aprovació comptes anuals 2013
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu:
“Expedient nº: C: 6.13 N: 2012/004 T: 03 S: 11
Assumpte: Compte general 2013

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013, es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable el 9 de juliol de 2014.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província en data 28 de juliol de
2014, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 24.09.2014, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya, 1 abstenció del Grup Municipal Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del
Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
Com que s’han complert tots els tràmits legals d’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, els articles 208 I 212 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, l'article 58 de 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, els reglis
224 a 242 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del
model Normal de Comptabilitat Local, d'altres disposicions concordants, la Comissió Especial de
Comptes proposa al Ple l’adopció dels següent
ACORD:
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals i la documentació complementària corresponent a
l’exercici pressupostari 2013.
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
esmentats en la seva part expositiva, així com al Departament de Governació de la generalitat de
Catalunya i al Tribunal de Comptes.”
Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 8
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

Abstencions: 7
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.
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

3r PUNT.- Aprovació de la modificació 05/2014 de les previsions de crèdits pressupostaris 2014
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu:
“EXPEDIENT: C:6.13 N:2013/06 T:00 V:00 S:05 ASSUMPTE: Aprovació inicial de la modificació 05/2014 de les
previsions de crèdits pressupostaris de 2014.

Els pressupostos generals de l'Ajuntament d'Abrera de l’exercici 2014 han estat aprovats inicialment
per acord de Ple de data 30/12/2013 i són vigents des de la seva publicació al BOP el dia 24/01/2014.
Per Decret d’Alcaldia núm. 461, de data 30/04/2014, es va aprovar la liquidació del Pressupost de
2013.
La Regidora d’Hisenda ha presentat la memòria de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb
el corresponent finançament i la relació de despeses ascendeixen a un import total de 635.315,85
€.
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Vistes la legislació i normes reguladores en matèria de pressupostos i modificacions de crèdits que,
essencialment, és la següent:
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d'abril (LRBRL)
• Text refós de la llei Municipal i Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril (TLMRLC)
• Bases d’execució dels Pressupostos generals de l’Ajuntament d’Abrera de 2014
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. Reglament pressupostari (RD 500/90)
• Llei 47/2003, de 26 de novembre ,Llei General Pressupostària (LGP)
• Reial Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
• Reial Decret-Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• La resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que desenvolupen aquelles.
Ateses les obligacions requerides per les normes anteriorment especificades.
Atès que s’ha detectat un error a la codificació d’una aplicació pressupostària en quant a la
classificació per programes, es proposa modificar-la segons el que estableix l’Ordre EHA/3565 de 3
de desembre per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Tanmateix, i com a conseqüència de l’aprovació del crèdit extraordinari, es crearà una nova aplicació
al pressupost de despeses del 2014.
Vist que el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2013 d’import
8.375.347,82 € és suficient per a finançar la modificació de crèdit que es proposa aprovar i vist allò
que estableix la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Vist l’informe d’intervenció núm. 140918-01 de data 18 de setembre de 2014.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 24.09.2014, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya, 1 abstenció del Grup Municipal Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del
Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
La Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’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, proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Rectificar la codificació de l’aplicació pressupostària 410 62900 Masia Can Morral que
segons l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre, per la qual s’aprova la nova estructura dels
pressupostos de les entitats locals serà la 933 62900 Masia Can Morral i donar d’alta l’aplicació
pressupostària 491 62600 Equips per a processos d’informació del pressupost de despeses del
present exercici.
Segon. Aprovar la modificació de crèdits núm. 05/2014 corresponent a l'exercici pressupostari de
2014 que es detalla en els quadres (documents MC) inserits a continuació:
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DOCUMENT MC:A -TIPUS MODIFICACIÓ: SUPLEMENT DE CRÈDITS
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

132

12003

132

12004

134

13001

150

13000

150

13100

151

12001

151

12003

151

12004

151

13000

151

13100

170

13100

231

13000

231

13100

241

13000

241

13100

313

13100

320

13100

324

13100

330

13100

332

13000

332

13100

DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ CRÈDIT
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
INICIAL
DE CRÈDIT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
9.884,84 €
0,00 €
C1. POLICIA LOCAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C2. POLICIA LOCAL
166.079,37 €
0,00 €
HORES EXTRAORDINÀRIES.
PROTECCIO CIVIL
600,00 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
FIXE.SERVEIS URBANS,
MANENIMENT I CONSERVACIÓ
219.084,47 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.SERVEIS URBANS,
MANENIMENT I CONSERVACIÓ
120.316,45 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
A2. URBANISME
12.906,52 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C1. URBANISME
19.769,68 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C2. URBANISME
6.702,86 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
34.633,20 €
0,00 €
FIXE.URBANISME
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
123.629,81€
0,00 €
TEMPORAL.URBANISME
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL. MEDI AMBIENT
81.816,72 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
FIXE.ACCIÓ SOCIAL, DONES I
IGUALTAT
80.650,51€
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.ACCIÓ SOCIAL,
DONES I IGUALTAT
194.457,85 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL FIXE.
19.346,32 €
0,00 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL. PROMOCIÓ
ECONÒMICA
64.507,56 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
14.554,90 €
0,00 €
TEMPORAL.SANITAT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
97.028,06 €
0,00 €
TEMPORAL.ENSENYAMENT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.ESCOLA DE
MÚSICA
145.538,09 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL. CUTURA I RADIO
ABRERA
114.767,53 €
0,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL FIXE.
42.454,90 €
0,00 €
BIBLIOTECA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
30.951,08 €
0,00 €

