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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  2299  DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE    DDEE  22001133  

 
A la Vila d’Abrera, essent les 19:00 hores del dia 29 de novembre de 2013, es reuneixen a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de sessió ordinària a la que fa 
referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents 
regidors i regidores: 
 
 
Alcaldessa presidenta         Sra.  Maria Soler Sala  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcaldessa     Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 

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

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

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

 
Regidors/res                        Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (PP) 
Sr.   Iván García Egea (PP) 
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
Sra. Silvia Caroz Pereira (Ad’A) 
Sr.   Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC) 
Sr.   Iván Serrano Rodríguez (EU-IU) 

 
Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
Interventora   Sra. Elena Couto Andrés 
 
Excusa la seva assistència: Sr. Iván García Egea (PP) i el Sr. J Andrés Martín Álamo (Ad’A) 
 
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 
 
1/151.- Actes del Ple Ordinari celebrat el 27.09.2013 i del Ple extraordinari celebrat el 31 d’octubre 
de 2013. 

 

2/152.- Ratificació acord de dissolució del consorci per a la gestió de la televisió digital local 
pública del Baix Llobregat nord, així com la derogació dels seus estatuts 
 
3/153.-  Creació dels fitxers de videovigilància i de registre censal d’animals de companyia i 
gossos potencialment perillosos i modificació de l’ordenança reguladora de la creació de fitxers de 
dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Abrera.  
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4/154.- Centre d’Atenció Primària del barri de Can Vilalba. 
 

II.- PART CONTROL DE GOVERN 
 

5/155.- Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria  
 del 2n trimestre de 2013. 
 
6/156.- Donar compte de l’informe del 3r trimestre 2013. Llei  15/2010, de 5 de Juliol. 
 
7/157.- Donar compte de la composició de la Comissió especial de comptes. 
 
8/158.- Abrera, ciutat compromesa amb les energies renovables. 
 
9/159.- Adopció del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. 
 
10/160.- Moció: Mesures per al desenvolupament d’una xarxa de carril-bici al municipi d’Abrera. 
 
11/161.- Moció sobre el col·lector de salmorres. 
 
12.1/162.- Moció demanant la inclusió d’una partida en els pressupostos de la Generalitat per 
aquest 2014 destinada, explícitament, a la construcció d’una nova escola a Abrera. 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
 
 

1r PUNT.- Actes  
 
1/151.- Aprovació de les actes de les sessions de data 27.09.2013 i 31.10.2013. Expedient: 
De sessions de les actes que s'aproven. 
 
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 27.11.2013, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 2 vots 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 de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció 
del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponents a les sessions de data 27.09.2013  i 
31.10.2013, sense correccions ni observacions.  
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Segon. Deixar còpia certificada del present acord als expedients de sessió i procedir a diligenciar els 
esborranys-minuta 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: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la 
mateixa.  
 
 
 

2/152.- Ratificació acord de dissolució del consorci per a la gestió de la televisió digital local 
pública del Baix Llobregat nord, així com la derogació dels seus estatuts Expedient: 
C:CONTRACT N:P200502 T:01 S:02 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 

 
“L’ajuntament d’Abrera és membre del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública 
del Baix Llobregat Nord, constituït el 19 d’octubre de 2010, juntament amb els ajuntaments de 
Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires, 
Collbató i Castellví de Rosanes. 
 
Mitjançant Resolució de 26 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Administració Local, del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, es va 
inscriure el Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del Baix Llobregat Nord en la 
secció de consorcis del Registre d’ens locals de Catalunya, atribuint-li el codi d’identificació 
9834230008.   
 
El Ple del Consorci, en sessió extraordinària de data 4 d’octubre de 2013, va aprovar inicialment la 
dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del Baix Llobregat Nord, 
així com la derogació dels seus Estatuts. 
 
En el ben entès que aquesta dissolució no suposa haver de procedir a la liquidació dels béns de 
dit Consorci per ésser aquests de propietat o en règim de lloguer de l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires; i en quant a la tresoreria cal fer esment que els ingressos i despeses han estat 
assumits íntegrament per dit ajuntament a través del seu Pressupost Corporatiu, comportant que 
el Consorci no hagi hagut d’elaborar cap Pressupost, cap liquidació pressupostària, així com 
tampoc hagi hagut d’emetre cap tipus de facturació, atès que la resta dels ens consorciats no hem 
fet cap tipus d’aportació econòmica ni material. No essent necessari per tant l’aplicació de l’article 
24 dels Estatuts del Consorci. 
 
Els articles 324.2 i 313 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, disposa que la dissolució del consorci, amb l'acord previ del seu 
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òrgan superior de govern, ha de ser ratificada per les administracions consorciades i acordada 
amb les mateixes formalitats que per a la seva creació. 
 
La competència per a ratificar l'acord de dissolució correspon al Ple de l’ajuntament, d'acord amb 
l'article 324.2, i amb el quòrum previst a l'article 313.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que preveu que l'acord de dissolució 
s'adoptarà amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació. 
 
Aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 27.11.2013, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 3 
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 2 vots 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 de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció 
del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar inicialment l'acord de dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió digital 
local pública del Baix Llobregat Nord que inclou la derogació dels seus Estatuts, adoptat en sessió 
extraordinària del Ple del Consorci en data 4 d’octubre de 2013. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat aquest Ajuntament de la no procedència de la liquidació de béns 
del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del Baix Llobregat Nord, tal i com 
s’ha exposat a la part expositiva del present acord.  
 
Tercer.- Així com també donar publicitat del present acord juntament amb els Estatuts derogats 
del Consorci, a la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Quart.- Transcorregut el període d'informació pública de la ratificació acordada, sense haver-se 
presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, s'entendrà que l'acord ha esdevingut 
definitiu i, per tant, produïda la ratificació efectiva, per part de l’Ajuntament d’Abrera, de l'acord 
definitiu de dissolució. 
 
Cinquè.- Publicar l’acord definitiu de la ratificació de la dissolució del Consorci per a la gestió de la 
televisió digital local pública del Baix Llobregat Nord, juntament amb els seus Estatuts derogats, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC),així com al tauler d’anuncis municipals i a la pàgina web municipal 
www.ajuntamentabrera.cat, per a general coneixement. 
 
Sisè.- Facultar l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Abrera per dictar les disposicions 
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del 
Baix Llobregat Nord, per al seu coneixement i efectes oportuns i en especial perquè procedeixi a 
sol·licitar la baixa del Registre d'Entitats del Consorci un cop l'aprovació de la dissolució sigui 
efectiva, i remissió a aquesta Corporació d'una còpia de la resolució de la baixa quan aquesta es 
produeixi. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord als Ajuntaments de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató i Castellví de Rosanes per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
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Novè.- Determinar que els presents acords s’emeten en el marc de l’afirmació de l’Ajuntament de 
Sant Esteve de Sesrovires que aquesta dissolució no suposa haver de procedir a la liquidació dels 
béns de dit Consorci per ésser aquests de propietat o en règim de lloguer de l’Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires; i en quant a la tresoreria, aquesta ha estat integrament gestionada per dit 
Ajuntament a través del seu Pressupost Corporatiu, pel que l’Ajuntament d’Abrera no assumeix 
cap responsabilitat sobre la gestió realitzada ni cap despesa present ni futura en relació a la 
liquidació de béns i la extinció fins la total i efectiva dissolució del Consorci per a la gestió de la 
televisió digital local pública del Baix Llobregat Nord.“ 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta 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.  
 
 

3/153.- Creació dels fitxers de videovigilància i de registre censal d’animals de companyia i 
gossos potencialment perillosos i modificació de l’ordenança reguladora de la creació de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Abrera.  Expedient: C:4.1 N:2012/01 
T:00 V:00 S:00   
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental. És 
responsabilitat de les administracions locals el relatiu a la creació, modificació o supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal. 
 

