ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRA DEL PLE MUNICIPAL DE 31 DE GENER DE 2014
A la Vila d’Abrera , essent les 19:00 hores del dia 31 de gener 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. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU)
Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV)
Sr. Antonio Merino Requena (PSC)
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC)

Regidors/res delegats/des Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC)
Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC)
Sr. Lluís Cirera Antón (CIU)
Regidors/res

Sr. 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. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC)
Sr. Iván Serrano Rodríguez (EU-IU)

Secretària
Interventora

Sra. Mónica Clariana Nicolau
Sra. Elena Couto Andrés

Excusa la seva assistència: el Sr. Antonio Rodríguez Ruiz (PP)
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 i/o sobrevinguts.
I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT.- Actes:
a) Acta del Ple Ordinari celebrat el 29 de novembre de 2013
b) Acta del Ple Extraordinari celebrat el 12 de desembre de 2013
c) Acta del Ple Extraordinari i urgent celebrat el 12 de desembre de 2013
d) Acta del Ple Extraordinari celebrat el 30 de desembre de 2013
2n PUNT.- Declaració com a construcció d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials de la llicencia d’obres núm. 2008/206.
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3r PUNT.- Moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats
financeres i altres grans empreses
4t PUNT .- Sobrevinguts
II.- CONTROL DE GOVERN
5è PUNT.- Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 3r
trimestre de l’exercici 2013
6è PUNT.- Precs i Preguntes
1r PUNT.- Aprovació actes del Ple
1 a, b, c i d) Aprovació de les actes de les sessions de data 29.11.2013, 12.12.2013
(extraordinària i extraordinària i urgent) i 30.12.2013
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“Vist els esborranys-minuta de les actes de les sessions indicades que han estat trameses als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegits els documents anteriors, que constitueixen la proposta d’acord, no s'aprecien
observacions o errades a corregir.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 29.01.2014, per 5 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 1
abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa
d’Abrera, 1 vot a favor del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya, 1 abstenció del Grup Municipal
de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
vots
ACORDS:
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponents a les sessions de 29.11.2013,
12.12.2013 i 30.12.2013, sense correccions ni observacions.
Segon. Deixar còpia certificada del present acord als expedients de sessió i procedir a diligenciar les
actes que s'aproven.
Tercer. Notificar aquesta resolució a:
Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya.
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 l’acta a votació:
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.
2n PUNT.- Declaració com a construcció d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials de la llicencia núm. 2008/206. Expedients: C:8.1.7
N:2008/206 T:00 V:00 S:00
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“En data 28.04.08 es va signar el conveni de col·laboració en matèria de promoció d’habitatges de
protecció pública entre l’Ajuntament d’Abrera i la cooperativa d’habitatges Celobert, SCCL, que en el
seu apartat c) del pacte quart deia literalment:
“Quart.- L’Ajuntament d’Abrera aporta, per assolir les finalitats fixades en aquest conveni, els següents recursos:
a) ...b) ... c) Una aportació equivalent a 50% dels tributs que generin les llicències d’obres. Aquesta aportació
s’instrumentalitzarà a càrrec dels fons legalment destinats a política d’habitatge.”

Per acord núm. 3600 de la Junta de Govern Local de data 05.11.08, s’atorgava llicència d’obres a la
cooperativa Celobert, SCCL, a la Trav. de Can Morral núms 9-11, per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar aïllat per 20 habitatges, 22 aparcaments i 20 trasters (2.468,04 m²), tanques de parcel·la
a carrer (79,64 ml) i a veïns (49,64 ml), amb un pressupost d’execució material de 1.289.456,57
euros.
A data d’avui consta que Celobert, SCCL ha abonat a l’Ajuntament 59.226,39 euros (en data
19.10.12), en concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i 23.734,46 euros
(el dia 24.11.09), en concepte de taxa, imports corresponents a la liquidació provisional per la
llicència d’obres atorgada en data 05.11.08.
L’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.06 de l’any 2014 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO), estableix en el punt 1 de l’article 6 que:
“Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, fixant en el
mateix acord, l'import a bonificar, que no serà inferior al 25% ni superior al 95%.”