MODIFICACIÓ
PROPOSADA

CRÈDIT
DEFINITIU

561,60 €

10.446,44 €

9.224,09 €

175.303,46 €

1.399,27 €

1.999,27 €

8.686,10 €

227.770,57 €

5.405,26 €

125.721,71 €

396,75 €

13.303,27 €

827,82 €

20.597,50 €

260,47 €

6.963,33 €

1.307,97 €

35.941,17 €

4.762,42 €

128.392,23 €

2.722,49 €

84.539,21 €

3.046,78 €

83.697,29 €

6.522,80 €

200.980,65 €

732,31 €

20.078,63 €

2.722,85 €

67.230,41 €

560,26 €

15.115,16 €

2.566,72 €

99.594,78 €

5.080,43 €

150.618,52 €

4.381,65 €

119.149,18 €

878,56 €

43.333,46 €

1.849,90 €

32.800,98 €
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TEMPORAL. BIBLIOTECA

339

13100

340

13000

340

13100

912

11000

920

12000

920

12001

920

12003

920

12004

925

12001

925

12003

925

12004

155

20200

155

21200

320

21200

330

21200

920

21600

165

22100

161
920
920

22108
22199
22400

231

22610

312

22610

321
920

22610
22611

150

22706

933

62900

171

61900

165

63700

RETRIBUCIONS BASIQUES
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.JOVENTUT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL FIXE.
ESPORTS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL
LABORALTEMPORAL. ESPORTS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES I
ALTRES REMUNERACIONS.
PERSONAL EVENTUAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
A1. ADMINISTRACIÓ GRAL.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
A2. ADMINISTRACIÓ GRAL.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C1. ADMINISTRACIÓ GRAL.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C2. ADMINISTRACIÓ GRAL.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
A2. OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C1. OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL FUNCIONARI GRUP
C2. OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ
TOTAL CAPÍTOL I - DESPESES
DE PERSONAL
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
REPARAC.MANTENIM. I
CONSERV.EDIFICIS I
INST.EDIFICIS OFICIAL
REPARAC.MANTENIM. I
CONSERV.EDIFICIS I
INST.ENSENYAMENT
REPARAC.MANTENIM. I
CONSERV.EDIFICIS I
INST.CUTURA
REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS
INFORMÀTICS
SUBMINISTRAMENT ENERGIA
ELÈCTRICA
CÀNON DE L'AIGUA RECAPTACIÓ ORGT
SUBMINISTRAMENTS VARIS
PRIMES D'ASSEGURANCES
DESPESES DIVERSES ACTIV. I
FUNC. ACCIÓ SOCIAL
DESPESES DIVERSES ACTIV. I
FUNC. SANITAT I CONSUM
DESPESES DIVERSES
ACTIV.FUNC. ENSENYAMENT I
E. MUSICA
INDEMNITZACIONS
SERVEIS PRESTATS PER
L'ENGINYER MUNICIPAL
TOTAL CAPÍTOL II - DESPESES
EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
MASIA CAN MORRAL
REHABILITACIÓ DE PARCS I
JARDINS
REPOSICIÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC
TOTAL CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS

34.316,48 €

0,00 €

1.296,83 €

35.613,31 €

78.208,12 €

0,00 €

2.959,27 €

81.167,39 €

403.127,18 €

0,00 €

15.283,18 €

418.410,36 €

43.653,85 €

-9.987,86

680,80 €

34.346,79 €

29.354,64 €

0,00 €

1.073,08 €

30.427,72 €

24.115,57 €

0,00 €

760,72 €

24.876,29 €

25.186,57 €

0,00 €

856,86 €

26.043,43 €

75.407,22 €

0,00 €

3.355,97 €

78.763,19 €

12.906,52 €

0,00 €

430,09 €

13.336,61 €

9.884,84 €

0,00 €

446,85 €

10.331,69 €

33.514,32 €

0,00 €

1.200,74 €

34.715,06 €

92.240,89 € 2.451.609,06 €

2.369.356,03 €

-9.987,86

20.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

24.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00

30.000,00 €

66.000,00€

160.000,00 €

8.440,44

3.100,00 €

171.540,44 €

45.000,00 €

0,00 €

34.041,86 €

79.041,86 €

30.000,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

37.000,00 €

765.000,00 €

33.949,52 €

19.000,00 €

817.949,52 €

600.000,00 €
6.000,00 €
56.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

70.000,00 €
12.200,00 €
5.000,00 €

670.000,00 €
18.200,00 €
61.000,00 €

105.000,00 €

0,00 €

6.939,90 €

111.939,90 €

60.000,00 €

0,00 €

2.400,00 €

62.400,00 €

25.000,00 €
6.000,00 €

0,00 €
0,00 €

6.000,00 €
33.500,00 €

31.000,00 €
39.500,00 €

20.000,00 €

0,00 €

800,00 €

20.800,00 €

1.988.000,00 €
0,00 €

416.665,88 €

230.481,76 €
10.593,20 €

427.259,08 €

340.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

352.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

230.000,00 €

280.000,00 €

252.593,20 €
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MC:A – IMPORT A FINANÇAR : 575.315,85 € FINANÇAMENT: Aquesta modificació es finança amb Romanent de Tresoreria per a
despeses generals.
DOCUMENT MC:B -TIPUS MODIFICACIÓ: CREDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
491

62600

DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ CRÈDIT
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
INICIAL
DE CRÈDIT
EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
0,00 €
0,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
0,00 €
0,00 €

MODIFICACIÓ
PROPOSADA

CRÈDIT
DEFINITIU

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

MC:B – IMPORT A FINANÇAR : 60.000,00 € FINANÇAMENT: Aquesta modificació es finança amb Romanent de Tresoreria per a
despeses generals.

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.”
Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 8
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

Abstencions: 7
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.
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

4t PUNT.- Modificació del règim de protecció social de càrrec electe.
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu:
“Expedient núm.: C:2.2 N:2011/01 T:00 V:01 S:06
Assumpte: Modificació de règim de protecció social de càrrec electe.

