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AACCTTAA  DDEE  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  DDAATTAA  
3311..0055..22001133  

 
A la Vila d’Abrera , essent les 19:00 hores del dia 31 de maig de 2013, es reuneixen a la Sala 
de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia citació i per 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                        Sra. Isabel Ruiz Bautista (PP) 

Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 
Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (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                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
 
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. 
 
1r PUNT.- Actes 
 
1.1/122 .  Aprovació de l’acta de la sessió de data 22 de març de 2013 
         
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“ASSUMPTE: Estudi i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió de data 22.03.13 i ordre de remissió a 
l'administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres que 
integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta d'acord, no s'aprecien 
observacions o errades a corregir. 
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip de 
govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per 12 vots a favor dels grups municipals del 
PSC, CiU, ICV i PP, i per 4 abstencions dels grups municipals d’Ad’A i EU-IU. 
 
                                                             S’ACORDA      
 
Primer. Aprovar l'acta del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data 22.03.13, sense 
correccions ni observacions. 
  
Segon. Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir a diligenciar 
l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a: 
- Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, acompanyada d'un exemplar de l'acta aprovada.  
- La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a 

Catalunya, acompanyada d'un exemplar de l'acta aprovada. 
 
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.  
 
 
1.2/123: Correcció d’errades materials de l’acta de 28 de setembre de 2012 
 
L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“ASSUMPTE: Correcció d’errades materials. 
 

Vist que per acord núm. 92 del Plenari municipal de data 28.09.2012 es va aprovar una 
iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb el control 
municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les empreses subcontractades. 
 
Vista la diligència de la Secretària accidental que es transcriu seguidament: 
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip de 
govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per 13 vots a favor dels grups municipals del 
PSC, CiU, ICV, PP  i EU-IU, i per 3 abstencions del grup municipal d’Ad’A  
 

S’ACORDA 
 

Primer. Rectificar l’acord núm. 92  de data 28.09.2012 en el següent aspecte: 
 

- On diu: 
 
“ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                                             NÚM. 92 DE DATA  28.09.2012 
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EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució en relació amb el control 
municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les empreses subcontractades.  
 
Vista la proposició d’acord de data 25 de setembre de 2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.  
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots particulars per part dels 
membres de Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la consideració i 
votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL 
 
Tema: Control municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les empreses 
subcontractades 
 
Des de l'Ajuntament de Abrera, es presten serveis públics d'una manera indirecta a través de 
determinades Concessions i Contractes. Les seves condicions vénen recollides en els diferents plecs 
de condicions que surten a concurs públic. Els actuals plecs de condicions prevalen habitualment la 
millor oferta econòmica i es té en compte les millores tècniques sobre la proposta base municipal. 
Com que totes les empreses han d'obtenir un marge comercial que faci rendible la concessió, el 
estalvi final es fa en gran mesura sobre l'última baula, és a dir, sobre els treballadors  
 
En els últims temps, la situació d'aquests treballadors subcontractats ha empitjorat arreu des del punt 
de vista salarial, de seguretat en el treball o de les condicions que es desenvolupa el mateix. A això 
sens dubte ha contribuït la competència que es dóna entre empreses amb grans rebaixes sobre el 
preu de licitació i el retrocés en drets que implica la reforma laboral. Tot i que aquestes persones facin 
el mateix treball, mai gaudeixen de les mateixes condicions ni laborals ni salarials que tenen els 
treballadors que depenen directament de l'Ajuntament d'Abrera, ja sigui personal funcionari o laboral. 
 
Al nostre grup municipal ens sembla especialment preocupant que aquestes circumstàncies puguin 
influir també en la relaxació de les exigències en matèria de salut laboral i prevenció de riscos i en el 
compliment de les obligacions de naturalesa salarial. No creiem que la crisi pugui ser una excusa per 
baixar la guàrdia o reduir les mesures en aquest àmbit, però el cert és que les dades solen confirmar 
que a major precarietat, més riscos laborals i que moltes empreses estan allargant les vides de les 
seves organitzacions jugant amb el pagament dels salaris dels seus treballadors i treballadores. 
 