El codi 2.02 de l’article setè de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.08 de l’any 2014 reguladora
de la Taxa per a expedició i visat de documents i altres serveis administratius diu, entre d’altres:
“No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l’àmbit d’aplicació de l’impost, assenyalades a l’Ordenança
2.06, o que gaudeixin de bonificació d’aquest impost.”

Es considera necessari i oportú declarar les obres d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials (als efectes previstos a l’article 103.2a) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, i a l’article 6è de l’Ordenança
Fiscal Municipal núm. 2.06 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i mantenir l’esperit
del conveni signat en data 28.04.08.
D’acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions
que m’atorga la llei, proposa al Ple municipal el següent
ACORD
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Primer. Declarar l’execució de les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat per 20
habitatges, 22 aparcaments i 20 trasters (2.468,04 m²), tanques de parcel·la a carrer (79,64 ml) i a
veïns (49,64 ml), a la Trav. de Can Morral núms 9-11, promogudes per Celobert, SCCL, com a
construcció d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, als efectes
previstos a l’article 103.2 a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial
Decret Legislatiu 2/2004, i a l’article 6è de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.06 de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, aplicant una bonificació del 30%.
Segon. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, a la
cooperativa Celobert, SCCL, i comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció general,
Tresoreria i Finances (Cap de Departament i a l’Administrativa Polivalent de Comptabilitat i Suport) al
efectes d’aplicar aquesta bonificació.
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.

3r PUNT.- Sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats
financeres i altres grans empreses
La Plataforma afectats per la hipoteca, secció Abrera, presenta la proposta d'acord que literalment
diu:
“L’Equip de Govern Municipal fent-se ressò de la Moció presentada per la PAH Baix Llobregat
Nord – Abrera en data 16 de gener de 2014 (RE núm. 383) presenta al Ple Municipal la següent
Moció:
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de
dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes
hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i
residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a l'Estat
Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant
l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de
crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil.
Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions
hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de
2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional en
el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
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aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més
habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal
d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de
l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància
l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està traduint
també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una forma d'accés
a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles,
sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a
l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a
preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats
exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la
Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”,
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap
contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat
constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials
i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics
per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres,
tal i com venen reclamant des de fa temps les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i
penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a
l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que
els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la
població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com ara Terrassa, han respost a
la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos
buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix,
en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un
expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i
comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
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L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de
foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc
immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures de
foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu,
aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que
d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de
destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i
a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació d'emergència
habitacional.
Tenint en comte tot el relacionat anteriorment el Ple municipal proposa l’aprovació del següent
ACORD:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent , que
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i
injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de
dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una
inspecció física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una
resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una
utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas
afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la
finalització d’aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no
s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com
preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa
finalitat, dins el marc de les seves competències.
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Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, al
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.”
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i sotmesa
la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 14
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 d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas
Grup Municipal de PXC: Sr. F. Xavier Bazán Sánchez
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez

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

4t PUNT.- Sobrevinguts
--5è PUNT.- Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la
tresoreria del 3r trimestre de 2013. Expedient: C:6.13 N:2012/05 T:00 V:00 S:03
L’Alcaldessa dóna compte al Ple de la informació pressupostària:
Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera per a
l'exercici 2013 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 3r
trimestre de l' exercici 2013.
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,
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DONAR COMPTE
Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria del 3r
trimestre 2013 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
6è PUNT. Precs i Preguntes
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
6.1 PRECS I PREGUNTES ESCRITES
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)
1. PREGUNTA: Desenvolupament de les mesures contingudes al PAES
Atès que al febrer de 2011 es va presentar per part de la Diputació de Barcelona el Pla d'Acció per
l'Energia Sostenible (PAES), que respon als compromisos adquirits en adherir-se al Pacte
d'Alcaldes i Alcaldesses aprovat a proposta d'Ad'A l'any 2009.
Atès que el PAES recollia 37 mesures a llarg, mig i curt termini per tal d'assolir l'objectiu
d'aconseguir, abans del 2020, una reducció del 20% de les emissions del gasos d'efectes
hivernacle.
Atès que aquest mateix ple va aprovar al novembre de l'any passat una moció conjunta dels grups
municipals d'Ad'A i EU-IU on s'acordà “implementar les mesures contingudes al Pla d'Acció per a
l'Energia Sostenible relatives a energies renovables i estalvi energètic en un termini d'avui fins a
final de legislatura.”
Atès que al pressupost de l'any 2013 s'hi consignaven 30.000 euros per al PAES i que al
pressupost del 2014 se recullen 42.000 euros sota l'epígraf “Inversions medi ambient (PAES)”.
Per tot això, plantegem les següents preguntes,
1. Concretament, a quins terminis, en mesos, es correspon la temporalització dividida en curt,
mig i llarg de les accions dels PAES?
2. Quines van ser les accions desenvolupades amb els 30.000 euros de l'any 2013? I quines
accions s'implementaran enguany amb els 42.000 euros pressupostats?
2. PREGUNTA: Retirada dels herbicides amb glifosat
Atès que el nostre grup municipal ha portat al Ple d'aquest Ajuntament la campanya de “Som lo
que sembrem” denunciant els efectes adversos sobre la salut de l’herbicida glifosat, que s'utilitza
al nostre poble.
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Atès que al Ple de novembre, el regidor Sr. Merino es va comprometre a sol·licitar a les empreses,
tant les fixes com les puntuals, que treballen per l'Ajuntament d'Abrera en tasques de jardineria
que presentin solucions alternatives a l'ús del glifosat.
Atès que creiem que la retirada dels productes amb aquest component de les tasques de
manteniment de parcs i jardins és possible tècnicament -i per això vam oferir en aquest mateix ple
l'oferta de posar en contacte al regidor amb tècnics de “Som lo que sembren” que segur podrien
proposar alternatives viables- i que redundaria en benefici de la salut i la tranquil·litat dels
abrerencs i les abrerenques.
Per tot això, plantegem la següent pregunta,
1. Quins han estat els resultats de la gestió de la regidoria d'Obres, Serveis Urbans i Mobilitat
sobre aquest tema?
3. PREGUNTA: Reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques a Abrera.
Atès que ja al juliol de 2010 se’ns va informar que s’estava treballant en l’adopció a Abrera del
Reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques, redactat per la Diputació de Barcelona,
i que s’esperava aprovar-lo durant aquell any.
Atès que al gener de 2012 es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel nostre grup
municipal on s'acordava elaborar aquest reglament, que semblava haver desaparegut de l'agenda
política local.
Atès que després de dos anys no coneixem, per la nostra part, que s'hagi fet cap avanç en donar
compliment a aquest acord plenari.
Atès que continuem considerant necessari que els usuaris i les usuàries d'Acció Social puguin
conèixer quins són els barems objectius amb els que es gestionen les concessions de les diferents
prestacions i serveis que ofereix aquest Departament. Objectivitzant, tal i com recomana la pròpia
Diputació la seva concessió en base als principis d’objectivitat, transparència i imparcialitat del dret
públic.
Per tot això, plantegem les següents preguntes,
1. En quin moment del procés d'adopció d'aquest Reglament al nostre poble ens trobem?
2. Quina és la previsió de la seva entrada en vigor?
4. PREC: Talús Avinguda Ca n'Amat
Atés que les obres del Centre Logístic de Mercadona estan modificant la fesomia no només del
Polígon Industrial Barcelonès sinó del barri de Ca n'Amat i dels seus accessos.
Atés que la contenció metàl·lica instal·lada al talús de l'Avinguda de Ca n'Amat ja ha cedit en
algunes ocasions en situacions de fortes pluges deixant caure sobre la vorera pedres, i que és
habitual que pluges de qualsevol intensitat provoquin riades de fang sobre les voreres.
Atés que aquesta inestabilitat de les proteccions, tant la malla metàl·lìca, com el muret,
absolutament insuficient, pot generar situacions de perillositat davant fortes precipitacions i
dificultats en el trànsit de vianants ja que la vorera de l'altre costat també ha presentat caigudes de
pedres i fang.
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Per tot això, plantegem el següent prec,
1. Què s'insti a la propietat d'aquests terrenys a mantenir l'espai entre el muret i el talús net i
sense restes vegetals o de fang.
2. Que els serveis tècnics municipals redactin una proposta definitiva, negociant amb la
propietat, que eviti la situació de provisionalitat de les solucions proposades fins ara i que
garanteixin la seguretat i la circulació dels vianants per ambdues voreres d'aquesta via.
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)
1. PREGUNTA: Enllumenat públic
Des d’Alternativa d’Abrera, sol·licitem que se’ns informi del resultat de l’estudi o inspecció
realitzada sobre les instal·lacions de l’enllumenat públic per part de l’empresa responsable del seu
manteniment.
També voldríem que se’ns informi de quines mesures pensen prendre per evitar els freqüents talls
en l’enllumenat públic que es produeixen a diverses zones del municipi.
2. PREC: Relatiu al suposat estalvi que generarà el pagament anticipat del deute municipal
Aquests darrers dies hem pogut llegir a la premsa i escoltar, de boca de l’alcaldessa, que amb la
cancel·lació de la totalitat del deute municipal (2,4M d’euros) l’Ajuntament s’estalvia uns 550.000
euros anuals.
En aquest sentit, des d’Alternativa d’Abrera voldríem que se’ns expliqués:
-