Per acord del Ple Municipal núm. 4 de data 20.07.11 de Mesures organitzatives del mandat
resultant de les eleccions del dia 22.05.11 es van establir les retribucions, assistències i
indemnitzacions dels membres corporatius.
En data 10 de setembre de 2014, l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Abrera, Sra. Maria Soler Sala del
Grup municipal del PSC, va sol·licitar mitjançant escrit (RE núm. 6646) la modificació del règim de
protecció social i restar subjecta al règim d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats,
procedint a donar-li de baixa del règim general de la Seguretat Social en data 14 de setembre de
2014.
Atès el que disposa l’article 75.3 la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local en concordança amb l’article 167 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, els membres de les Corporacions
Locals tenen dret de percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de
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la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en
l’exercici del càrrec.
Atès l’informe emès per la Cap de la Unitat de Recursos Humans en data 10.09.14.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 24.09.2014, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya, 1 abstenció del Grup Municipal Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del
Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la unitat de Recursos Humans en el marc de la
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria delegada
d’Administració en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 13691 de 23 de
juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de juliol de 2011,
proposa al Ple municipal l’adopció del següent,
ACORD
Primer. Modificar el règim de protecció social del càrrec electe Sra. Maria Soler Sala del Grup
municipal del PSC, restant subjecte al règim d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Alcaldessa i comunicar als Portaveus dels diferent Grups politics
municipals.”
La Sra. Maria Soler Sala, abandona la sessió d’acord amb l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de l’article 21 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, que estableix: “Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los
miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y
ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo y contrato de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales
motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido

Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 8
Grup Municipal del PSC: 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’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez

Abstencions: 7
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira

S’incorpora a la sessió la Sra. Maria Soler Sala.
5è PUNT.- Moció per la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i l’inici d’un procés
constituent cap a la república.
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
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Tema: Per la convocatòria d’un referèndum sobre el model d’Estat.
“Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del
llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que no acceptem aquest
relleu automàtic en la figura del monarca que s'ha fet mitjançant una Llei orgànica negant
l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’estat.
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que viu el
sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya-Espanya, aprovats després
de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que ha regnat a l’Estat
espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que moltes
generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la convocatòria d'un
referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que afecta les
seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model de societat
desitgen.
La constitució de 1978 s'erigeix avui com a parapet d'un sistema institucional, social i econòmic
que empara la degradació dels drets laborals i socials. Els canvis que ens exigeix la ciutadania en
el sentit d'eliminar la corrupció, posar fi al sotmetiment dels poders públics a les oligarquies
financeres i econòmiques i de garantir el dret a decidir dels pobles de l'estat espanyol no són
possibles sense una reforma constitucional. Un procés constituent que retorni el poder de decisió
a la ciutadania i obri un nou temps de reflexió sobre el model d'estat, la pertinença a la UE i a
l'OTAN, el tipus de mercat...
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 24.09.2014, per 6 abstencions del Grup Municipal Socialista, 3
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 abstenció del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 abstenció del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya, 1 abstenció del Grup Municipal Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del
Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
Per aquests motius, els Grups Municipals, PSC, CIU, ICV, AdA i EU-IU proposen al ple els
següents acords,
Primer.- L'Ajuntament d'Abrera reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés constituent per a
plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes que preveu la
Constitució Espanyola.
Segon.- Fem una crida a la ciutadania a exigir la reforma de la Constitució i la convocatòria d'un
referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que prefereix.
Tercer.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea.
Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial.
Sotmesa l’esmena 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’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira
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En contra: 3
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.

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’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira

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 a una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
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. 9.1/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 24 de setembre de 2014,
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 3
vots a favor del Grup Municipal d’Ad’A, 6 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 3 vots a favor
del Grup Municipal del PP, 1 vot a favor del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup
Municipal d’ICV i 1 vot a favor del Grup Municipal PxC; queda incorporat aquest punt en l’ordre del
dia.
El regidor, Sr. Iván Serrano Rodríguez del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda, presenta
una proposta d’acord que literalment diu:
Tema: Per a una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
L'àmbit local és un espai complex i plural, de grans transformacions i constants mutacions, i la
primera instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania i per a la millora de les
condicions de vida de la gent.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i l'envelliment de la
població, i en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal mur de contenció contra la
crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els
principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i
les retallades.
Des de diferents posicions polítiques, tots defensem un model de governs locals de proximitat, un
model que desenvolupi l'autonomia local i les competències, amb recursos suficients per a fer-les
efectives.
L'educació, els serveis socials, les polítiques d'igualtat, la cultura, la solidaritat i el dret a l'habitatge
són les claus de volta de la vertebració municipal i la construcció de ciutadania.
Defensem un municipalisme que integri els valors del paisatge, el territori i l'espai natural com a
vectors d'identitat, i de ciutats i pobles sostenibles. Que fugi del creixement des d'una òptica
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d'ingressos i recursos substitutius d'un veritable finançament del món local just i ajustat a les seves
competències.
En definitiva, un municipalisme que efectivament pugui desenvolupar-se i reconèixer-se en la
Carta Europea d'Autonomia Local, i que es basi en els principis de simplificació, transparència i
modernització dels ens locals, el principi d'autonomia, subsidiarietat, diferenciació, equilibri
territorial, desenvolupament sostenible i suficiència financera per atendre les necessitats socials
dels seus habitants.
Els municipis espanyols han estat des de 1979 l'expressió més evident de l'arribada de la
democràcia al nostre país: milers de regidors i regidores, d'alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus
veïns, van accedir al govern dels seus ajuntaments des de la preocupació per satisfer les
demandes més peremptòries dels seus veïns i veïnes, i també, davant la falta de definició
constitucional de les competències locals, a afrontar aquells reptes i actuacions que fossin
impulsades per la ciutadania. Des d'aquest principi d'administració més propera, es van configurar
els ajuntaments com les entitats que van visualitzar la democràcia al nostre país i que van
representar la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política.
Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement garantit durant tot
aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que les opcions
polítiques significatives en les que s'organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat
majories de govern local amb un suport majoritari del vot popular a través d'un sistema de
representació respectant la proporcionalitat prevista a la CE.
La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflecteixi la majoria dels vots
expressada en les eleccions. Això significa que una llista municipal no pot tenir la majoria de
govern i, conseqüentment, l'alcaldia, si no té el suport de la majoria dels votants, expressada per
un sistema de representació política constitucionalment establert.
És més, l'art. 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes serà igual, per
tant, ha de tenir el mateix valor i produir els mateixos efectes en l'elecció dels regidors i regidores.
A més, els/les regidors/es seran elegits de forma directa.
L'atribució de l'alcalde o alcaldessa a la llista més votada portaria a la paradoxa que podrien ser
alcaldes/ses, regidors/es que hagin obtingut menys del 20% dels vots i, per tant, no comptaran
amb el suport de més del 80% dels veïns i veïnes. L'examen dels resultats de les últimes eleccions
municipals o de les darreres eleccions europees proporciona nombrosos exemples. En tot cas,
amb aquests supòsits, el nombre d'ajuntaments on l’alcalde no estaria recolzat per la majoria dels
electors seria molt majoritari. La democràcia quedaria seriosament afectada i els criteris de
proximitat i participació vulnerats. La majoria del veïnat veuria alcaldes i alcaldesses llunyans/es i
no estimats/des.
Per aquests motius, EU-IU proposa al ple els següents acords,
1. l 'Ajuntament d’Abrera manifesta la seva oposició a qualsevol reforma relativa al mètode
d'elecció de regidors/es i alcaldes/ses de les corporacions locals que no es sustenti en el consens
de totes les forces polítiques i, molt especialment a:
a) L'atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o llistes més votades, per
vulnerar els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment.
b) L'atribució de l'alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el suport de la majoria dels regidors
elegits en vot igual mitjançant un sistema proporcional i constituïts en el Ple de l'Ajuntament.
c) La constitució del Ple Municipal per regidors/es que no hagin estat elegits/des en el mateix acte
electoral mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l'art. 140 de la
Constitució Espanyola.
2. A aquesta moció se li donarà la publicitat necessària perquè sigui coneguda per la ciutadania
del municipi.
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3. Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat i de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris
del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya.
El Sr. Antonio Rodriguez abandona la sessió.
Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial,
Sotmesa l’esmena 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’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira

En contra: 2
Grup Municipal del PP: Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.

S’incorpora a la sessió el Sr. Antonio Rodriguez Ruiz.
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’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira

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

7è PUNT.- Sobrevinguts.
A) Proposta de Festes Locals per a l'any 2015.
L’Alcaldessa, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada la seva inclusió
per unanimitat dels membres assistents:
Expedient: C: 3.1 N: 1989/1 T:03 V:00 S: 12
Assumpte: Proposta de Festes Locals per a l'any 2015.

Un cop publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2015, la Conselleria d’Empresa i Ocupació
inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2015.
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
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d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, cal que els Ajuntaments facin arribar
les seves propostes de festes locals per a l’any 2015, 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
b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius
que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC 6613 de 30
d’abril de 2014, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per
a l'any 2015.
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent d’acord amb
la normativa reguladora.
ACORDS
Primer. Fixar els dies 26 i 29 de juny com a festes locals del municipi d’Abrera per a l‘any 2015.
Segon. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits següents:
NOTIFICACIONS: al Departament d’Empresa i Ocupació Serveis Territorials a Barcelona.
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments d’aquest Ajuntament i a la responsable de premsa i
comunicació.

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.
B) Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur de Catalunya
del 9 de novembre de 2014.
El Grup Municipal de CiU, ICV i AdA demanen la inclusió per urgència del següent tema, essent
aprovada la seva inclusió per, 6 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 3 vots a favor del Grup
Municipal d’Ad’A, 3 vots en contra del Grup Municipal del PP, 1 vot a favor del Grup Municipal de
CiU, 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV i 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra UnidaIzquierda.
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur
en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que
s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes
que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part
de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i
referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam
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omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de
setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització
popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el
procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre
decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que
ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que
respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i
nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada
per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les
desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic
i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi
fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel
Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i
les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre
el compromís de l’Ajuntament d’Abrera amb la realització de la mateixa, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta
del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.
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Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 6
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira
Grup Municipal de CiU: Sr. Lluís Cirera Antón.
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez

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

Abstencions: 6
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.

8è PUNT.- Donar compte de l’informe del 2n trimestre 2014. Llei 15/2010, de 5 de Juliol.
L’Alcaldessa presenta a dictamen la proposta d'acord que literalment diu:
“Expedient: S: 02 C:6.14 N: 2014/1
Assumpte: Informe Segon Trimestre 2014 Llei 15/2010, de 5 de Juliol.

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.
L’informe del segon trimestre de l’exercici 2014 abasta el període comprès entre 01/04/2014 al
30/06/2014. En aquest període, únicament s'inclouran en l'apartat corresponent de l'informe
aquelles obligacions reconegudes la demora de les quals en el pagament a supòsit un termini
superior a 30 dies des de la data d'entrada del registre de comptabilitat.
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
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DONAR COMPTE
Primer.- De l’informe de morositat del segon 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

9è PUNT.- Donar compte de l’execució del pressupost, 2n trimestre 2014.
L’Alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord que literalment diu:
“Expedient núm.: C:6.13 N:2013/04 T:00 V:00 S:02.
Assumpte: Donar comptes al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 2n trimestre de 2014.