L’article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
administracions públiques només pot fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada 
al Butlletí Oficial de l'Estat o al Diari Oficial que correspongui. 
  

De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, la corporació local en matèria de Protecció de Dades queda sota 
l’àmbit de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les corporacions Locals 
que crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança 
municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general.  
 
El Ple municipal va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de 
caràcter personal de l’Ajuntament mitjançant acord número 63 de data 25 de maig de 2012. Es va 
declarar definitivament aprovada per Decret d’Alcaldia número 964 de data 17 d’agost de 2012.  
 
Atesa la necessitat de crear dos fitxers més relatius a les càmeres de videovigilància i del registre 
censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos.   
 
Atès que a l'expedient instruït s'han complert els requisits determinats per la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal atesa, també, la competència 
reglamentària atribuïda a aquest òrgan. 

 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement /desfavorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 27.11.2013, per 6 vots a favor del Grup 
Municipal Socialista, 3 abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup 
Municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot a 
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favor del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya, 1 vot a favor del Grup Municipal de Plataforma per 
Catalunya i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear conforme la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, segons els articles 52 i següents del Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els fitxers de titularitat publica que es 
detallen a continuació, amb el ben entès que esdevindran aprovats definitivament amb l’aprovació 
definitiva de la modificació de l’Ordenança:  
 
a) Fitxer de videovigilància   
b) Fitxer registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos. 
 
Segon.- Modificar inicialment, conforme la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, i segons els articles 52 i següents del Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  l’Ordenança reguladora de la 
creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’ajuntament d’Abrera, que es detalla a 
continuació: 
 
“Article 2. Objecte 
 

La present ordenança té per objecte aprovar: 

-la creació dels fitxers que estan relacionats de l’ Annex 14 al 15.   
 

(...) 
 

Annex 14. Creació del fitxer VIDEOVIGILÀNCIA 
 

RESPONSABLE  DEL FITXER 

- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament d’ Abrera 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- NIF: P0800100J 
- Domicili: Pça. Constitució 1 
- Codi postal. Localitat: 08630 Abrera 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93 770 03 25 
- Fax: 93 770 26 12 
- Email: informacio@ajuntamentabrera.org 
 
IDENTIFICACIÓ  I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Videovigilància. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Vigilància i control dels accessos de persones a les 
dependències i instal·lacions de l'Ajuntament. 
 
ORIGEN  I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat.  
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- Col·lectius o categories d'interessats: Persones que accedeixen a les dependències i instal·lacions de 
l'Ajuntament. 
- Procediment de recollida de dades: Captació d'imatge per un sistema de càmeres. 
 
TIPUS  DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: Imatge, data i hora de l’imatge.  
- Sistema de tractament: Automatitzat. 
 
MESURES  DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.   
 
CESSIÓ  O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions Públiques competents en la matèria. Forces i 
Cossos de Seguretat.   
 
TRANSFERÈNCIES  INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS  D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Oficina d’ atenció al ciutadà de Ajuntament d’ Abrera.  
 
 
Annex 15. Creació del fitxer Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment 
perillosos. 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 

- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament d’ Abrera 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- NIF: P0800100J 
- Domicili: Pça. Constitució 1 
- Codi postal. Localitat: 08630. Abrera 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93 770 03 25 
- Fax: 93 770 26 12 
- Email: informacio@ajuntamentabrera.org 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Registre censal d’ animals de companyia i gossos potencialment perillosos. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Manteniment del Registre censal d’animals de companyia i 
gossos potencialment perillosos (gestió de les llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
per a les que es necessari el certificat d’aptitud psicològica dels propietaris). 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques 
- Col·lectius o categories d'interessats: Propietaris d’animals potencialment perillosos inscrits en el 
Registre. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres 
documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades especialment protegides: Salut. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic. Telèfon. Signatura 
manuscrita. Signatura electrònica. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
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MESURES DE SEGURETAT.  
-Nivell de seguretat adoptat: Alt.  
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà.    
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’Ordenança durant un termini de trenta dies, el qual serà 
anunciat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a un diari de comunicació 
escrita diària, al tauler municipal d’edictes i al web municipal.   
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat i entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils. 
Quart.- Publicar íntegrament el contingut de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona entrant en vigor els fitxers, transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril de 15 dies hàbils. 
 
Cinquè.- Notificar i sol·licitar la inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya (C. Llacuna, 166, 7a 08018-Barcelona) utilitzant els suports normalitzats per formalitzar 
les inscripcions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i doni trasllat de la inscripció al 
Registro General de Protección de Datos, una vegada aprovat definitivament, i comunicar a tot el 
personal de l’Ajuntament.” 
 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Iván García Egea, regidor del Grup Municipal del Partit popular. 
 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta 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.  
 
 
 

4/154.- Centre d’Atenció Primària del barri de Can Vilalba. Expedient núm.: C: 6.9 N: 90/5 T: 02 
V: 01.55 S: 03 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“El Ple municipal de data 24.11.2006 va acordar qualificar com a bé patrimonial part de la  finca 
3399 per tal de ser cedida al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya amb la 
finalitat de construir un Centre d’Assistència Primària (CAP). 
El Ple municipal núm. 1877 de 24 de novembre de 2006 l’Ajuntament d’Abrera va acordar la 
cessió gratuïta a favor del CatSalut del domini de part de la finca registral 3399, de 1.124,67m² de 
superfície, per a la construcció d’un centre d’atenció primària, que es descriu a continuació i que 
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en l’actualitat consta inscrita en el Registre de la propietat de Martorell núm.  1 com a finca número  
8077. 
 

“Reste de terreny  urbà en el municipi d’Abrera de superfície 1.124,67 m2 (o la que realment hi hagi entre els 
seus llindars), amb la següent descripció: Llinda al Nord amb línia lleugerament corba d’aproximadament 43,88 
metres amb la Unitat de Zona V (UZ V) del Pla Parcial Urbanístic Subsector Industrial “Can Vilalba”; a l’Est, en 
línia recta d’aproximadament 28,09 m amb terrenys del sistema d’equipaments del Pla Parcial Urbanístic 
Subsector Industrial Can Vilalba; al Sud, en línea recta d’aproximadament 31,66 m de projecció total, amb el 
vial interior del sistema d’equipaments, i a l’Oest, en línea recta d’aproximadament 33,07 m de projecció total, 
amb la zona d’aparcament del sistema d’equipaments. La unió del llindar Sud i Oest és un arc de 
circumferència de radi 15,00 m tangent a ambdós llindars.” 
 

En data 23 de setembre del 2008 es va signar un conveni amb el Departament de Salut i el Servei 
Català de la Salut per a la construcció del Centre d’Atenció Primària ubicat al carrer 
Circumval·lació d’aquesta població, en virtut del qual, una vegada finalitzades les obres, 
l’Ajuntament de es comprometia a cedir la possessió del sòl i posar a disposició del CatSalut 
l’edifici construït, el qual inscriuria l’obra nova en el Registre de la Propietat aprovat per la Junta de 
govern local núm. 278 de data 15.02.12 i posteriorment 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 esmentat. 
 
La Junta de Govern Local de data 15.11.2008 va acordar segregar de la finca registral 3399 una 
porció de 1.124,67 m² per a destinar-la a equipaments. 
 
Posteriorment el Servei Català de la Salut mitjançant escrit de 15.04.2013 (registre d’entrada a 
l’Ajuntament d’Abrera 22.04.2013) va sol·licitar una sèrie de tràmits i documents necessaris per 
poder formalitzar la cessió de domini del solar on s’ubica el Centre d’Atenció Primària de Can 
Vilalba la Generalitat. 
 