Com ha calculat l’Equip de Govern i a què correspon exactament la xifra de 550.000 euros
d’”estalvi”.
Quins ingressos va generar, en concepte d’interessos, el fons líquid de l’Ajuntament
d’Abrera durant l’any 2013 (10.977.528).

3. PREC: Incidències passos per als vianants
Alguns veïns i veïnes s’han posat en contacte amb Alternativa d’Abrera, per fer-nos arribar la seva
preocupació sobre la pintura dels passos de vianants.
Això ve motivat perquè els dies de pluja o simplement aquells dies que hi ha humitat ambiental, els
passos per als vianants es converteixen en zones de patinatge, cosa que ha produït un gran
nombre d’incidents i algun accident.
Per tant sol·licitem que, el més aviat possible, es prenguin les mesures necessàries per evitar que
es tornin a produir incidents i sobretot evitar el risc d’accidents.
4. PREC: Recorregut Bus urbà
Des d’Alternativa d’Abrera tornem a sol·licitar el canvi del recorregut actual del bus urbà aprofitant
el pont de la B-40 per tal que sigui més eficient i a més, entre d’altres, s’aconsegueixi donar servei
al barri de Sant Miquel.
Per tant voldríem se’ns informés quan tenen previst canviar el recorregut actual del bus urbà.
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C) Grup Municipal del Partit Popular (PP)
1. PREGUNTA: Masia de Can Morral
Atès que al pressupost de l’any 2013 figura assignada una partida de 427.289.08 € per a la Masia
de Can Morral.
Atès que al pressupost de l’any 2014 observen que no figura cap partida, es per això que el nostre
Grup formula la següent pregunta:
En quin estat d’execució es troben les obres de la esmentada Masia.
2. PREGUNTA: Quins diners va destinar la Generalitat de Catalunya dels fons Catalans de
Cooperació al municipi d’Abrera els anys 2012 i 2013.
3. PREGUNTA: Sol·licitem se’ns digui el total de fets delictius denunciats produïts al nostre
Municipi d’Abrera l’any 2013.
4. PREGUNTA: Davant la barbaritat per part de la Generalitat de Catalunya d’excloure
l’Ajuntament d’Abrera dels fons de Cooperació local, quines mesures ha portat a cap el nostre
Ajuntament.
5. PREC: Acords del Ple Municipal i de la Junta de Govern Local
Atès que ja s’ha demanat en aquesta taula en alguna altra ocasió el Grup del Partit Popular
formula el següent prec
- Que s’habiliti un espai a l’Abrerainfo on es publiqui un índex dels acords presos en els plens
ordinaris i extraordinaris celebrats a l’Ajuntament d’Abrera, on a demés s’informi que tots el
ciutadans tenen dret a obtenir informació dels acords municipals adoptats, en els termes que
preveu l’apartat 3 de l’article 70 de la Llei de Bases de Regim Local.

