ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
D’11 DE JULIOL DE 2014
A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 11 de juliol 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)
Sra. Silvia Caroz Pereira (Ad’A)

Secretària
Interventora

Sra. Mónica Clariana Nicolau
Sra. Elena Couto Andrés

Excusa la seva assistència: la Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU), el Sr. J Andrés Martín
Álamo (Ad’A), el Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC) i el Sr. Iván Serrano Rodríguez (EUIU).
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
1r PUNT.- Actes del Ple:
a) Acta del Ple Ordinari celebrat el 30 de maig de 2014
2n PUNT.- Adhesió VIA OBERTA
3r PUNT.- Adhesió e-FACT
4t PUNT.- Cessió béns mobles del Centre d’Atenció Primària del barri de Can Vilalba.
5è PUNT.- Aplanament del recurs núm. 326/2009
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6è PUNT.- Aprovació de les xifres provisionals de població a l’1 de gener del 2014
7è PUNT .- Sobrevinguts
II.- CONTROL DE GOVERN

8è PUNT .- Donar compte de l’informe del 1r trimestre 2014. Llei 15/2010, de 5 de Juliol.
9è PUNT.- Precs i Preguntes

1r PUNT.- Acta del Ple municipal de 30 de maig 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 09.07.2014, per unanimitat dels membres assistents, i que un
cop llegits els documents anteriors, que constitueixen la proposta d’acord, no s'aprecien
observacions o errades a corregir, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’acta del Ple municipal, corresponent a la sessió de 30.05.2014, 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 UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.