Una vegada determinada la finalitat de la cessió, i que aquesta es fa en benefici de la població de 
l'ens local sempre que es contribueixi o compleixi amb interesses de caràcter local, així com 
justificat que la finalitat de la cessió no es pot aconseguir mantenint l'ens local el domini o el 
condomini dels béns, ni constituint-se sobre aquests cap dret i d’acord amb l’article 49.3 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, 
l’expedient s’ha de sotmetre a un període d’informació pública per un període mínim de 30 dies i 
se n’ha de donar compte al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
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. 
 
Aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 27.11.2013, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista,  
3 abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 abstencions del Grup Municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 2 vots 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 de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció 
del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
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 
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Deixar constància de la Fitxa 1.1, Centre d’Atenció Primària de Can Vilalba , 
Construccions, de l’inventari de béns immobles de l’Ajuntament d’Abrera que s’annexa a aquest 
acord.  
 
Segon.- Ratificar l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament d’Abrera de data 24.11.06 número 1877 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Primer. Cedir gratuïtament a favor del Servei Català de la Salut, el domini de la finca inscrita en l’Inventari de Béns del 
Municipi com a bé patrimonial i que es descriu registralment com segueix: 
 
“Reste de terreny  urbà en el municipi d’Abrera de superfície 1.124,67 m2 (o la que realment hi hagi entre els seus 
llindars), amb la següent descripció: Llinda al Nord amb línia lleugerament corba d’aproximadament 43,88 metres amb la 
Unitat de Zona V (UZ V) del Pla Parcial Urbanístic Subsector Industrial “Can Vilalba”; a l’Est, en línia recta 
d’aproximadament 28,09 m amb terrenys del sistema d’equipaments del Pla Parcial Urbanístic Subsector Industrial Can 
Vilalba; al Sud, en línea recta d’aproximadament 31,66 m de projecció total, amb el vial interior del sistema 
d’equipaments, i a l’Oest, en línea recta d’aproximadament 33,07 m de projecció total, amb la zona d’aparcament del 
sistema d’equipaments. La unió del llindar Sud i Oest és un arc de circumferència de radi 15,00 m tangent a ambdós 
llindars.” 
 
Qualificació urbanística i patrimonial: d’acord amb el vigent Pla General i Planejament derivat del subsector (Pla Parcial 
Subsector Industrial “Can Vilalba”), té la qualificació urbanística d’equipament públic i la qualificació jurídica de bé 
patrimonial destinat a la construcció d’un Centre d’Assistència Primària. 
 
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament d’Abrera, en el Registre de la Propietat de Martorell, al tom 2071, llibre 
57 d’Abrera,  foli 103, finca 3399, per nota marginal a la inscripció segona (en tramitació la individualització registral com 
a finca independent). 
 
La finca està inclosa dins de la  referència cadastral  0076107DF1907N0001ZI. 
 
Segon. Determinar que la finca objecte de cessió serà destinada a Centre d’Atenció Primària mitjançant la seva 
construcció i/o ús per a tal finalitat, i a tals efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàticament 
de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens Locals (DOGC núm. 1076, de 2.12.1988). 
 
Tercer. Manifestar que la construcció del Centre d’Atenció Primària a que fa referència aquest Acord podrà ser duta a 
terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 
 
Quart. Declarar que el terreny és apte per al seu destí com a Centre d’Atenció Primària i que comptarà amb abastament 
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potencia suficient per l’execució de l’obra i el 
posterior correcte funcionament de Centre d’Atenció Primària així com amb la instal·lació d’una estació transformadora 
d’energia – en el supòsit de ser necessari -, i el vial que dona davant del solar tindrà pavimentada la calçada i tindrà 
encintades les voreres, i correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu 
destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest. 
Cinquè. Fer avinent que l’immoble descrit té la següent qualificació, classificació i paràmetres urbanístics: 

a) sòl urbanitzable, d’acord amb el vigent pla municipal d’ordenació d’Abrera  
b) Pla Parcial aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 20 d’octubre de 2005 
c) qualificació d’equipament públic 
d) aprofitament urbanístic del 50% del terreny. 

 

Sisè.  Formular les següents declaracions pel que fa a limitacions de domini, servituds públiques o de caràcter 
administratiu, en relació a la finca registral descrita a l’expositiu: 

a) que no existeixen càrregues ni gravàmens respecte de la finca 
b) que no existeixen limitacions de domini ni servituds públiques ni de caràcter administratiu, (acordada, i en 

tramitació la cancel·lació de la càrrega existent). 
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c) que la qualificació urbanística del bé (equipament públic) és plenament compatible amb el seu destí com a 
Centre d’Assistència Primària 

d) que ni la configuració i delimitació de la finca, ni la titularitat ni la seva qualificació urbanística serà alterada per 
la reparcel·lació futura del subsector. 

 
Setè. Valorar - taxar la finca de 1.124,67 m2 a efectes purament de la transmissió a realitzar a la Generalitat de 
Catalunya en 464.713,64 €, d’acord amb l’informe pericial 061121-01 de l’arquitecte Cap del Departament d’Urbanisme 
que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vuitè. Constatar que la taxació de la finca (464.713,64 €) no excedeix del 25% dels recursos ordinaris (2.726.365,57 €) 
dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament de l’exercici 2006 i, en conseqüència, d’acord amb l’article 40.c) del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, considerar que la notificació 
d’aqueta resolució al Departament de Governació de la Generalitat, tindrà els efectes de la comunicació prevista a dit 
article. 
 
Novè. Condicionar la part dispositiva primera i segona d’aquest acord a l’aprovació definitiva del canvi de qualificació 
jurídica acordat a la resolució plenària anterior núm. 1876. 
 
Desè. Assumir el compromís per part d’aquesta administració de fer-se càrrec de tots els impostos i taxes derivats de la 
construcció, instal·lació i obres del Centre d’Atenció Primària sens perjudici de les exempcions i bonificacions previstes 
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals.  
 
Onzè. Facultar a l’Alcalde President d’aquest Ajuntament senyor Félix D. Chico Vara per dur a terme els actes i signar 
els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord; i expressament se’l 
faculta per a la formalització d’un conveni amb el Servei Català de la Salut on es regulin amb detall tots els aspectes. 
 
Dotzè. Adoptar les anteriors decisions (POD 3) per unanimitat del presents, i amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació essent aquest de 13.” 
 
Tercer.- Constatar respecte a la cessió aprovada amb caràcter gratuït al Servei Català de la Salut 
a disposició del CatSalut que:  
 

� 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. 

 
� Superfície: superfície sòl: 1.124,67 m2 i superfície construïda: 284,75 m2 

 
� Valoració  del solar i de l’edifici: el valor del solar ascendeix a 464.713,64 € el valor net  

de l’edifici construït ascendeix a 502.579,39 €. 
 

� Finalitat: El terreny és apte per al seu destí com a be patrimonial destinat a la construcció 
del el Centre d’Atenció Primària de Can Vilalba  compta amb abastament d’aigua, 
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potencia suficient per 
l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament així com amb la instal·lació d’una 
estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser necessari  

 
� Descripció del be: Porció de terreny urbà en el municipi d’Abrera de superfície 1.124,67 

m2 (o la que realment hi hagi entre els seus llindars), en el que hi ha una edificacions, amb 
una superfície construïda de284,75 m2, amb accés per Avinguda Circumval·lació, 3 de Can 
Vilalba. La resta de solar està lliure d’edificació i, una part, es destina a aparcament. 

 
� Llindars: al Nord amb línia lleugerament corba d’aproximadament 43,88 metres amb la 

Unitat de Zona V (UZ V) del Pla Parcial Urbanístic Subsector Industrial “Can Vilalba”; a 
l’Est, en línia recta d’aproximadament 28,09 m amb terrenys del sistema d’equipaments del 
Pla Parcial Urbanístic Subsector Industrial Can Vilalba; al Sud, en línea recta 
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d’aproximadament 31,66 m de projecció total, amb el vial interior del sistema 
d’equipaments, i a l’Oest, en línea recta d’aproximadament 33,07 m de projecció total, amb 
la zona d’aparcament del sistema d’equipaments. La unió del llindar Sud i Oest és un arc 
de circumferència de radi 15,00 m tangent a ambdós llindars.” 