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.
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 2n
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 2n
trimestre 2014 que s’adjunten com a annex al present acord.
Segon.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.”
Tots els membres assistents es donen per assabentats
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10è PUNT.- PRECS I PREGUNTES ESCRITES
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)
1. PREGUNTA: Tema: Situació de la modificació de l’ARE
Al Ple de març d’enguany vam plantejar una moció en la que sol·licitàvem que des del
Departament de Territori i Sostenibilitat es donessin les passes necessàries per modificar l’ARE
d’Abrera en el sentit del que es va aprovar al Ple. Aquesta demanda la fèiem ja que l’ARE tal i com
es va aprovar per la Generalitat és clarament lesiu pels interessos del poble però volíem cercar la
manera de mantenir aquesta intervenció urbanística al nostre poble tot eliminant els aspectes
rebutjables, ja que s’ha obert la porta per aquest tipus de modificacions, i fins i tot per donar marxa
enrere a les ARE’s.
Per tot això plantegem les següents preguntes,
1. Quines passes s’han donat des del Departament de Territori i Sostenibilitat per complir els
acords de la moció aprovada pel Ple?
2. Quina és la voluntat per part de la Generalitat que han detectat els interlocutors municipals?
3. Quan tenen previst disposar d’una resposta en ferm de la Generalitat a la petició de modificació
de l’ARE?
2. PREGUNTA: Tema: Situacions d’exclusió social
La gravetat i persistència de la crisi està abocant a famílies i persones a situacions de
desemparament i exclusió social. La falta de feina i la necessitat de proveir-se d’aliments i sostre
obliga a alguns veïns i veïnes a fer mans i mànigues per sortir endavant.
Al nostre poble estem veient escenes gairebé inèdites de persones recollint trastos vells i
andròmines per les escombraries. Aquesta és una situació que interpel·la a les institucions
públiques i la seva capacitat de resposta i que fa visible la cara més dura de la crisi.
La resposta a aquestes problemàtiques no pot venir mai per la via policial. Si la gent pateix
necessitat i es veu abocada a aquestes activitat, l’actuació de l’Ajuntament no passa per evitar
aquestes situacions prohibint-les, sinó oferir suport i alternatives.
Per tot això, plantegem les següents preguntes,
1. Com es detecten aquest tipus de situacions i quina és l’actuació que es duu a terme des d’Acció
social en aquests casos?
2. Quantes persones i famílies abocades a aquesta activitat té coneixement Acció social? Eren
prèviament usuari/es d’Acció social?
3. PREC: Tema: Servei de mediació municipal
Atès que la convivència ciutadana comporta una conflictivitat inherent a les relacions socials que
cal reduir, entenent que moltes disputes són reconduibles amb diàleg i les tècniques de mediació
adients.
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ofereix suport tècnic als ens locals per fer accessible
la mediació ciutadana mitjançant assessorament i suport tècnic per al disseny i implementació
d’aquest tipus de programes.
Atès que entenem que seria positiu per Abrera disposar d’aquest tipus de servei per resoldre petits
conflictes i així evitar el seu enquistament i/o la seva judicialització.
Per tot això, traslladem a l’equip de govern el següent prec,
1. Que l’equip de govern faci les gestions necessàries davant la Diputació de barcelona per
garantir el seu assessorament en el disseny i posada en marxa d’un servei de mediació local i que
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als pressupostos pel proper any es garanteixin els recursos econòmics necessaris per aquest
servei.
4. PREC: Tema: Decrets d’òrgans unipersonals
Atès que 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 estableix que “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 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”.
Atès que Abrera s’ha optat per enviar via e-mail una relació dels decrets amb l’assumpte del que
tracten, al marge de les dates de convocatòria i celebració dels plens ordinaris, i que seria molt
discutible si aquesta elecció es pot entendre com “dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada
sesión ordinària del Pleno, de las resoluciones”.
Atès que enguany hem rebut dos relacions d’índex que recullen els decrets dels mesos de gener i
de febrer i res més, amb el que se’ns nega de facto la possibilitat d’exercir les funcions dels grups
de l’oposició de control i fiscalització dels òrgans de govern.
Per tot això, traslladem a l’equip de govern els següents precs,
1. Que en cada Ple ordinari s’enviï als regidors de l’Ajuntament, juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia, l’índex de decrets.
2. Que durant el període de consulta dels expedients dels punts del Ple Municipal ordinari també
es pugui consultar el llibre de Resolucions.
B) Grup Municipal del Partit Popular (PP)
1. PREGUNTA: Tema: beques menjador
Donada la situació de crisi en la que estem immersos i una vegada començat al curs escolar
2014/2015. El grup municipal del Partit Popular a l´Ajuntament d´Abrera, formula la següent
PREGUNTA:
1ª Quin a sigut el total de nº de beques menjador sol·licitades.
2ª De les sol·licitades quantes s’han concedit.
3ª Quin nº de beques menjador subvenciona l´Ajuntament i quina durada.
2. PREGUNTA: Tema: rates
Donat que per part de una veïna del Carrer Rambla Torrentet ens a comentat que en el transcurs
de la segona quinzena del mes de Juliol es van deixar veure rates per l´esmentat carrer i aquesta
veïna ho va posar en coneixement de l´Ajuntament es per això. Que el grup municipal del Partit
Popular formula la següent.
PREGUNTA
Es va prendre o es va fer alguna actuació.
3. PREGUNTA: Tema: Web Diputació
Atès que a la Web de la Diputació de Barcelona amb referència al municipi d´Abrera, figura encara
la nostra companya Isabel Ruiz Bautista com a portaveu del nostre grup i no consta encara el
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nostre company Ivan Garcia Egea. El grup municipal del Partit Popular formula a l´ Ajuntament d´
Abrera la següent.
PREGUNTA:
A qui corresponia comunicar els canvis a nosaltres o a l´ Ajuntament i en cas de que pertoqués a
Vds, perquè no s’ha fet.
4. PREGUNTA: Tema: Pavelló municipal
Dado que con las recientes lluvias ha habido problemas en los dos pabellones municipales, bien
por goteras o por defectos de desagües y teniendo en cuenta que no es la primera vez, el grupo
popular formula la siguiente
PREGUNTA
¿Piensan realizar alguna actuación para que no se repita?
5. PREGUNTA: Tema: Subvenció reforma Camp Futbol
El grupo municipal Partido Popular de Abrera pregunta si el ayuntamiento de Abrera ha cobrado o
tiene pendiente de cobrar alguna subvención de cualquier administración pública para la reforma
del campo de fútbol.
En caso afirmativo, que cuantías serían las pagadas y las debidas
6. PREGUNTA: Tema: Eliminació de la carretera C-55
El grupo municipal Partido Popular de Abrera pregunta si el ayuntamiento de Abrera ha solicitado
formalmente a la administración competente la eliminación del tramo de la carretera C-55 a su
paso por Abrera.
4. PREC: Tema: Aportació de la Diputació construcció escola bressol
El Grupo municipal del partió popular de Abrera pregunta cuanto dinero a aportado la diputación
de Barcelona al ayuntamiento de Abrera para la construcción de la nueva guardería tanto para la
primera fase de construcción como para la segunda fase, en que fecha se han percibido, y si hay
pendiente el cobro de alguna subvención para su construcción.
5. PREC: Tema: Confessió Jordi Pujol
Atendiendo a la confesión pública que el Expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y
Soley, hizo reconociendo que había estado defraudando a Hacienda durante más de 30 años al
no declarar su capital en el extranjero, este concejal, pregunta
Tiene el ayuntamiento constancia de que exista cualquier espacio público de nuestro pueblo
alguna placa que haga honor a Jordi Pujol i Soley.
En caso afirmativo
RUEGO
Que el ayuntamiento proceda a su retirada y en caso de no tener la competencia para dicha
acción proceda a solicitar a la administración competente que le autorice a su retirada.
6.PREC: Tema: Confessió Jordi Pujol
Atendiendo a la confesión pública que el Expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y
Soley, hizo reconociendo que había estado defraudando a Hacienda durante más de 30 años al
no declarar su capital en el extranjero, este concejal pregunta,
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Tiene el ayuntamiento constancia de que exista cualquier distinción, reconocimiento u honor sean
de la naturaleza que sean a Jordi Pujol i Soley en el municipio de Abrera
En caso afirmativo.
RUEGO
Que el ayuntamiento proceda a la retirada de cualquier reconocimiento, distinción u honor a dicha
persona y en caso de no tener la competencia para dicha acción proceda a solicitar a la
administración competente que le autorice a su retirada.
7. PREC: Tema: Depuradora Can Amat
Señora alcaldesa he podido constatar personalmente los ruidos y olores de la depuradora de Can
Amat, con las molestias que conlleva para los vecinos, por lo que el Grupo Municipal del Partido
Popular de abrera realiza el siguiente:
RUEGO
Se realice el estudio de viabilidad de conexión de las aguas (que actualmente va a dicha
depuradora) fecales del barrio de Can Amat a la red de aguas fecales del polígono Industrial
Barcelonés, aprovechando la cercanía de la plataforma de distribución del Mercadona. De esta
forma eliminaríamos las molestias a los vecinos.
C) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)
1. PREC: Connexió Ronda De Sant Jordi Amb Carrer Barcelona
Arrel de la connexió del carrer Barcelona amb el carrer Ter a Ca n’Amat amb motiu de la
urbanització del polígon Barcelonès II, l’associació de veïns de Ca n’Amat Abrera va advertir de la
problemàtica de que el carrer Ter, per les seves característiques, només admetia un únic sentit. A
la pràctica això significa que o l’accés o la sortida d’aquest barri s’haurà de fer a través de
l’avinguda de Ca n’Amat, la qual, una vegada en funcionament el centre logístic de MERCADONA,
estarà saturada de vehicles pesants.
Una solució al problema proposada des de l’Associació de Veïns consisteix en connectar la ronda
de Sant Jordi amb el carrer Barcelona, una mena de bypass que permetria al veïnat sortir del seu
barri sense travessar la zona industrial.