2n PUNT.- Adhesió VIA OBERTA
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“En el desenvolupament de les tasques administratives, s’ha constatat la necessitat d’impulsar la
col·laboració amb altres administracions i entitats per establir els mecanismes i el marc legal i
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organitzatiu que permeti l’intercanvi telemàtic, tant de les dades com de la documentació
necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes institucions en la
prestació de determinats serveis, amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, les empreses i
les organitzacions aportin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de les
mateixes administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per dur a
terme tràmits amb les administracions públiques.
El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia,
format per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, que té per objecte,
amb caràcter general, d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, la implantació dels sistemes
electrònics necessaris per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades
determinin. En aquest àmbit d’actuació, el Consorci promou el desenvolupament d’eines per
millorar la coordinació i les relacions entre les administracions, entre les administracions i els
ciutadans, les empreses i els professionals de Catalunya.
Per gestionar aquests projectes de col·laboració interadministrativa, el Consorci AOC
desenvolupa, directament o en cooperació amb altres entitats, sistemes de comunicació de dades
i certificats electrònics i pot signar convenis amb administracions, col·legis professionals i altres
institucions per regular-ne la participació en aquests projectes.
Sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha desenvolupat per
facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les
administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de
l'aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius per
part dels interessats.
La Via Oberta apropa així a donar ple compliment al dret dels ciutadans i les empreses a no
aportar les dades i documents que obren en poder de les administracions públiques que reconeix
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (art.6.2, lletra
b) i la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya
(art. 25.4).
Els beneficis per l’Ajuntament d’Abrera a l’utilitzar els serveis de Via Oberta seran, entre d’altres,
obtenir, per mitjans electrònics, les dades i/o els documents en poder d'altres institucions
públiques, quan aquestes dades i documents són necessaris per a la tramitació administrativa.
D'aquesta manera, els ciutadans i les empreses estalvien en els seus tràmits amb l'administració,
per no haver d'aprovisionar i aportar documentació que ja es troba en poder d'altres institucions
públiques i l’Ajuntament estalvia, perquè s'allibera de la càrrega administrativa i econòmica que
suposa l'expedició de certificats 'en paper' i perquè l'automatització de l'accés a les dades per part
de les administracions que tramiten es tradueix en una disminució d'errors en les dades i en uns
expedients que incorporen informació veraç i actualitzada, amb la consegüent economia processal
que això representa.
Així doncs, l'ús intensiu dels serveis de Via Oberta permet no solament complir la llei, sinó guanyar
en eficiència i competitivitat, estalviar diners i alhora ser més respectuosos amb el medi ambient.
El Conveni Marc d'Interoperabilitat, signat a l'octubre de 2006, estableix el marc jurídic general que
regula el funcionament de Via Oberta i fixa les regles del joc tant per emissors com per a
requeridors de dades i documents. Més endavant, la Llei d'ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, d'agost de 2010, encomana al Consorci AOC la gestió del Catàleg de Dades i
Documents Interoperables de Catalunya; i al març de 2012 es publica el Protocol de gestió i ús del
Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya.
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Per poder accedir a aquests serveis és necessari adherir-se al Conveni marc d'interoperabilitat i
posteriorment cal enviar, degudament emplenats, els formularis que es troben, en funció de
l'organisme emissor de les dades que es requereixi consultar signats electrònicament per
l'alcaldessa i, a més, indicar les dades de contacte del responsable tècnic per a cada cas.
L’objecte del conveni a adherir és establir el marc de col·laboració entre les diverses
administracions publiques per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes
d’informació de l'Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de
Barcelona i els ens locals de Catalunya que s’adhereixin a aquest conveni.
Es posaran a disposició de l’Ajuntament d’Abrera les dades i els certificats electrònics relatius als
ciutadans, les empreses i les organitzacions de què disposin, que poden substituir els diferents
documents acreditatius en suport paper i que són requerits en els procediments d’altres
administracions, d’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter
personal.
Cal fer referència que el Consorci AOC donarà suport als ens locals que s’adhereixin a aquest
conveni en els treballs d’adaptació dels sistemes d’informació i en els processos de reenginyeria
que siguin necessaris per a la incorporació dels serveis de transmissió de dades, certificats i
documents electrònics en la seva gestió administrativa. Així mateix, el consorci AOC, amb la
col·laboració de Localret, establirà guies i models de bones pràctiques en la implantació i establirà
els convenis adients per ajudar els ens locals adherits a cobrir les despeses de les adaptacions
dels seus sistemes d’informació. Així mateix, en el marc de les convocatòries de subvencions del
Consorci AOC als ens locals s'inclouran també les línies d'actuació adients per a l'assoliment
d'aquests objectius.
Es podrà accedir a qualsevol servei de transmissió de dades o a l’obtenció de certificats
electrònics disponibles en el catàleg de serveis en les condicions que l’ens emissor corresponent
hagi fixat, amb la sol·licitud i acreditació prèvies del compliment d’aquestes condicions.
Per a la incorporació de noves utilitzacions de les dades i certificats electrònics existents en el
catàleg de serveis, caldrà que l’Ajuntament d’Abrera estableixi les condicions perquè s’hi incloguin.
Per tot l’exposat, l’Ajuntament d’Abrera considera que cal establir un marc de col·laboració que,
d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, permeti fer
realitat els objectius respectius i les previsions normatives que, en matèria d’interoperabilitat,
l’afecta, i en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 13691 de 23 de juny
de 2011, i atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 09.07.2014, per 6 vots a favor del Grup municipal
Socialista, 2 abstencions del Grup municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup municipal
d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor del grup municipal de Convergència i Unió i 1 vot a favor del Grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera a:
a) El Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions
Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci
Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
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d’informació de les administracions catalanes que s’annexa a aquest acord i acceptar les
condicions generals de prestació del serveis.
b) El conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, Conveni de col·laboració en matèria de subministrament
d'informació de caràcter tributari
c) El Conveni de col·laboració en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració
en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals i trametre l’acord a la delegació
provincial de l'AEAT.
Segon.- Declarar que aquest Ajuntament disposa del corresponent document de seguretat que
estableix l’article 88 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal aprovat per Decret d’Alcaldia número 1013 de data 22.07.2013.
Tercer.- Nomenar a la Sra. Guadalupe Marcos Giménez regidora d’Hisenda, Ensenyament,
Cultura i Comunicació amb DNI 35029244Z com a interlocutora única de l’entitat davant el
Consorci AOC.
Quart.- Sol·licitar els serveis d’interoperabilitat que s’enumeren a continuació a través dels
corresponents formularis:
1) Direcció General de Cadastre




Dades cadastrals d'un immoble
Certificat descriptiu i gràfic d'un immoble
Certificat de titularitat

2) Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).


Consulta de nivell i grau de dependència

3) Direcció General de Policia



Verificació d'identitat
Consulta d'identitat

4) Instituto Nacional de la Seguridad Social


Consulta de prestacions socials públiques

5) Ministeri d'Educació



Títols universitaris
Títols no universitaris

6) Tresoreria de la Seguretat Social



Estar al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social
Alta laboral a data concreta

7) Instituto Nacional de Empleo




Prestacions per desocupació
Imports de prestacions actuals
Imports de prestacions per períodes

8) Ministeri de Justícia. Registre Civil
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Consulta de defuncions
Consulta de matrimonis
Consulta de naixements

9) Agència Estatal de l'Administració Tributària










Domicili fiscal d'un contribuent
Obligacions tributàries segons llei de contractes
Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda
Certificat de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Certificat individual de nivell de renda
Certificat de renda per a prestacions socials
Certificat de renda per a beques
Certificat de pensions públiques exemptes
Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques

10) Agència Tributària de Catalunya


Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat

11) Departament de Benestar i Família










Consulta de dades completes d'un TFN
Consulta de dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats
Consulta de dades completes d'un TFN per LOT
Consulta de dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats per LOT
Consulta de vigència d'un TFN
Consulta de dades completes de TFM per LOT
Consulta de dades completes de TFM per LOT
Consulta de dades completes del títol i nombre de discapacitats de la família (lot)
Consulta de vigència d'un TFM

12) Servei d'Ocupació de Catalunya






Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)
Certificat d'inscripció
Certificat de períodes d'inscripció a partir de data
Certificat de perceptor de prestacions
Certificat de dades personals

13) Registre Electrònic d'Empreses Licitadores


Dades d'empreses inscrites

14) Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Històric d'empadronament d'un titular
Històric de convivència d'un titular

15) Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Discapacitats.