 
� Qualificació jurídica: Bé patrimonial segons acord del Ple municipal núm. 1.876 de data 

24 de novembre de 2006. 
 

� Núm. inscripció Registral: 8077 
 

� Referència cadastral: 0076108DF1907N0001UI 
 
Tercer.- Constatar que la finca objecte de cessió s’ha de destinar a el Centre d’Atenció Primària 
de Can Vilalba . 
 
La finalitat pública que es pretén assolir amb la cessió gratuïta de domini del solar no es pot 
realitzar mantenint el domini o establint el condomini de la mateixa. A tals efectes si la finca cedida 
no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat 
dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de 
l’Ajuntament d’Abrera en els termes que resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
En tot cas, operarà la reversió tant del be objecte de cessió com de les instal·lacions i 
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament  d’Abrera transcorregut el termini de 
30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
 
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que faci 
possible continuar oferint el servei de Centre d’Atenció Primària, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Quart.- Deixar constància que a l’import que el CatSalut ha reintegrat a l’ajuntament, mitjançant 
subvenció és de 594.769,58 €,  així com,  60.000 € per a l’equipament.  
 

Cinquè.- 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 be 
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.  
 
Sisè.- Donar compte d’aquest expedient al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Setè.- 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. 
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Vuitè.- Sol·licitar al Registre de la Propietat que procedeixi a deixar constància d’aquest canvi, 
mitjançant els corresponents assentaments o operacions registrals adients.  
 
Novè.- Facultar a la Sra. Alcadessa-Presidenta perquè assistida per la Sra. Secretaria, realitzi 
totes les operacions oportunes, redacció de documents, signatura dels mateixos i altres que siguin 
precises perquè tingui efectivitat el present acord.  
 
Desè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns i donar compte de 
la inscripció en el Inventari municipal aquesta cessió.” 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta 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.  
 
5/155.-  Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 
2n trimestre de 2013. Expedient: C:6.13 N: 2012/05 T:00 V:00 S:02. 
 
L’Alcaldessa dóna compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 2n 
trimestre de 2013. 
 
“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 2n 
trimestre de l' exercici 2013. 
 

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.- Donar compte de la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la 
tresoreria del 2n 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  

 
 
6/156.- Informe 3r trimestre 2013 Llei  15/2010, de 5 de Juliol. Expedient:  2013/3 
 
L’Alcaldessa dóna compte de l’informe del 3r trimestre 2013 Llei 15/2010, de 5 de Juliol 
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“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 
adjudicadors 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 tercer trimestre de l’exercici 2013 abasta el període comprès entre 1.07.2013 al 
30.09.2013. 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 60 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 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 exclosos doncs tots 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 l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre de l’exercici 2013 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  
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7/157.- Composició de la Comissió especial de comptes. Expedient: C:2.2 N:2011/01 T:01 
S:06 
 
L’Alcaldessa dóna compte de la composició de la Comissió Especial de Comptes municipal. 
 
“Un cop celebrades les Eleccions Locals,  convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de 
març, pel que es convoquen eleccions locals i constituït el nou ajuntament el dia 11 de juny de 
2011, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, era necessari 
procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a la creació i 
determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
D’acord amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, calia que l’Ajuntament, 
dins dels trenta dies següents a la sessió constitutiva, establís la composició de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Conforme allò establert a l’article 58 del 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, la constitució de la Comissió Especial 
de Comptes és obligatòria en tots els municipis i està integrada per membres de tots els grups 
polítics integrants de la corporació. El número de membres es proporcional a la seva 
representativitat en l’ajuntament o igual para cada grup. En aquest últim cas s’aplicarà el sistema 
de vot ponderat. 
 
En el Ple de 20 de juliol de 2011 la comissió especial de comptes es considera creada per 
ministeri de la llei, car no assumeix la seva funció cap altre comissió informativa i té les 
competències que li atribueix l’ordenament jurídic vigent. La presideix l’alcaldessa i la integra un 
regidor de cadascun dels grups municipals, els quals designaran el seu membre en el termini de 
cinc dies des de la data del ple, per escrit del seu portaveu adreçat al registre general municipal. A 
la comissió especial de comptes, s’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Posteriorment, en el Ple Municipal de 27 de setembre de 2013 es va donar compte de la 
modificació de la composició del grup polític municipal del Partit Popular, cosa que, posa de 
manifest a data d’avui poder deixar constància de la composició.  
 
Tenint en compte tot el relacionat anteriorment i en us de les atribucions que m’atorga la Llei  
aquesta l’Alcaldia  
 
DONA COMPTE: 
 
Primer.- De la composició de la Comissió Especial de Comptes municipal. 
 
Presidenta: Sra. Maria Soler Sala      
 
Vocal: Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC)   Suplent: Sr. Antonio Merino Requena 
Vocal: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU)   Suplent  Sr. Lluís Cirera Antón 
Vocal: Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP)    Suplent: Sr. Iván García Egea 
Vocal: Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A)    Suplent: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Vocal: Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV)     
Vocal: Sr.   Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC)  
Vocal: Sr.   Iván Serrano Rodríguez (EU-IU)  
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Segon.- Donar compte que la Comissió Especial de Comptes està representada per un membre 
de cada grup polític municipal, aplicant-se el sistema de vot ponderat segons el següent barem:  
 
PSC  6 vots 
CIU 2 vots 
ICV 1  vot 
PP 3 vots 
Ad’A 3 vots 
PXC 1 vot 
EU-IU 1 vot 

 
Tercer.- Donar compte que cada grup polític mitjançant escrit del portaveu adreçat a l’Alcaldia, pot 
assenyalar l’adscripció a la Comissió Especial de Comptes 
 del regidor i suplent del seu grup polític, del que es donarà compte al Ple municipal en la propera 
sessió que es celebri. 
 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 

8/158.- Moció: Abrera, ciutat compromesa amb les energies renovables 
 
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. 8.1/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 27 de novembre de 2013, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 2 
vots a favor del Grup Municipal d’Ad’A, 6 abstencions del Grup Municipal del PSC, 3 abstencions 
del Grup Municipal del PP, 2 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal d’ICV i 1 abstenció del Grup Municipal PxC; queda incorporat aquest punt en l’ordre del 
dia. 
 
El regidor, Sr. Miquel Carrión, presenta una proposta d'acord conjunta dels Grups municipals 
d’Alternativa d’Abrera i Esquerra Unida-Izquierda Unida que literalment diu: 
 
“Des de l’aprovació per part del Consell de Ministres, al desembre de 1999, del Pla de Foment de 
les Energies Renovables, els Ajuntaments han esdevingut part activa en la promoció, en la mesura 
de les seves competències, de l’ús de les energies renovables entre la Ciutadania. 
 
En aquest sentit, en 2004 l’Ajuntament d’Abrera aprovava l’Ordenança Reguladora de la 
Incorporació de Sistemes de Captació d’Energia Solar a les Construccions, una ordenança la qual 
establia una sèrie d’obligacions en matèria urbanística que posteriorment serien assumides per la 
normativa urbanística supramunicipal.  
 
Alhora, en 2009 i a proposta del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, Abrera s’adheria al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses compromesos amb els objectius comunitaris de reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts 
d’energia renovable.  
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Paral·lelament, en la línia de les diferents directives europees relacionades amb la millora de 
l’eficiència enèrgica, el Govern de l’Estat aprovava en 2008 el Decret 1578/2008 de retribució de la 
producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica i també, a finals de 2011 el 
Reial Decret 1699/2011 pel qual es regula la connexió a la xarxa de instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica de baixa potència, normatives orientades a estimular i facilitar la producció i 
autoconsum d’electricitat per part de la Ciutadania. 
 