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

Si han valorat la proposta de l’Associació de Veïns i Veïnes de Ca n’Amat Abrera i si
han fet alguna gestió en aquest sentit.

2. PREC: Visibilitat A La Cruïlla Del C/ Treball Amb C/ Manresa
Degut a la vegetació que creix al talús de l’autovia A-2, existeix un dèficit de visibilitat a la cruïlla
entre el carrer Treball i el carrer Manresa, especialment al sortir del pont.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
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-

Que faci les gestions oportunes davant de l’Administració competent per millorar aquesta
problemàtica.

3. PREC: Diagnòstic Social d’Abrera i Pla d’inclusió
Fa gairebé un any, la regidora d’Acció Social ens va fer saber que els treballs d’elaboració del Pla
d’Inclusió d’Abrera estaven molt avançats.
Aquest Pla d’Inclusió havia d’incloure el Diagnòstic Social d’Abrera, un instrument fonamental de
cara a planificar i prioritzar les actuacions de la regidoria d’Acció Social tal i com Ad’A ha
manifestat en diverses ocasions al Ple. En aquest sentit, la regidora d’Acció Social es va
comprometre a facilitar-nos les dades recollides en aquest Diagnòstic Social tant bon punt
estigués enllestit.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

En quina fase es troba el Pla d’Inclusió Social d’Abrera.

-

Quan tenen previst lliurar als grups municipals el Diagnòstic Social d’Abrera i la resta
de documentació que conforma aquest Pla d’Inclusió.

4. PREC: Data d’inici de les Obres de la Tercera Escola de Primària
Hem arribat a la tardor i encara no veiem cap moviment als terrenys on s’ha d’ubicar la tercera
escola de primària d’Abrera.
Atès que el temps mig de construcció d’un edifici d’aquestes característiques és de nou mesos i
atès que hauria d’estar a punt pel proper curs escolar.
Per tot això, demanem a la Sra. Alcaldessa que expliqui al Ple:
-

Si el Departament d’Ensenyament ha informat a l’Ajuntament d’Abrera de la data d’inici
de les obres.

-

Si l’Ajuntament disposa del nou projecte revistat i si, en aquest cas, s’ha inclòs la
cobertura de la pista poliesportiva tal i com va demanar Ad’A al darrer Consell Escolar
Municipal.