Dades bàsiques
Dades complertes

16) Departament de Justícia. Registre d'Entitats Jurídiques





Dades d'estatuts
Dades d'escriptures
Dades de l'entitat
Dades d'inscripció

17) Padró municipal d'habitants i del Registre de Població de Catalunya d’IDESCAT
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Verificació de residència d'un individu a Catalunya
Consulta del municipi de residència d'un individu
Verificació de residència d'un individu a un determinat municipi
Consulta del nombre de convivents
Verificació del nombre de convivents
Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)
Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)
Dades d'empadronament d'un titular en PDF (Generalitat)
Dades de convivència d'un titular en PDF (Generalitat)
Dades d'empadronament d'un titular (suport automàtic IDESCAT)
Cerca d'un titular
Dades d'empadronament d'un titular (OV Pròpia)
Dades de convivència d'un titular (OV Pròpia)

18) Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya





Consulta de dades tècniques COAC
Consulta de documents visats COAC
Descàrrega de documents COAC
Descàrrega FTP de documents COAC

19) Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions



Consulta de documents visats
Consulta de dades tècniques

20) Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya



Consulta de documents visats
Consulta de dades tècniques

21) Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona






Consulta de dades tècniques CAATB
Consulta de documents visats CAATB
Descàrrega de documents CAATB
Descàrrega FTP de documents CAATB

22) Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya
Registre de la propietat:



Nota simple informativa
Nota de localització de propietats

Registre Mercantil:


Nota mercantil sobre societats i representants

23) Col·legi de Notaris de Catalunya. Documents notarials


Còpia electrònica

Cinquè.- Sol·licitar un Certificat de Segell electrònic de nivell mig (CDA-1_SENM) a CATCert,
mitjançant la pestanya “Certificats digitals” secció de “Tràmits” d’EACAT, seleccionant la finalitat
d’ús “Lliurat al Consorci AOC” per l’Ajuntament d’Abrera.
Sisè.- Emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud de document de cessió de
certificats electrònics al Consorci AOC per a la prestació de serveis d’administració electrònica i
d’acceptació de les condicions de custodia i trametre-la al Consorci AOC a través de l'EACAT.
Vuitè.- Lliurar el conveni marc d'interoperabilitat i les sol·licituds d'accés a la informació, en un
fitxer.zip que contingui tots els documents, al Consorci AOC a través de l'EACAT, apartat
"Secretaria", en concret al tràmit "Alta de serveis Via Oberta.”
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No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació:
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.