Sorprenentment, amb la supressió de les primes a les energies renovables (Reial Decret-Llei 
1/2012) però, sobretot, amb el Reial Decret-Llei 9/2013 de mesures urgents per garantir l’estabilitat 
financera del sistema elèctric al juliol i amb l’esborrany de Reial Decret sobre autoconsum enviat a 
la Comissió Nacional de l’Energia, el Govern del Partit Popular, en la figura del Ministre Soria, ha 
canviat sobtadament de rumb i ha posat en marxa una veritable reforma energètica que posa en 
perill el avenços aconseguits en els darrers anys.  
 
Estem davant d’una reforma energètica que no respon a l’interès general sinó al d’aquelles 
empreses productores d’energia que veuen perillar el seu oligopoli. Sota la bandera del dèficit 
tarifari i amb l’establiment de nous sistemes tarifaris i incomprensibles impostos (com el “peatge de 
suport”), es vol acabar amb el concepte d’estalvi energètic, criminalitzar a aquells que opten per 
models d’autoconsum energètic més eficients i respectuosos amb el medi ambient (potencials 
“delinqüents solars”) alhora que es posa contra les cordes a tot un sector econòmic, el de les 
energies renovables, que genera entre 8.000 i 9.000 llocs de treball. 
 
Per tot això, Alternativa d’Abrera i Esquerra Unida-Izquierda Unida demana al Ple de l’Ajuntament 
d’Abrera, prèvia esmena de l’últim apartat aprovada per unanimitat, que prengui en consideració 
els següents  
 
ACORDS: 
 

a) Declarar Abrera municipi compromès amb les energies renovables i, en conseqüència, 
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. 

b) Mostrar el rebuig de l’Ajuntament d’Abrera al Reial Decret–Llei 9/2013 i a l’esborrany de 
Reial Decret sobre autoconsum i instar al Govern de l’Estat a la seva derogació. 

c) Donar trasllat dels acords als Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, als grups 
del Parlament de Catalunya, a les principals associacions espanyoles del sector de les 
energies renovables i a la Comissió de la Unió Europea. 

 
 
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: 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 d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo 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 d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
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Abstencions: 4 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea 
Grup Municipal de PXC: Sr. F. Xavier Bazán Sánchez 

 
 
9/159.- Adopció del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública 
 
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. 8.2/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 27 de novembre de 2013, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 2 
vots a favor  del Grup Municipal d’Ad’A, 6 abstencions del Grup Municipal del PSC, 3 abstencions 
del Grup Municipal del PP, 2 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal d’ICV i 1 abstenció del Grup Municipal PxC; queda incorporat aquest punt en l’ordre del 
dia. 
 
El regidor, Sr. Iván Serrano, presenta una proposta d'acord conjunta dels Grups municipals 
d’Alternativa d’Abrera i Esquerra Unida-Izquierda Unida que literalment diu: 
 
Atès que els diferents mitjans de comunicació locals sempre han estat objecte de crítica per part 
dels partits de l’oposició en relació a la seva imparcialitat i la manera d’informar sobre els diferents 
aspectes de la vida social i política abrerenca.  
 
Atès que es una problemàtica sobre la que no hi ha hagut cap intent, per part dels seus 
responsables politics, de cercar vies de solució o, com a mínim, de diàleg amb l’oposició per 
atendre les diferents propostes de millora que s’han presentat en aquest mateix plenari i que han 
estat sistemàticament rebutjades i desoïdes.  
 
Atès que des d’ambdós grups municipals volem tornar a plantejar una solució raonable, 
democràtica i participativa al conflicte entorn dels mitjans de comunicació, molt especialment 
l’Abrerainfo, que ens permeti treure’ls d’una vegada per totes del debat polític.  
 
Atès que cal millorar la gestió, la participació i la transparència d’aquests mitjans amb l’objectiu de 
garantir efectivament el seu paper formatiu i informatiu i que l’equip de govern no ha trobat la 
manera de fer-ho en les darreres dècades.  
 
És per tot això que amb ànim constructiu i remetent-nos a un document redactat per una institució 
científica i no subjecta a cap sospita de posicionament polític com és el Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Bellaterra, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera, prèvia esmena de 
l’últim apartat aprovada per unanimitat, l‘adopció dels següents acords,  
 
1. Adoptar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Publica com a principis 

rectors de la gestió dels mitjans de comunicació a Abrera  
2. Implementar, en el menor temps possible, els canvis necessaris en, les polítiques públiques de 

comunicació per adequar-se a les disposicions del Decàleg.  
3. Convocar immediatament el Consell Consultiu de Ràdio Abrera amb la comesa de valorar el 

grau d’implantació dels punts del decàleg i treballar i fer una proposta d’implementació que 
retorni al Ple municipal. 
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Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta 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.  
 
 
10/160.- Moció: Mesures per al desenvolupament d’una xarxa de carril-bici al municipi 
d’Abrera 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats 
Locals, l’acord núm. 8.3/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 27 de novembre de 2013, 
dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 6 
abstencions del Grup Municipal del PSC, 3 abstencions del Grup Municipal del PP, 2 abstencions 
del Grup Municipal d’Ad’A, 2 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal d’ICV i 1 abstenció del Grup Municipal PxC; queda incorporat aquest punt en l’ordre del 
dia. 
 
El Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida presenta la proposta d'acord que 
literalment diu: 
 
“Atès que Abrera és un poble de unes dimensions prou reduïdes com per facilitar bona part dels 
desplaçaments intramunicipals amb bicicleta. 
 
Atès que un dels acords del Pla Estratègic encara pendent de desenvolupar és: “Creació 
d’itineraris per a desplaçaments en bicicleta, especialment en la connexió entre el poble i els 
polígons”. 
 
Atès que els darrers estudis que abasten del 2000 al 2007 ens indiquen que a Abrera els 
combustibles líquids, normalment associats al sector del transport, han experimentat un gran 
creixement durant aquest període, probablement a causa de l'augment considerable de la flota de 
vehicles del municipi, amb el seu efecte sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
 
Atès que en qualsevol estratègia de reducció de les emissions de gasos d’efecte és fonamental 
l’ús de vehicles no contaminants com la bicicleta, malgrat aquesta opció ni tan sols es contempli al 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Abrera. 
 
Atès que al P.I. Barcelonès, amb motiu de la instal·lació de l’empresa Mercadona i de les obres 
subsegüents, es posarà en marxa el primer tram de carril-bici al municipi d’Abrera, però sembla 
incoherent fer-ho absolutament deslligat de la resta de la trama urbana. 
 
Per tot això, plantegem al Ple Municipal, prèvia esmena de l’últim apartat aprovada per unanimitat, 
les següents propostes d’acord, 
 

1. Que l’Ajuntament estudiï totes les possibilitats i mesures viables i assequibles per unir els 
polígons, els barris d’Abrera i el nucli urbà en una xarxa de carril-bici amb continuïtat. 

2. Que la regidoria d’Obres, Serveis Urbans i Mobilitat presenti un estudi detallat a nivell viari 
i econòmic en relació al primer punt d’aquestes propostes d’acord en un termini de nou 
mesos, sempre ajustant-se a les especificacions contingudes al Manual per al disseny de 
vies ciclistes de Catalunya (DPTOP, 2007).” 
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El regidor del grup municipal de Convergència i Unió, Sr. Lluís Cirera, no hi és present a la 
votació de l’acord. 
 