D'altra banda també ens hem trobat que tot i que en els plecs de condicions hi ha l'opció de demanar 
autorització per accedir als registres tributaris i de la Seguretat Social, aquesta no és preceptiva i es 
poden donar casos d'empreses que en el període de la Contracta han deixat de pagar les quotes 
corresponents a la seguretat Social i casos de treballadors i treballadores que no cobren el seu salari 
quan els correspon. I entenem que el nostre Ajuntament no pot utilitzar la subcontractació com a 
excusa per a defugir les seves responsabilitats vers els treballadors que fan obres públiques o presten 
serveis a la ciutadania a compte de l'Ajuntament. 
 
Per això, el Grup Municipal d'EU-IU considerem que cal reforçar els instruments de control municipal 
en matèria de seguretat social i salut laboral de les empreses contractades i proposa al Ple l'aprovació 
dels següents acords: 
 
1. Els plecs de condicions inclouran una clàusula en la qual es reculli la potestat de l'Ajuntament de 

Abrera per requerir les diferents empreses que presten serveis o realitzen obres la documentació 
que acrediti el compliment de la legislació laboral i estar al corrent del pagament de les quotes de 
la Seguretat Social (l'Ajuntament recaptarà per escrit, amb identificació de l'empresa afectada, 
certificació negativa per descoberts en la Tresoreria General de la Seguretat Social), normes 
sobre seguretat, i higiene sanitària, tant al formalitzar la presentació d'ofertes com en qualsevol 
moment del desenvolupament de la contracta. 

 
2. Els documents relatius a salut laboral i en concret els plans de prevenció de riscos laborals seran 

lliurats a aquest ajuntament en el termini de 15 dies des del inici de la contracta. 
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3. L'Administració local vigilarà el compliment per part de les empreses de les seves obligacions 

salarials amb els seus treballadors i treballadores ja que l'Administració, en la seva qualitat 
d'empresari principal, respon solidàriament pel pagament dels salaris meritats i no cobrats pel 
personal afectat a la contracta. 

 
Abrera, 25 de setembre de 2012  Iván Serrano Rodríguez    Regidor d'EU-IU” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.09.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 25.09.12 en relació amb el control municipal de les 
obligacions en matèria de drets laborals de les empreses subcontractades, per unanimitat dels 
membres presents.” 
 
 

- Ha de dir: 
 
“ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                                             NÚM. 92 DE DATA  28.09.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució en relació amb  les clàusules 
socials i condició especial de contractació de persones a proposta del Departament de Promoció 
Econòmica al Plecs de Clàusules Administratives aplicables als contractes d’obres i de serveis. 
 
Vista la proposició d’acord de data 19 de setembre de 2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.  
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots particulars per part dels 
membres de Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la consideració i 
votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL 
 
Tema: Clàusules socials i condició especial de contractació de persones a proposta del Departament 
de Promoció Econòmica als Plecs de Clàusules Administratives aplicables als contractes d’obres i de 
serveis. 
 
Atès que el nostre poble no és aliè als efectes gravíssims sobre l’ocupació que està generant la crisi 
del sistema capitalista al nostre país, i que a l’agost hi havia a Abrera una xifra d’aturats i aturades de 
974 persones, el que significa una taxa d’atur registrat del 15.1%. 
 
Atès que cal actuar des de tots els àmbits per pal·liar els efectes de la crisi i també, des de l’àmbit 
local, provant de sortejar, sempre dintre de la legalitat, les limitacions imposades per repartiment de 
competències i la conjuntura. 
 
Atès que des d’EU-IU apostem per la inclusió de clàusules socials que fomentin la contractació de 
persones d’Abrera i l’ocupació de qualitat a la contractació pública com s’està fent en d’altres 
poblacions amb l’aval de ens supramunicipals com la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
 
Atès que cal utilitzar una eina de generació d’ocupació tan important com la contractació pública per 
part del nostre Ajuntament pensant en les persones en situació d’atur del nostre poble. 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera l’adopció dels següents acords,  
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1. L’aplicació de manera immediata de totes les clàusules socials contingudes a la moció 
aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament a proposta del Grup Municipal d’EU-IU al març del 
2009. 