3r PUNT.- Adhesió e-FACT
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de l’activitat
i l’exercici de competències de les Administracions Públiques es fonamenta en l’article 45 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú. Addicionalment, l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se
amb les Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per l’exercici dels drets previstos
en l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i concretament per efectuar pagaments i
realitzar transaccions, entre d’altres actuacions, davant l’Administració.
Concretament, quant a l’expedició de factures per mitjans electrònics la Directiva 2006/112/CE del
Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit al
seu article 235 estableix que es podran preveure condicions específiques per la seva expedició.
Al seu torn, el segon apartat de la Disposició addicional dinovena de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic es preveu la possibilitat d’utilitzar factures electròniques
en la contractació del sector públic.
La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació,
complementa aquest procediment amb la garantia del dret d’una comunicació electrònica dels
ciutadans amb les Administracions Públiques, d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
L’article 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el Reglament pel que es regulen
les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, preveu la
possibilitat de remetre les factures o documents substitutius per mitjans electrònics, sempre que el
destinatari hagi donat el seu consentiment de forma expressa i els mitjans electrònics utilitzats en
la transmissió garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat del seu contingut. En el mateix
sentit es pronuncia l’article 2 de l’Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la que es despleguen
determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures.
En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús
de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, determina que, en el termini de 6 mesos
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les entitats que integren el sector públic de Catalunya han
de garantir l’acceptació de factures electròniques i n’han de promoure l’extensió entre llurs
proveïdors.
L’any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya
van signar un conveni per a la promoció i el desenvolupament de projectes i serveis
d’administració electrònica en les administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant des
d’aleshores.
Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l’efectiva implantació del Servei de facturació
electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni específic amb el Consorci Administració Oberta
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de Catalunya per a la prestació de serveis de factura electrònica als Ens i Organismes locals que
tenen subscrit el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió
Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la Diputació de Barcelona amb l’opció de connexió en
xarxa.
Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la gestió d’Assistència en la
Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui en l’exercici de les seves competències de
cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril) presta suport jurídic, tècnic i econòmic
als municipis de la província en diversos àmbits.
L’esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la Diputació de Barcelona
del 22 de novembre de 2007 per tal d’esmenar l’omissió observada a la clàusula dotzena
“Declaració de fitxer automatitzat” del conveni-tipus referit.
L’abast i característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es van detallar al Protocol
que complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha estat objecte d’actualització per part de la
Diputació de Barcelona a fi i efecte d’oferir i regular el servei de suport a la recepció de factures
per mitjans electrònics provinents de qualsevol dels proveïdors d’aquest Ens Local.
Aquesta Corporació, dins el context actual de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb tramitació electrònica i d’aquesta manera
facilitar una Administració més propera i accessible.
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Abrera s’adhereix al referit servei de recepció de factures per via
electrònica (Servei e.FACT) en les condicions establertes al Protocol del Conveni de l’assumpció
de l’ASGEL i al Conveni específic entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la
Diputació de Barcelona a dalt esmentat vigent en cada moment.
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, i atès que aquesta
proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 09.07.2014, per 6 vots a favor del Grup municipal Socialista, 2
abstencions del Grup municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 vot a favor del grup municipal de Convergència i Unió i 1 vot a favor del Grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) del
Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la
Diputació de Barcelona i acceptar les condicions de prestació de servei especificades en el
conveni de col·laboració entre el conveni específic entre el Consorci Administració Oberta de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la prestació de serveis de factura electrònica als
ajuntaments que tenen subscrit el conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona.
Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents substitutius per mitjans
electrònics d’acord amb l’article 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.
Tercer.- Emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud i trametre-la al Consorci
AOC a través de l'EACAT.”
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No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació:
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.
4t PUNT.- Cessió béns mobles del Centre d’Atenció Primària del barri de Can Vilalba.
XL’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 29 de novembre de 2013,
adoptà, entre d’altres, la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut del Centre d’Atenció
Primària del barri de Can Vilalba. Expedient núm.: C: 6.9 N: 90/5 T: 02 V: 01.55 S: 03.
En data 15 de febrer del 2012 es va aprovar un altre conveni entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament
d’Abrera, amb l’objecte de finançar les inversions per dotar de l’equipament i mobiliari al centre de
salut de Can Vilalba del municipi d’Abrera. Per part de l’Ajuntament d’Abrera, es va anticipar
l’import total de 60.000 euros per l’adquisició del mobiliari, i posteriorment, va ser reintegrat
totalment a l’Ajuntament mitjançant subvenció atorgada pel CatSalut.
Segons clàusula sisena del citat conveni s’han de cedir gratuïtament aquests béns i en les
mateixes condicions que preveia el conveni signat en data 23 de setembre de 2008.
De conformitat amb el que disposa l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per la modernització del govern local es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal dels membres de la Corporació per l’adopció del present acord.
Vist els articles 211 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; 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i tenint en compte la competència del
Ple per l’adopció del present acord, de conformitat amb els articles 22.2.p), 47.2.ñ de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 09.07.2014, per unanimitat dels membres assistents, aquesta
Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Cedir gratuïtament a favor del Servei Català de la Salut, el domini del béns mobles que
es descriuen a continuació:
 Condicions: No resulta condicionada per cap afectació dimanant de qualsevol tipus de
contracte o conveni subscrit per l'Ajuntament amb terceres persones, tant físiques com
jurídiques.
 Número de mobles: 361
 Valoració : 60.000 euros
 Finalitat: Els béns son aptes per al seu destí com a béns patrimonials destinats a l’ús del
Centre d’Atenció Primària de Can Vilalba.
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 Descripció dels béns:
NOM DEL PRODUCTE
MESA AUXILIAR HIDEMAR H-15
E.3 LIBRERÍA PUERTAS 95x42x
E.3 LIBRERÍA PUERTAS 95x42x
E.3 ESTANTE FIJO 30MM L.909x
ELECTROCARDIOGRAFO 6 CAN.AR120
LINTERNA EXPLORACIÓN A PILAS T
NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, ESMA
DOPPLER VASCULAR MINIDOP ES-10
DATOSPIR 120 A + JERINGUILLA 3
MEDIDOR DE FLUJO DATOSPIR PEAK
TENDIOMETRO MINIMUS III NIÑO
ADAPTADOR DE PARED
TUBO ALARGA (60cm)
TENSIOMETRO OMRON M6
BRAZALETE OBESOS
BALANZA MECANICA CON TALLIMETR
FRIGORÍFICO CLIMAS CR80C REGIS
MICROONDAS LG, 23L
FRIGO 1 PUERTA 85x55x61,2
CONG. VERTICAL 52, 52,5 x 58,7
SOPORTE ROLLO PAPEL CAMILLA HSILLA RUEDAS PLEGABLE LIVE IIBANQUETA 1 TRAMO H-43 CROMO R.
PORTASROS.(B.PLAST.REF.)H-164
LUMINARIAS DE RECONOCIMIENTO Y
BASE RODABLE UNIVERSAL PARA LU
BANCO DE VESTUARIO
E.2. MESA NORMAL RECT. 1604x
E.2 .ALA TAQ.REC-ARC .DER.980x
MEA RECTANG.RODES EPOXI-ESTRA
E.3 –CU.PRO.80 GAMA BASICA 3C
E.3 .LIBRERIA PUERTAS 95x42x
TAQUILLA METALICA
ARMARIO DE LLAVES METALICO 70
CENICERO METALICO COGAR EURODI
PARAGÜERO METALICO EURODIS 650
PAPELERA METALICA EURODIS 6012
PAPELERA PEDAL ACERO INOX 5002
PAPELERA ACERO INOX EURODIS 50
PERCHERO PARED 4 COLG. EURODIS
PERCHERO PARED 2 COLG. EURODIS
RELOJ DE PARED MODELO 98. 1077
FAX BROTHER T104
ORDENADOR INVES SIERRA MT6712
PORTES INVESTRONICA PARA MENOS
RATON+TECLADO INALAMBRICO CIRK
MONITOR TFT 20” SAMSUNG
SEÑALIZADOR IMANTADO 9MM VERDE