5. PREC: Insolació Excessiva en alguns parcs infantils
Alguns parcs infantils del municipi, como ara la zona infantil del Parc de la Vinya, pateixen d’una
excessiva insolació atès que no disposen d’arbrat suficient. Per aquest fet, aquests espais són poc
utilitzats a l’estiu.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:

-

Que estudiï la possibilitat de plantar arbres en aquests espais per disminuir la insolació
que pateixen.
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6. PREC: Parada de bus urbà del mercat municipal
Ara fa uns mesos es va instal·lar una parada de bus urbà al Mercat Municipal. Inexplicablement,
encara no s’ha posat en funcionament.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Quines són les raons que impedeixen que aquesta parada de bus urbà entri en
funcionament.

-

Per què encara no s’ha posat en marxa un nou recorregut més coherent del bus urbà
aprofitant el pont de la B-40.

7. PREC: Professorat insuficient a l’IES Voltrera
A l’últim Consell Escolar Municipal, la Direcció de l’IES Voltrera va informar del fet que degut a la
manca de professors l’alumnat s’ha d’acumular en aules grans quedant buides algunes aules
petites.
Atès que de disposar de més professors es podrien optimitzar les instal·lacions de l’IES Voltrera. I
atès que aquest fet probablement repercutiria en la qualitat de l’ensenyament que rep l’alumnat.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Si des de la Direcció de l’IES Voltrera o des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha fet,
recentment, alguna gestió davant del Departament d’Ensenyament per ampliar el
professorat de l’IES Voltrera.

8. PREC: Tarificació social en impostos i taxes
L’any 2011, a proposta d’EU-IU, el Ple de l’Ajuntament d’Abrera va arribar a l’acord d’implementar
un sistema de taxes tarifat, és a dir, fonamentat en la premissa de que pagui més qui més tingui.
Atès que, per Alternativa d’Abrera aquest sistema tarifat es podria aplicar també a alguns
impostos.
Atès que al 2013 i al 2014 aquest Equip de Govern va incomplir el mandat del Ple.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Si pensen presentar al Ple un sistema tarifat de taxes i impostos a aplicar aquest 2015
seguint el mandat del Ple de 2011.

9. PREC: Actuacions contra els mosquits al municipi
Atès que aquest any hem tingut la sensació d’un increment de la presència de mosquits als nuclis
urbans.
Atès que des del Consell Comarcal s’ha alertat recentment del perill en què es troba el Servei de
Control de Mosquits.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Quines actuacions s’han portat a terme en relació al control dels mosquits al municipi.
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10. PREC: Auditoria de l’estat de l’enllumenat públic
Amb motiu de la nova adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic d’Abrera, se’ns
va fer saber que es portaria a terme una auditoria de l’estat de l’enllumenat públic d’Abrera.
A la vegada, no deixem de rebre queixes al respecte d’elements deteriorats d’aquest enllumenat,
com ara fanals sense tapa, quadres elèctrics oberts, etc.
Tenint en compte que recentment s’han produït diverses electrocucions mortals a l’Estat
relacionades amb un fanal (a Galícia i a Mallorca).
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que expliqui al Ple en quin punt es troba l’elaboració de l’auditoria de l’enllumenat públic.

-

Que demani a l’empresa de manteniment que porti a terme immediatament les tasques
necessàries per evitar cap tipus d’accident.

11. PREC: Revisió del pla d’ordenació urbana municipal (POUM)
Ja fa anys que els diferents governs municipals d’Abrera ens venen parlant de la revisió del nostre
Pla d’Ordenació Urbana Municipal, una eina fonamental de protecció i racionalització del nostre
territori. En aquest sentit, durant aquesta legislatura també s’han destinat recursos a la revisió d’un
Pla que no acaba mai de veure la llum.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

En quina fase es troba aquest Pla d’Ordenació Urbana Municipal.

-

Quina quantitat de recursos (materials, humans i econòmics...) s’ha destinat fins ara al
mateix.

12. PREC: Bassals en instal·lacions esportives municipals
Des de fa massa temps, cada vegada que plou, amb certa intensitat, apareixen bassals tant al
gimnàs municipal de l’escola Platón Sartí com al pavelló municipal.
Atès que aquests bassals son conseqüència de les goteres i a altres anomalies existents en les
instal·lacions.
Atès que la ineficàcia de la regidoria davant d’aquestes incidències és gairebé inacceptable.
Atès que, des d’Alternativa d’Abrera, no és la primera vegada que comuniquem aquesta
problemàtica al Ple.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
Per què encara no s’han donat solucions a les anomalies que provoquen l’aparició de bassals a
les instal·lacions mencionades
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13. PREC: Peticions de la ciutadania al ple
Ara fa uns mesos, un veí d’Abrera es va dirigir a aquest Ple amb una sèrie de peticions molt
concretes, a saber:
-

Instal·lació de forrellats als lavabos del pavelló.

-

Desinsectació i adequació dels parcs infantils del Rebato.

-

Instal·lació de la cistella trencada, de les xarxes a les porteries de la pista poliesportiva i
d’altres elements del parc de Sant Hilari.

-

Ajustament del reg del camp de futbol per tal que no mulli la graderia.

A dia d’avui, només les dues primeres peticions s’ha portat a terme.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que instal·li els elements trencats del parc de Sant Hilari i que ajusti el sistema de reg
del camp de futbol municipal.

14. PREC: Pla d’ocupació de la via pública 2014
Atès que cada l’any l’Equip de Govern ha vingut elaborant i aprovant un Pla d’Ocupació de la Via
Pública on es regula l’ocupació de les voreres per part de les terrasses dels bars.

Atès que aquest 2014 l’Equip de Govern no ha elaborat ni aprovat aquest Pla.
Atès que en plens anteriors davant precs realitzats per Alternativa d’Abrera i d’un altre grup
municipal, va informar que pràcticament estava finalitzada l’elaboració d’una nova normativa sobre
l’ocupació del espai públic.