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: 11 
 

Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, Sra. 
Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta. 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 

 
Abstencions: 4 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea 
Grup Municipal de PXC: Sr. F. Xavier Bazán Sánchez 

 
11/161.- Moció: Sobre el col·lector de salmorres 
 
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, i l’acord núm. 8.4/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 27 de novembre de 
2013, dictaminat favorablement per 6 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 2 vots a favor del 
Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV, i per 3 abstencions del Grup 
Municipal del PP, 2 abstencions  del Grup Municipal d’Ad’A,i 1 abstenció del Grup Municipal PxC i 
1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, queda incorporat aquest punt 
en l’ordre del dia. 
 
El Sr. Regidor Jesús Naharro presenta la proposta d’acord del grups municipals dels socialistes, 
de Convergència i Unió, i d’Iniciativa per Catalunya Verds, que literalment diu: 
 
“Arran dels problemes ocasionats en el col·lector de salmorres que voreja el riu Llobregat i de les 
fuites produïdes en els termes municipals on transcorre i que aquestes fuites, es repeteixen amb 
una freqüència intolerable posant de manifest diverses qüestions, d’una gravetat que no pot 
escapar a ningú, ni a ningú deixar indiferent: 
 
1.- La conducció presenta greus deficiències estructurals que posen en risc un dels espais més 
sensibles del nostre territori i els aqüífers d’on ens abastim d’aigua potable —des de la seva 
construcció el col·lector ha patit més de 300 fuites—. Les deficiències han estat denunciades 
reiteradament per aquest Ajuntament i per d’altres afectats.  
 
2.- El manteniment d’aquesta conducció és del tot ineficient i inadequat. De fet, les fuites es 
repeteixen amb freqüència i a voltes amb conseqüències desastroses per la flora i la fauna de la 
zona: Monistrol, 2010; Olesa, 2010 i 2011; Abrera, 2012 i 2013; Esparreguera, 2012 i 2013. 
 
3.- L’observació de l’estat de la canonada porta a pensar que les fuites, a més, són constants. 
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Lamentem profundament que precisament en l’any del riu Llobregat, el seu futur estigui en més 
risc que mai a causa de la inacció de l’administració que té transferides les competències que 
haurien de garantir el seu futur. 
És ben clar que les administracions públiques i els organismes que en depenen no poden dimitir 
de les seves responsabilitats, i més quan aquestes responsabilitats posen en risc el present i el 
futur dels ciutadans i dels territoris, com en el cas que ens ocupa. 
 
És per tot això que el ple de la corporació adopta els següents acords: 
 
Primer.- Denunciar la greu situació de risc on ens porta la deixadesa de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i la inacció de la Generalitat de Catalunya en aquest assumpte lamentable.  
 
Segon.- El ple de la corporació exigeix que es compleixin les obligacions pel que fa al correcte 
manteniment d’aquest col·lector. 
 
Tercer.- Que es prevegi, de manera immediata, una reforma integral d’aquest col·lector o, si això 
no és possible, la seva eliminació. 
 
Quart.- Que l’Agència Catalana de l’Aigua informi de manera constant a les administracions i a les 
entitats i empreses que operen en el territori de les actuacions dutes a terme per tal de solucionar 
aquest greu problema i del calendari d’aquestes actuacions. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua, al conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa Iberpotash SA i als ajuntaments 
d’Esparraguera, Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat.” 
 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta 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.  
 
 
12è PUNT / SOBREVINGUTS 
 
L’Alcaldessa, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents 

 
 
12.1/162.- Moció demanant la inclusió d’una partida en els pressupostos de la Generalitat 
per aquest 2014 destinada, explícitament, a la construcció d’una nova escola a Abrera. 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d’acord que literalment diu: 
 
“Atès que la construcció de la tercera escola de primària d’Abrera és una prioritat pel Govern de la 
Generalitat. 
 
Atès que en el darrer Pressupost aprovat per la Generalitat apareixia una partida destinada 
explícitament a iniciar la construcció d’aquesta nova. 
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Atesa la proposta de resolució aprovada al Parlament de Catalunya unànimement per tots els 
grups parlamentaris en relació a la construcció de la Tercera Escola. 
  
Atès que a la proposta de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per aquest 2014 formulada 
pel Govern de Convergència i Unió no apareix definida de forma explícita cap partida destinada a 
la construcció d’aquesta nova escola. 
 
Atès que, tot i existir una dotació a priori suficient per construir aquesta nova escola en una partida 
general, la no aparició de l’escola d’Abrera de forma explícita en el document presentat per 
Convergència i Unió és un fet que provoca un neguit important entre la Ciutadania d’Abrera. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Abrera demana que es prengui el següent ACORD: 
 

- Demanar al Govern de la Generalitat i als diferents grups representats al Parlament de 
Catalunya que desagreguin de la partida general per a infraestructures escolars del 
Pressupost de la Generalitat per aquest 2014 una partida suficient per a la construcció de 
la tercera escola de primària d’Abrera i que aquesta partida desagregada es defineixi 
explícitament en aquest sentit.” 

 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta 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.  
 

 
13è PUNT. Precs i  Preguntes 
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
13.1 PRECS I PREGUNTES ESCRITES 
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREGUNTA: En el marc de la Campanya Aturem el Glifosat desenvolupada per 'Som lo que 
sembrem', el Grup Municipal d'Esquerra Unida-Izquierda Unida a l'Ajuntament d'Abrera va 
sol·licitar, mitjançant un prec al ple ordinari de setembre d'enguany, el llistat dels productes 
fitosanitaris utilitzats per al manteniment de cada parc, jardí o  zona verda. 
 
Amb les respostes que ens va facilitar el Regidor de Parcs i Jardins comprovem que al nostre 
municipi s'utilitzen productes amb glifosat. 
 
L’herbicida glifosat, de nom comercial Roundup, fabricat per la multinacional Monsanto, presenta 
una elevada toxicitat per a tot tipus d’organismes vius, inclosos els humans i també de tipus 
ambiental. 
 
L’article 45 de la Constitució espanyola, el conveni d’Aarhus, la llei 27/2006 que transcriu i recull 
les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE, per les quals es regula el dret a la informació, a la 
participació pública . 
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INFORMA DELS SEUS EFECTES ADVERSOS: 
1.- En estudis epidemiològics efectuats en diferents tipus de poblacions humanes exposades a l’ 
herbicida, s’ha constatat: 
 
-un increment en el nombre de parts prematurs. 
-un increment en el nombre d’avortaments 
-un increment en el nombre de linfomes no-Hodgkin 
-un increment en el nombre de mielomes múltiples. 
 
2.-En animals de laboratoris s’ ha constatat: 
 
-un augment de la genotoxicitat 
-un augment en la mutagènesi 
-el seu funcionament com a disruptor endocrí, i una disminució en la producció de testosterona. 
-interferències en el funcionament del fetge. 
-efectes tòxics sobre la placenta, i una disminució de la taxa de fertilitat. 
 
 3.-El seu perjudici sobre ecosistemes en general, però especialment en els  aquàtics i els seus 
organismes en la forma de: 
 
-un gran increment en la mortalitat en amfibis. 
-un increment en la toxicitat sobre peixos. 
 
Últimament, s’està descobrint que és molt tòxic per a les abelles, i altres tipus d’insectes com les 
marietes. 
 
En el cas dels sòls, s’ha demostrat que és tòxic per a fongs i bacteris beneficiosos, i també per als 
cucs de terra. 
 
Una gran part dels aqüífers catalans estan contaminats amb glifosat 
 
PREGUNTA: Si l’ajuntament s’ha  plantejat una forma alternativa de jardineria i de manteniment 
dels seus parcs i jardins, reserva natural etc.  en  què no sigui necessària la utilització de 
productes fitosanitaris en particular els herbicides amb glifosat. 
 
P.D.: S’adjunta argumentari amb tots els articles científics que parlen de la toxicitat dels herbicides 
amb glifosat, per a la seva consulta. Es remarca que aquests estudis s’ han realitzat per científics 
independents, que a vegades han trobat serioses dificultats per al desenvolupament de la seva 
tasca. 
 