UNITATS
2
1
1
10
1
2
2
1
1
2
2
3
3
3
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
3
3
1
3
3
1
5
2
3
1
1
1
6
3
1
3
2
1
1
5
1
5
5
5

BANDEJA MESA APILABLE 700 PLAS
CAJETIN PLASTICO PLASTIBOX K-2
CAJETIN PLASTICO PLASTIBOX K-2
CUBO BASURA 240 L 9822
CARRO FREGADO FACIL
DISPENSADOR 1L DJ0563F
DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO PR
DISPENSADOR PAPEL TOALLA DT010
CAMBIADOR BEBE HORIZONTAL MOD.
ESCALERA DE 5 PELDAÑOS
MALETIN ASIS.DOMICILIARIA EB12
LITERA EXPL.2 CUERPOS 180x80
CENTRAL TELEFONICA AJ.ABRERA 0
PIZARRA VITRIFICADA MURAL 60x8
TABURETE CLINICO A GAS BASE AL
DESTRUCTORA OFICINA TIRAS INTI
CAJA 6 BOMBILLAS OFTALMOSCOPIO
CAJA 6 BOMBILLAS OTOSCOPIO
JUEGO DE CURAS
SUM/ INST. CORTINAS DE EXPLORA
SUM/ INST. RECAMBIOS CORTINAS
ASIENTO PARA BANCADA SIN BRAZO
MESA CUADRADA EN HAYA 46x46
BRAZO PINTADO ALUMIN MATE EXT
PIE PINTADO ALUMINIO MATE TEXT
SUM/MONTAJE ROTULACION CONSULT
IMPRESORA HP/LASERJET P1005
CARRO AUXILIAR MODELO H-792
CAJA FUERTE SOBREMESA MOD. 9
SILLA RSDO ALTO C/RB 2GL
SILLA FIJA ESTR. METAL.NEGRA
MODULO ESTANTERIA SL-3000 1000
COLGADOR MURAL INDIVIDUAL MOD
TENSIOMETRO RIESTER MINIMUS II
FONENDOSCOPIO ADULTO RIESTER D
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DUPLE
MARTILLO TAYLOR TALMED CROMADO
UNIDAD DIAGNOSTICO RI-FORMER
CABEZAL OTOSCOPIO RI-SCOPE
CABEZAL OFTALMOSCOPIO RO-SCOPE
JERINGA 150CC OIDO REINER
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
RIÑONERA GRANDE DE 28 CMS.
CUBETA REC. A. INOX. 22x30x3
TOTAL

4
40
40
2
1
8
3
8
1
1
2
3
1
5
3
1
1
1
13
1
1
22
2
19
8
1
4
2
1
5
10
4
1
3
4
2
2
3
3
3
2
1
2
3
361