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

Per què aquest any no ha elaborat el Pla d’Ocupació de la Via Pública.

-

Com s’estableixen les mesures de control de les terrasses dels bars si no existeix
aquest Pla d’Ocupació de la Via Pública.

-

Quant tenen previst la presentació al Ple d’aquesta nova normativa sobre l’ocupació de
l’espai públic.

15. PREC: Porta d’emergència de la casa de cultura
Des de fa mesos, una de les portes d’emergència del bar de la Casa de Cultura està trencada i
fixada amb una cadena.
Atesa la importància de mantenir aquesta porta operativa davant de possibles emergències.
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Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que arregli immediatament aquesta porta.

16. PREC: Segona escola bressol d’Abrera
Atès que properament tindrem enllestida la segona escola bressol municipal.
Atès que la Generalitat ha rebaixat de forma important la subvenció que rebia aquest servei
municipal i atès que no està clar que els ajuntaments puguin seguir exercint aquesta competència
en un futur proper.
Atès que degut a la crisi, el nombre de sol·licituds de matriculació ha baixat.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Quines perspectives de futur tenen respecte a la segona escola bressol d’Abrera.

17. PREC: Senyalització informativa a l’entrada del municipi
Hem detectat que la senyal informativa situada al carrer Manresa, l’entrada al municipi des de
l’autovia sentit Martorell – Abrera, no es veu correctament degut a la vegetació.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que porti a terme les feines de desbrossament adients per assegurar una correcta
visibilitat d’aquesta senyal informativa.

18. PREC: Tanca perimetral a l’skate park
Des d’Ad’A ens felicitem per la millora de les instal·lacions de l’Skate Park, no obstant, ens ha
sorprès el fet de que el projecte de rehabilitació no contemplés la tanca perimetral d’aquest espai
atès que el vam demanar en Ple arrel d’una petició dels mateixos usuaris.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern el següent:
-

La instal·lació d’una tanca perimetral a l’Skate Park.

19. PREC: Excés de velocitat als carrers d’Abrera
Atès que al passat Ple, l’Equip de Govern es va comprometre a vetllar pel compliment de la
limitació de circular a més de 30 km/h pels nuclis urbans d’Abrera.
Atès que, recentment, veïns del Rebato s’han posat en contacte amb nosaltres per manifestar-nos
la seva preocupació per l’excés de velocitat dels vehicles a l’alçada del pas soterrat de la C-55.

Atès que en el darrer Ple se’ns va comunicar la posada en funcionament d’un cinemòmetre per tal
d’ajudar a complir aquesta normativa.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
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-

Si han valorat la possibilitat d’instal·lar elements reductors de la velocitat en aquest pas
soterrat.

-

Si ja s’ha posat en funcionament el cinemòmetre.

En cas afirmatiu, quina valoració en fan d’aquest dispositiu
20. PREC: Xarxa wifi local
Atès que cada vegada més ajuntaments estan promovent el desplegament de xarxes
inalàmbriques per proporcionar accés a Internet a la Ciutadania.
Atesa la importància creixent de disposar d’aquest tipus de servei.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Si s’han portat a terme gestions de cara a crear una xarxa wifi local.

10è PUNT.- PRECS I PREGUNTES ORALS
A) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)
1. PREC ORAL: Contenidors d’escombreries en mal estat
Des de fa temps observem que molts contenidors d’escombreries es troben en mal estat (trencats,
cremats, ...).
Aquesta situació dona al municipi un aspecte decadent i de deixadesa.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que els contenidors d’escombreries en mal estat siguin substituïts.

Pregunta contestada en aquesta sessió
2. PREC ORAL: Tasques de manteniment del servei municipal d’aigües
Atès que el servei d’abastament d’aigua potable és un servei municipal.
Atès que no ens consta que el manteniment d’aquest el porti a terme cap empresa externa.
Atès que, tot i això, se’ns ha comunicat que s’estan portant a terme feines puntuals de
manteniment d’aquest servei d’aigües per part d’empreses externes.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
-

Fins a quin punt és veraç aquesta informació.

-

En cas afirmatiu, quan s’ha portat a terme l’adjudicació d’aquests contractes i quins
requisits i certificats se li han demanat a aquestes empreses.

Pregunta contestada en aquesta sessió
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3. PREC ORAL: Plaça Constitució
Atès a les demandes d'alguns veïns de la plaça Constitució sobre l'estat de conservació de la
plaça.
Atès que la zona enjardinada de la plaça té un passeig central de sauló, el qual, quan plou és
arrossegat i ocasiona desnivells a la zona, dificultant la mobilitat i finalment es diposita en les
voreres, amb el consegüent risc d'accident.
A més la tanca perimetral està trencada en diversos llocs del recinte.
Per tot això, sol·licitem a l'Equip de Govern:
- Que es realitzin les actuacions necessàries per facilitar la mobilitat a la plaça.
-

Que es reparin els elements que estiguin trencats, ja que donen una imatge de deixadesa
de la plaça.

Pregunta contestada en aquesta sessió
B) Grup Municipal del Partit Popular (PP):
1. PREC ORAL: Red agua potable Can Amat
Señora alcaldesa la red de agua potable del barrio de Can Amat parece ser que es de
fibrocemento, el grupo municipal del partido popular pregunta si el equipo de gobierno ha
solicitado el proyecto de sustitución de la actual red.
Si la respuesta fuese afirmativa preguntamos la fecha de solicitud del estudio y la fecha prevista
de recibirlo.
Si la respuesta fuese negativa, realizamos el siguiente ruego:
Rogamos se solicite un proyecto para la sustitución de la red de agua potable de fibrocemento del
barrio de Can Amat.
Pendent de resposta pel proper ple

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les
23.15 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau. Abrera 01 d’octubre de 2014.
Vist i plau
La Secretària,

L’Alcaldessa,

Mónica Clariana Nicolau

Maria Soler Sala
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