 
2. PREGUNTA: En el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1741-2004, interposat pel Govern d'Aragó 
contra la disposició definitiva de primera de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del Govern local, el Tribunal Constitucional ha dictat sentència que aclara el sentit 
del paràgraf segon de l'article 70.1 de la llei Reguladora de les Bases del Regim Local que diu: ”No 
son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.” 
 
La sentència declara constitucional aquest paràgraf sempre que “s'interpreti en el sentit que no es 
refereix a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple”. 
 
La pròpia sentència fa un recull exhaustiu d'aquelles competències del Ple que poden ser 
delegades a l'Alcalde o Alcaldessa o a la Junta de Govern: 
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l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de 
competència plenària [art . 22.2 j ) LBRL ], la declaració de lesivitat dels actes de l'ajuntament [art . 
22.2 k ) LBRL ], la concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada 
exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost - llevat de les 
de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada 
moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior - tot això de 
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals [art . 22.2 m ) LBRL ], 
l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos [art . 22.2 ñ ) LBRL ], i les 
altres que expressament els confereixin les lleis [art . 22.2 q ) LBRL ]. Entre aquestes últimes cal 
destacar, per exemple, les contractacions d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de 
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre 
anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o la quantia assenyalada, o l'adjudicació de 
concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial 
quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de tres 
milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor 
(disposició addicional segona, apartats 1 i 2, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic). 
 
Llavors, segons aquesta sentència totes aquelles sessions de la Junta de Govern on es prenguin 
decisions relatives a competències del Ple delegades han de ser públiques. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes, 
 
- Quines competències del Ple tenim delegades a Abrera a Junta de Govern? I quines a Alcaldia? 
- Com pensa garantir l'equip de govern l’accessibilitat al públic d'aquelles sessions de Junta de 
Govern que tractin competències delegades pel Ple? 
 
 
3. PREGUNTA: A l'Estat espanyol, mig milió d'alumnes utilitzen diàriament un autobús escolar per 
anar i tornar de l'escola i, aproximadament, 17.000 autobusos (40% de tota la flota privada 
d'autobusos) circulen realitzant rutes de transport escolar. L'Observatori de Transport de 
Passatgers per Carretera afirma que els autobusos escolars desplacen més de 280 milions de 
passatgers l'any, xifres que demostren que aquest mitjà de locomoció és un dels més utilitzats per 
anar a l'escola. 
 
Les xifres de sinistralitat anuals reflecteixen que el transport escolar és un sector segur, -l'any 
passat no es va produir cap víctima mortal en els 44 accidents amb víctimes ocorreguts, en què 
van resultar una ferida greu i 50 ferides lleus. 
 
Aquestes dades demostren la inqüestionable professionalitat de les treballadores i treballadors 
d'aquest sector, professionalitat que permet tenir amb ells i elles la suficient confiança per 
permetre que els nostres fills i filles utilitzin aquest mitjà de transport, ja sigui per anar i tornar de 
l'escola o per als diferents viatges de les activitats extraescolars que es desenvolupen al llarg del 
curs. 
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No obstant això, al marge dels milers de professionals seriosos, sempre hi ha la mínima 
possibilitat ( com en qualsevol professió ) que hi hagi persones que no compleixin amb la 
confiança dipositada en ells. Davant d'aquesta possibilitat i a demanda de diversos pares i mares 
d'escolars que utilitzen aquest transport, i amb la finalitat de protegir tant la integritat dels alumnes 
transportats com de defensar els autèntics professionals, sol·licitem: 
 
a) Que la policia municipal realitzi proves d'alcoholèmia als conductors o conductores de 

transport escolar sempre que els alumnes i les alumnes hagin de realitzar una activitat per a la 
qual calgui utilitzar aquest tipus de transport. 

b) Que la policia municipal realitzi proves d'alcoholèmia, de forma aleatòria, als conductors o 
conductores de transport escolar que recullen els alumnes des dels diferents punts del 
municipi fins als centres educatius. 

 
 
4. PREGUNTA: La continuació del Cr. Barcelona està gairebé completada i ja podem comprovar 
la fesomia definitiva d'aquest carrer que es troba dintre de l'àmbit d'ampliació del PI Barcelonès i 
que ha de servir com a via de comunicació, part de l'eix principal segons els estudis de mobilitat, 
als veïns i veïnes de Ca n’Amat, tant a peu com en bicicleta com en vehicle motoritzat. 
 
La nostra sorpresa, i la del veïnat del barri, es verificar les mides ridícules a la que ha quedat 
reduïda una de les voreres. El problema es veu agreujat perquè a l'altra vorera, molt més ample, 
s'ubica la zona d'aparcaments i previsiblement es veurà ocupada per camions i per treballadors 
d'empreses de transport, que probablement replicaran les escenes d'ocupació de la via pública 
que podem veure a dia d'avui en la zona de la deixalleria i el pícnic. 
 
Així, el que hauria d'esdevenir una de les vies principals de sortida i entrada al barri es veu 
dificultada per una vorera intransitable on, a més a més, s'han instal·lat just al mig els fanals de 
llum. 
 
Per tot això, plantegem les següent preguntes, 
 
c) Des de la Regidoria d'Urbanisme es considera que aquesta vorera és practicable per als 

desplaçaments de veïns i veïnes d'Abrera? Es considera que aquesta vorera compleix el Codi 
d'Accessibilitat? 

d) Des dels Serveis Tècnics és aquesta la millor alternativa que s'ha pogut trobar per garantir la 
mobilitat dels veïns i veïnes de Ca n’Amat? Es va posar sobre la taula l'opció de reduir les 
mides de l'aparcament per guanyar espai? Quines alternatives es van descartar fins arribar a 
aquesta pèssima solució? 

e) Com s'ha permès per part de l'Ajuntament i la Regidoria d'Urbanisme que el promotor de l'obra 
perpetrés aquest desgavell? Quines actuacions s'executaran per redreçar aquesta actuació 
urbanística fallida? 

 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC: El pasado 23 de octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (núm. 254; 
Sec. TC; Pág. 111) la sentencia pronunciada por el Pleno del Tribunal Constitucional el 26 de 
septiembre de 2013, relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de 
Aragón, en relación a diversos artículos de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la 
modernización del gobierno local. El fallo del Tribunal Constitucional desestima todo el recurso 
salvo lo siguiente: 
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“Declarar constitucional el art. 70.1, párrafo segundo, de la Ley 7/1985,de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, en la redacción dada por el artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, siempre que se interprete en el 
sentido de que no se refiere a las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el 
pleno, conforme se ha expuesto en el fundamento jurídico noveno.” 

 
Por todo esto, desde Alternativa de Abrera, según lo expuesto anteriormente, quisiéramos que se 
informara al Pleno sobre los siguientes puntos: 
 
1º.- Las atribuciones delegadas por el pleno a la JGL que están afectadas por el fallo del Tribunal 
Constitucional. 
 
2º.- El momento en el que tienen previsto aplicar el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional según el 
cual las Juntas de Gobierno Local en las que se debatan decisiones relativas a las atribuciones 
delegadas por el pleno, deben ser públicas y realizarse a puertas abiertas. 
 
 
2. PREC: Atès que en aquest moment s’està confeccionant el Pressupost Municipal pel proper 
2014 i en previsió de qualssevol contingència a la que hagués de fer front l’Ajuntament d’Abrera, 
des d’Alternativa d’Abrera voldríem que se’ns informés de: 
 
- La quantitat de diners que del romanent de tresoreria per a despesa general (generat una vegada 
liquidat l’exercici 2012) podria disposar l’Ajuntament d’Abrera sense que es generessin tensions de 
tresoreria. 
 