 Qualificació jurídica: Béns patrimonials segons acord del Ple municipal núm. 1.876
de data 24 de novembre de 2006.
Segon. Determinar que els béns objecte de cessió s’han de destinar a el Centre d’Atenció
Primària de Can Vilalba.
La finalitat pública que es pretén assolir amb la cessió gratuïta de domini dels béns no es pot
realitzar mantenint el domini o establint el condomini de la mateixa. A tals efectes si els béns
cedits no es destinen a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita
finalitat dins dels 30 anys següents, els béns objecte de cessió revertiran automàticament de ple
dret a favor de l’Ajuntament d’Abrera en els termes que resulten de l’article 50 del Decret
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336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de
Catalunya.
Si els béns cedits no mantenen la destinació prevista en els 30 anys següents, a comptar des de
la data de la posada en funcionament del centre, revertiran automàticament de ple dret al
patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1998,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, i
l’article 12 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Sotmetre a un període d’informació pública de 30 dies hàbils l’expedient, durant els quals
s’hi poden formular reclamacions o al·legacions. En el supòsit de no formular-se al·legacions ni
reclamacions en el tràmit d’informació pública, s’entendrà aprovada la ratificació de la cessió a
favor del Servei Català de la Salut a disposició del CatSalut.
En cas de que es presentin reclamacions al termini de la informació publica de la cessió del bé
citat l’acord definitiu de cessió serà ajornat tot el temps que sigui necessari per a la resolució
d’aquestes. L’administració, un cop resoltes les reclamacions, mitjançant resolució motivada,
optarà per prosseguir el procediment o per reobrir novament el termini d’informació publica si
considerés que els canvis introduïts a l’expedient per l’eventual estimació de les al·legacions pot
generar canvis substancials.
Quart.- Donar compte d’aquest expedient al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- Traslladar certificació del present acord al Servei Català de la Salut perquè en prengui
coneixement i als efectes procedents, especialment, per a procedir a la seva formalització, en el
seu cas, en escriptura pública.
Sisè.- Sol·licitar al Registre de la Propietat que procedeixi a deixar constància d’aquest canvi,
mitjançant els corresponents assentaments o operacions registrals adients.
Setè.- Facultar a la Sra. Alcadessa-Presidenta perquè assistida per la Sra. Secretària, realitzi totes
les operacions oportunes, redacció de documents, signatura dels mateixos i altres que siguin
precises perquè tingui efectivitat el present acord.
Vuitè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns i donar compte de
la inscripció en l’Inventari municipal aquesta cessió.
Novè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.”

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació:
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.

5è PUNT.- Aplanament del recurs núm. 326/2009
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“Aquest

Ajuntament de Abrera va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministres d’interès general, per a l’exercici 2009 seguint el model proposat per la Diputació de
Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en la
Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
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Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats
delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions en concepte de
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil,
conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van
interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els
corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en
els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, Vodafone España y France
Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta
como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o
por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de
dichos recursos."

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11) formulades
pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)

El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa
a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin
ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el derecho a
invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo"

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 2014,
ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades
per a la prestació dels serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per
l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha
dictat un gran número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de
subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les
quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la
pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació.
Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, referida a
l'exercici de 2008, en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la sentència, la part
resolutiva de la qual diu textualment:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de
"Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo
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Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número
271/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Telefónica Móviles
España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera,
declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia
de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la
condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de
las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas;
y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en la
instancia.”

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels Tribunals
sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós administratiu número 326/2009
que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós
administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem
expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per
l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris i que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 09.07.2014, per 6
vots a favor del Grup municipal Socialista, 2 abstencions del Grup municipal del Partit Popular, 2
abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor del grup municipal de
Convergència i Unió i 1 vot a favor del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds. D’acord amb
tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les bases de regim local, proposo al Ple l’adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aplanar-se en el recurs contenciós que s’especifica seguidament, interposat per les
operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres
d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix
s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència
transcrita a la part expositiva d’aquest acord.
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

326/2009

Telefónica Móviles España S.A.

2009

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació:
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.