6.2 PRECS I PREGUNTES ORALS
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)
1. PREGUNTA: Quina és la situació de la nova Escola Bressol? La sensació que tenim com a
ciutadans del nostre poble és que és una obra que es troba aturada. Voldríem saber que està
succeint i si aquesta percepció que tenim és errònia o és encertada. Contestada en aquesta
sessió
2. PREGUNTA: Ens arriben queixes de pares i mares d’estudiants de l’IES Voltrera que ens
expliquen els problemes de filtracions d’aigua, al sostre i la paret, del gimnàs d’aquest centre
educatiu, que fa que l’aigua arribi fins a la pista. Preguntem a la regidoria d’Ensenyament si té
constància d’aquests problemes i li sol·licitem que es prenguin les mesures adients per solucionar
aquestes filtracions. Contestada en aquesta sessió
3. PREGUNTA: Al novembre de l’any passat aquest Ple va aprovar una moció conjunta demanant
al govern de la Generalitat que es desagregués, de la partida general per a infraestructures
escolars del pressupost de la Generalitat per enguany, una partida suficient per a la construcció de
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la tercera escola de primària d’Abrera. Preguntem a l’equip de govern si té constància que aquesta
demanda hagi estat atesa pel govern de la Generalitat, ja que aquest 23 de gener s’ha aprovat al
Parlament el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.
Contestada en aquesta sessió
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)
1. PREC: En relació amb el manteniment d’instal·lacions esportives, concretament al del Pavelló i
el gimnàs del Francesc Plató. Els dies de pluja, sobretot si es forta, continuen havent goteres al
gimnàs del Plató, o fins i tot al Pavelló continuem tenint aigua perquè hi ha una gotera al lateral,
que va fent cascada, perquè primer hi ha un cubell, després hi ha un altre, que van recollint
l’aigua. A veure quan es soluciona. Contestada en aquesta sessió
2. PREC: Ja fa mesos que vam demanar posar unes baldes als lavabos perquè la gent tingui una
mica d’intimitat quan va. No costa gaire posar uns pestells allà i fa mesos que s’han demanat.
Contestada en aquesta sessió
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP)
1. PREGUNTA: Donat que al carrer Esparreguera, tot just per la part de sota de les pistes de
petanca, hi ha una sèrie de branquillons i matolls totalment secs amb el perill que això comporta si
algú sense voler llença una cigarreta encesa. També el terreny destinat a la nova Escola Abrera fa
una sensació d’abandó que causa molt mal efecte. Per això agrairíem, que tant aviat com sigui
possible, es procedís a la seva neteja per evitar mals majors. Contestada en aquesta sessió
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les
20:34 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 31 de gener de 2014.
Vist i plau
La Secretària,

L’Alcaldessa,

Mónica Clariana Nicolau

Maria Soler Sala

Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1 de la sessió del Ple Municipal de data 28 de
març de 2014

12