2. La inclusió a tots els plecs de condicions de contractes d’una condició especial d’execució que 
estableixi que les empreses adjudicatàries han de reservar un tant per cent dels llocs de 
treball adscrits a l’execució del contracte, a jornada complerta, perquè sigui ocupat per 
persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i 
tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari a proposta del 
servei d’ocupació del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Abrera. 
Es considerarà efectiva la reserva quan l’empresa adjudicatària doni ocupació a persones 
incloses en qualsevol dels col·lectius mencionats en el percentatge que s’indiqui en funció de 
l’objecte del contracte. 
 

Abrera, 19 de setembre de 2012   Iván Serrano Rodríguez   Regidor d’EU-IU” 
 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.09.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 19.09.12 en relació amb les clàusules socials i 
condició especial de contractació de persones a proposta del Departament de Promoció Econòmica al 
Plecs de Clàusules Administratives aplicables als contractes d’obres i de serveis, per unanimitat  dels 
presents. 
 
 

Segon. Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir a 
diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova.” 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de 
la mateixa.  
 
 
2n PUNT / 124. Donar compte del nomenament del lloc de secretari/ària de la 
Corporació. 
 
L’Alcaldessa dóna compte al Ple de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local 
de data 30 d’abril de 2013  on s’autoritza a la funcionària amb habilitació de caràcter estatal Sra. 
Mónica Clariana Nicolau a ocupar per acumulació el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament 
d’Abrera.  
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  
 

3r PUNT / 125. Determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories 
professionals o que afecten el funcionament de serveis públics essencials. 

L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:5.3 N:2013/08 T:00 V:00 S:03  
ASSUMPTE: Determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories professionals o que afecten el 
funcionament de serveis públics essencials.  
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Vista la Llei  17/2012 de 27.12.2012 per la que s’aproven els Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2013. 
 
Vist que a l’apartat segon de l’article 23 d’aquesta norma, que té caràcter bàsic,  estableix 
que durant l’any 2013 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per fer front a necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sector, 
funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Atès que en compliment de la disposició esmentada a l’apartat anterior, l’Ajuntament 
d’Abrera només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de 
personal interí en els següents casos de cobertura de necessitats urgents i inajornables 
referides als sectors considerats prioritaris, i fer front a situacions excepcionals. 
 
Atesa la necessitat de fixar un criteri per dur a terme noves contractacions temporals o 
nomenaments de funcionaris interins en base a la prioritat de determinats llocs, essencialitat 
del serveis que es presten i la urgència que pot sobrevenir per garantir el bon funcionament 
del municipi en termes de qualitat raonable i acceptable pel que fa a l’atenció dels ciutadans i 
usuaris dels serveis públics. 
 
Atès que correspon establir a aquesta corporació quins són els serveis considerats especials, 
així com els sectors, funcions i categories professionals que siguin considerats prioritaris i els 
llocs indispensables per cobrir necessitats urgents i inajornables. 
 
Atesos els informes emesos per: la Regidora d’Hisenda, ensenyament, cultura i comunicació,  
el Cap del Departament d’Esports i el Regidor d’Esports, la Cap del Departament d’Acció 
social, dones i igualtat i la Regidora delegada, del Cap de Departament de Obres, serveis 
urbans i manteniment i el regidor delegat, la Secretària accidental i la regidora 
d’administració, joventut i gent gran i la Cap de Departament de Promoció Econòmica i la 
regidora delegada. 

 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip de 
govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per 12 vots a favor dels grups municipals del 
PSC, CiU, ICV i PP, i per 4 abstencions dels grups municipals d’Ad’A i EU-IU. 
 