6è PUNT.- Aprovació de les xifres provisionals de població a l’1 de gener del 2014
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“L’article 81 del Reial Decret 1690/86, de l’11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial que estableix l’obligació dels Ajuntaments per aprovar la revisió dels
padrons municipals amb referència a l'1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions
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portades a terme durant l’exercici anterior i posteriorment traslladar els resultats numèrics de la
revisió anual a l’ Institut Nacional de Estadística.
La Resolució d'1 d'abril de 1997, de la Presidenta de l' Institut Nacional d'Estadística i del director
general de Cooperació Territorial , estableix les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la
gestió i revisió del Padró Municipal .
En data 25.03.2014 (27.03.2014RE2543) , de l’ Institut Nacional d’ Estadística va comunicar la
proposta de xifra de la població a 1 de gener del 2014, essent de 12.123.
Dins del termini establert en la resolució de l’Institut Nacional d’Estadística de data 25 d’octubre
de 2005, la Unitat del Padró de la Diputació de Barcelona va presentar al·legacions que foren
estimades, sent la xifra final a 1 de gener del 2014 de 12.125 habitants.
Posteriorment l'Institut Nacional d'Estadística de conformitat amb el que disposen els articles 82.2 i
85.b) del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 1690/1986, d'11 de juliol, el President de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'informe
favorable del Consell d'Empadronament, elevarà al Govern de la Nació la proposta de xifres
oficials de població dels municipis espanyols, per a la seva aprovació mitjançant reial decret, que
serà publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.
De conformitat amb el que estableix l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial,
i atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 09.07.2014, per unanimitat dels membres assistents, aquesta
alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, proposa al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD
Primer. - Aprovar la població provisional resultant de la revisió del Padró Municipal d’Habitants del
municipi d’Abrera, que, referit a l’1 de gener de 2014, és de 12.125 habitants (6.167 hores i 5958
dones.
Segon. La població per barris a data 01.01.2014 és la següent:

Barri - zona
Abrera(nucli urbà)
Can Vilalba
Ca n’Amat
Les Carpes
Sta.M.Vilalba i Can Torres
Sant Miquel
Can Sucarrats i can Morag.
Pol.Sant Ermengol
Disseminats est/oest
Tot el municipi

Habitants a 01.01.14
8.986
1.501
649
706
185
40
7
1
50
12.125

Tercer. Comunicar a tots els Departaments i Àmbits de l’Ajuntament.
Quart.- Traslladar els resultats numèrics de la revisió anual a la Unitat de Padró de la Diputació
de Barcelona als efectes d’aprovació de la xifra oficial del municipi d’Abrera per part de l’ Institut
Nacional d’Estadística, mitjançant Reial Decret, que serà publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.”
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació:
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.
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7è PUNT.- Sobrevinguts.
---

8è PUNT.- Donar compte de l’informe del 1r trimestre 2014. Llei 15/2010, de 5 de Juliol.
L’Alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord que literalment diu:
“Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és d'importància per afectar als poders
adjudicadores en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.
Com mecanisme de transparència en el compliment d'aquestes obligacions de terminis de
pagament, l'esmentada Llei estableix que es rendeixin informes periòdics trimestralment per la
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar i debatre en el Ple de
la Corporació local, així com s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que,
conformement als seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les
Entitats locals.
L’informe del primer trimestre de l’exercici 2014 abasta el període comprès entre 01/01/2014 al
31/03/2014. 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
DONAR COMPTE
Primer.- De l’informe de morositat del primer 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
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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.- PRECS I PREGUNTES
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
9.1 PRECS I PREGUNTES ESCRITES
A) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (AdA)
1. PREC: Distribució dels mitjans informatius
Des d’Alternativa d’Abrera volem transmetre a l’equip de govern el malestar d’alguns veïns,
principalment els residents als barris més allunyats, en matèria de distribució dels mitjans
informatius doncs arriben tard en moltes ocasions.
Aquest fet, fa que participar en determinades activitats proposades sigui en ocasions gairebé
impossible doncs les dates ja han passat o estan a prop de fer-ho.
Per tant, des d’Alternativa d’Abrera, voldríem que se’ns informés si existeixen problemes per a la
distribució dels mitjans informatius, en suport paper, perquè arribin, amb marge de temps
suficients, als domicilis dels veïns i veïnes d’Abrera.
2. PREC: Accés informació ofertes de treball
Atès que avui en dia les xarxes i els mitjans telemàtics són unes de les millors eines de recerca, i
de comunicació entre l’administració i els ciutadans.
Atès que la recerca d’ofertes de feina és una prioritat per molts ciutadans, i des de l’Ajuntament és
el Departament de Promoció Econòmica qui les gestiona.
Atès que disposem d’una pàgina web com a eina més on el departament pot fer difusió de les
ofertes de treball.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que:
-

Totes les ofertes de treball que pugui oferir el Departament de Promoció Econòmica,
puguin ser consultades a la pàgina web.
L’accés a la informació per part dels usuaris de la web municipal respecte a les ofertes de
llocs de treball sigui més fluida i intuïtiva.