 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREC: Donat que en varies ocasions ens han fet arribar algunes queixes per par de persones 
usuàries del nostre mercat municipal, amb certa discapacitat per a caminar, demanant perquè no 
s’instal·la algun banc per a poder descansar una estona.  
 
Donat que al ple del 24.09.2010 ho demanàvem en forma de prec, i posteriorment o hem fet en 
dues ocasions mes. La darrera vegada el regidor, Sr. Merino, ens contestà que ho deixava en 
mans de la regidora, Sra. Torre-Marín, la qual  digué que ho comentaria amb al Consell Rector del 
mercat. 
 
Per tant formulem novament la següent pregunta: 
 
Es col·locaran algun dia els bancs demanats, o queda totalment desestimat? 
 
2. PREGUNTA: Com ja vaig demanar a l’Audiència pública de pressupostos, al nostre municipi hi 
ha alguns encreuaments i interseccions de carrers força perillosos per manca de visibilitat, havent 
de treure el “morro” del vehicle amb el perill que comporta de vegades. 
 
Per això presentem el següent prec: 
 
Que en els encreuaments amb mes intensitat de trànsit es col·loquin alguns miralls per a poder 
veure els vehicles que venen per a l’altre carrer. 
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3. PREGUNTA: El grupo municipal del partido Popular de Abrera solicita los siguientes datos sobre 
la adjudicación de contrato menor de las obras de instalación de mobiliario urbano, aprobado por 
junta de gobierno el día 19-09-2013: 
                - Duración del contrato  
                - tipo de mobiliario urbano a instalar 
               - cantidad a instalar 
               - copia del contrato 
 
 
4. PREGUNTA: ¿Cual era y cual es la aportación económica que realizaba la Generalitat de 
Cataluña por alumno, en los años 2011, 2012 y 2013, para la Guardería municipal, escuela de 
música, becas comedor? 
 
 
5. PREGUNTA: ¿Qué volumen de dinero era destinado en el presupuesto del  ño 2012 a “becas” 
por parte del ayuntamiento de Abrera, y que cantidad se ejecuto al final del año? 
 
¿Qué volumen de dinero se destina en el presupuesto del 2013 del ayuntamiento de Abrera para 
becas y que cantidad se lleva ejecutada? 
 
¿Qué tipo de becas ofrece el ayuntamiento de Abrera? 
 
¿Qué requisitos debe de cumplir un vecino de Abrera para poder acceder a las becas? 
 
 
6. PREGUNTA: El Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera solicita los datos, de los 
derechos económicos a percibir, la deuda comprometida así como la deuda reconocida neta, de 
las siguientes administraciones respecto a la administración local de Abrera del ejercicio 2012 y 
2013 

 
- Administración central del estado español 
- Administración de la Generalitat de Cataluña 
- Administración de la Diputación de Barcelona 
- Administración del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
 
7. PREGUNTA: El Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántos pisos de protección social de alquiler o de alquiler con opción a compra, hay 
vacíos en el sector de Can Morral? 

- ¿Si hubiesen vacíos, desde que fecha están vacíos cada uno de ellos? 
- ¿Si hubiesen vacíos, cual es la razón? 
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13.2 PRECS I PREGUNTES ORALS 
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREGUNTA: Demanem que la resposta a la pregunta es faci per escrit o en el proper Ple, 
perquè requerim informació concreta. En relació amb una moció que vam presentar al novembre 
de 2011, que es va aprovar i que estava dirigida concretament al Departament de Promoció 
Econòmica, i en el què sol·licitàvem i estava tot relacionat amb el foment del Cooperativisme a 
Abrera, que demanàvem tot un seguit de propostes i l’elaboració d’un estudi de detecció d’activitats    
emergents, la signatura d’un conveni amb la Xarxa d’ens locals per al cooperativisme. Tota una 
sèrie de propostes per fomentar el cooperativisme, que a nosaltres ens continua semblant que és 
una sortida viable, que sembla que està funcionant davant d’aquesta època de crisis.  
 
Sol·licitem a la Regidora de Promoció Econòmica, que si ho passa per escrit o ho informa al proper 
Ple, de concretament quines mesures s’han dut a terme i quines conseqüències han tingut? 
 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC: En relació amb possibles actuacions a Santa Maria de Vilalba, en concret a la cruïlla de 
la carretera d’Ullastrell, carrer Castell Voltrera i el camí del Suro. Allà no hi ha cap pas de vianants 
per creuar d’un costat a l’altre de la carretera. Creiem que s’haurien de fer gestions oportunes per 
posar un pas de vianants, és un pas molt perillós, i més tenint en compte que s’han edificat dos 
blocs nous de pisos i per tant allà el trànsit és més freqüent. 
 
També caldria un pas de vianants a l’alçada del consultori mèdic. Al parc hi ha un pas però no està 
senyalitzat i si aparca qualsevol cotxe impedeix que es pugui accedir a la vorera mitjançant aquest 
pas. 
 
2. PREC: A la zona del Mercat municipal sol·licitem que a la zona d’aparcament en bateria es 
canviï el sentit del carrer per augmentar la seguretat. És una zona amb molt trànsit i quan surts 
marxa enrere hi ha bastant perill quan circulen els vehicles. 
 
3. PREC: Actualitzar la senyalització informativa perquè, per exemple, quan entres a Abrera posa 
col·legi “tal”. Ja tenim tres i encara posa un. Seria interessant actualitzar aquesta informació. 
 
 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREGUNTA: En el Ple del dia 28 de setembre de l’any 2012 vam preguntar sobre l’estat de 
brutícia i matolls que hi ha als terrenys posteriors a la pista de frontó i al cementiri antic. Ens van 
respondre que casualment aquell dia van requerir al propietari perquè ho netegés i un any després 
continua igual. Per això, preguntem novament. Què es fa en aquests casos que no fan cas. Quan 
es durà a terme la neteja  d’aquell terreny. 
 
2. PREC: A principis de novembre l’empresa que té cura dels parcs i jardins municipals va fer una 
actuació a la zona enjardinada del parc de Can Morral, però només a una banda, perquè a la part 
del carrer Antoni Gaudí no van fer res i dóna sensació d’abandó i deixadesa que no agrada. 
Preguem que, a qui correspongui, doni les instruccions oportunes perquè es netegi i faci l’actuació 
que correspongui. 
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3. PREC / PREGUNTA: Se ruega la sustitución de los bordillos laterales de las rampas de los 
pasos de peatones, actualmente existen una serie de rampas en los pasos de peatones, que 
poseen unos bordillos laterales siendo peligrosos para los peatones en general y las personas con 
movilidad reducida. Y preguntamos, ¿si el equipo de gobierno tiene constancia del número de 
accidentes que se han producido por dichos bordillos? 
 
4. PREC: Este ruego es en relación a un árbol caído que interrumpe el paso de los peatones en el 
parque lúdico que hay junto a la gasolinera Ham S.A. en el polígono Sant Ermengol. Solicitamos su 
retirada 
 
5. PREGUNTA: En relación al pintado de las rayas que se han producido últimamente, y los pasos 
de peatones. No ponemos en duda el esfuerzo y la voluntad del equipo de gobierno de Abrera en 
realizar un Plan de Empleo Local, fruto de ello es que se han contratado a dos personas para 
pintar las rayas y pasos de peatones del municipio. Nuestro grupo realiza la siguiente pregunta: 
¿Por qué no se ha realizado un esfuerzo mayor y a esos pasos de peatones pintados se le hubiese 
añadido un producto antideslizante y que brille con la oscuridad? 
 
Ponemos en valor la iniciativa pero echamos en falta ese complemento como medida de 
seguridad. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les 
22:13 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 29 de novembre de 2013. 
 

Vist-i-plau 
 
La Secretària,         L’Alcaldessa, 
 
 
 
Mónica Clariana Nicolau        Maria Soler Sala 
        
 
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1a de la sessió del Ple Municipal de data 31 de 
gener de 2014 
 