3. PREC: Incidències piscina municipal d’estiu
Segons ens han fet arribar usuaris de la Piscina Municipal d’Estiu s’han produït una sèrie
d’incidències que han afectat als usuaris de la piscina de xapoteig que són els nens i nenes més
petits.
Atès que aquesta piscina s’ha remodelat recentment, sol·licitem a l’Equip de Govern que ens
informi del següent:
-

Quines mesures han adoptat o pensen adoptar per solucionar la problemàtica generada en
la piscina de xapoteig?
17

4. PREC: Molèsties per soroll en carrer Manresa
Des de fa anys els veïns i veïnes del carrer Manresa vénen patint i suportant les molèsties
produïdes pel pas de vehicles de la C-55.
Doncs bé, segons ens ha fet arribar, ara han d’afegir les molèsties (sorolls) produïdes per
l’empresa Dekon Tècniques de Fonamentació S.L., situada en el carrer Indústria.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern, que expliqui al Ple:
- Què gestions ha dut a terme o pensa realitzar perquè es doni una solució a la problemàtica
provocada pel pas de vehicles per la carretera C-55 en el seu recorregut pel nostre municipi.
- Què estudis s’han realitzat sobre el possible impacte ambiental (soroll) que pugui provocar
l’activitat industrial sobre la població propera a l’empresa Dekon Tècniques de Fonamentació
S.L.
B) Grup Municipal del Partit Popular (PP)
1. PREGUNTA: Parc de la Masia de Can Vilalba
Dado que todos los parques del municipio tienen suelo de goma y tras las quejas de algunos
padres que llevan a sus hijos al parque de la Masia de Can Vilalba, el cual es de tierra y hay
objetos cortantes en el suelo y alrededores, el grupo popular formula la siguiente pregunta:
- ¿Tienen prevista una futura remodelación del mismo?
2. PREGUNTA:
Dado que hace algo más de un mes apareció un socavón en la calle Castilla-La Mancha del barrio
de Can Vilalba, a la altura del número 12, justo delante del cruce con la misma calle y que la única
solución ha sido la colocación de un cono, el grupo popular formula la siguiente pregunta:
- ¿Saben de su existencia?
- De ser así, ¿piensan arreglarlo antes de que pase algo grave?
3. PREC: Reposició arbres talats
Donat que a les voreres de diferents carrers del nostre municipi en el seu moment, i per diferents
causes, es van tallar alguns arbres i que ja s’ha exposat per algun altre grup d’aquesta taula i
encara no s’han replantat.
El Grup del Partit Popular formula a l’equip de govern d’aquest ajuntament, la següent pregunta:
Està prevista la seva reposició algun dia i mes o menys per quan?

4. PREGUNTA:
Donat que al carrer Gaudí, i concretament als dos bars que es troben en l’esmentat carrer se’ls ha
prohibit posar les taules i cadires davant dels seus respectius locals, però sí se’ls permet posar-les
a l’altre banda de carrer amb el perill que de vegades això comporta.
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El Grup del Partit Popular formula a l’equip de govern d’aquest ajuntament, la següent pregunta:
- Per quin motiu se’ls a prohibit a posar-les com fins ara.

9.2 PRECS I PREGUNTES ORALS
A) Grup Municipal del Partit Popular (PP)
1. PREGUNTA: Normativa de les terrasses de bars i restaurants
¿Tienen ustedes acabada la normativa u ordenanza sobre terrazas y toldos para nuestros bares y
restaurantes?
Pregunta resposta en aquesta sessió
2. PREGUNTA: Construcció nou institut
¿Cuándo fue la última reunión que tuvieron con el Director de Servicios Territoriales de nuestra
zona respecto a la construcción del nuevo instituto y cuál fue la respuesta?
Pregunta resposta en aquesta sessió
3. PREC: Sol·licitud de reunió amb Serveis Territorials educatius
Se solicita una nueva petición de reunión urgente con el Director territorial donde estemos
representados todos los partidos políticos de Abrera, para hablar sobre la construcción de nuestro
instituto.
Hablamos del instituto, pues entendemos y esperamos que se cumpla el compromiso adquirido
sobre la construcción de la tercera escuela de primaria.
Pregunta resposta en aquesta sessió
4. PREC: Festa Major
Sra. María, he de felicitarla a usted y a la concejala de Cultura por la organización de nuestra
Fiesta Mayor. Creo que somos un ejemplo y la envidia de muchos municipios, pero también creo
que es mejorable. Por ese motivo le realizo los siguientes ruegos:
-

Que se anule el formato de pregón por su alto coste económico, cambiándolo por otro más
austero dando participación a las entidades de nuestro municipio.
Que se prohíba llevar objetos de cristal dentro de los espacios o recintos públicos donde
tienen objeto las diferentes actuaciones festivas de nuestra Fiesta Mayor.

Pregunta resposta en aquesta sessió

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les
19:55 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau. Abrera 11 de juliol de 2014.
Vist i plau
La Secretària,

L’Alcaldessa,

Mónica Clariana Nicolau

Maria Soler Sala
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