S’ACORDA 
 
Primer. Considerar especialment com serveis essencials i/o sectors prioritaris: acció social, 
promoció econòmica, ensenyament i cultura, seguretat ciutadana, serveis urbans i 
manteniment, esports, administració i joventut, atenció al ciutadà i gestió de personal, sense 
perjudici de qualsevol altre dels supòsits que tinguin cabuda en les excepcions de l’article 
23.2 de la Llei 17/2012, i que sobrevinguin durant el període 2013. 
 
Segon. Determinar que la previsió dels sectors, funcions i categories professionals com a 
prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials són els següents: 
 
Regidoria d’hisenda, ensenyament, cultura i comunicació 
1 Auxiliar administratiu/va destinat a l’aula d’estudi de la biblioteca i reforç període d’estiu. 
1 Taquiller/a durant els dies de concerts de “Setembre Musical”. 
1 Locutor/a per reforç durant període d’estiu. 
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Regidoria d’obres, serveis urbans i mobilitat 
2 Oficials de tercera destinats a parcs i jardins i medi ambient per reforç durant període d’estiu. 
Operaris de brigada per substitucions de forma interina de vacants que es puguin produir i reforç 
durant el període d’estiu. 
1 Oficial de tercera de brigada / VFMC d’instal. Generals per vacant amb motiu de la jubilació del 
treballador titular. 
1 Oficial de tercera de brigada / Jardineria per vacant amb motiu de la incapacitat permanent del 
treballador titular. 
1 Oficial de segona pintor durant 3 mesos per millorar la senyalització horitzontal del municipi. 
1 Oficial de tercera pintor durant 3 mesos per millorar la senyalització horitzontal del municipi. 
 
Regidoria d’acció social, dones i igualtat 
1 Monitor/a colònies del Centre Obert “La Galàxia” 
1 Treballador/a Social per cobrir baixa maternal. 
1 Educador/a Social per cobrir baixa maternal. 
 
Regidoria d’esports, salut i consum 
3 Taquillers/es per a la piscina d’estiu. 
Monitors/es per a l’Escola Esportiva d’Estiu. 
1 Auxiliar administratiu/va per reforç durant període d’estiu i inici nova temporada anual al CAM. 
1 Oficial de tercera de brigada / VFMC d’instal. esportives amb motiu de la defunció del treballador 
titular. 
 
Regidoria d’administració, joventut i gent gran 
1 Taquiller/a Parc de Nadal. 
1 auxiliar Administratiu/va de reforç durant el període d’estiu a l’OAC. 
 
Regidoria de Promoció Econòmica 
1 Tècnic/a insertor/a, vinculat a la subvenció atorgada per Diputació de Barcelona per finançar el 60% del 
cost de l’Acció Reforçament del Servei Local d’Ocupació. 
 
Tercer. Establir que en el cas que sobrevingui durant el 2013 la necessitat inajornable de dur a 
terme d’altres contractacions temporals o nomenaments interins per cobrir llocs de treball, 
funcions o sectors que es considerin prioritaris, disposaran en tot cas, de la determinació de la 
Junta de Govern Local amb la corresponent motivació per informe justificatiu del responsable de 
l’àrea corresponent. 
 
Quart. Informar que aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona. Potestativament, es podrà interposar recurs de 
reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en el termini d’un mes. 
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Cinquè. Practicar en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als Caps de Departament/Unitats afectats, així com als regidors/es 
delegats/ades.” 
 
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: 15 
 

 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena, 
Montserrat Navarro Caraballo, Jesús Naharro Rodríguez i Francisco Sánchez Escribano 
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Grup Municipal del PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, J. Andrés Martín Álamo i 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 
 
 
Abstencions: 1 
 

Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 

 

4t PUNT /126. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
tinença d’animals. 

El Regidor d’Esports, Sanitat i Consum, presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:4.1 N:01/01 T:01 V:00 S:03  
ASSUMPTE: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals. 
 
Vista l’ordenança municipal sobre tinença d’animals aprovada inicialment per l’acord del Ple 
Municipal núm. 963 de data 24.02.1995 i, definitivament, pel decret de l’Alcaldia núm. 3288 
de data 07.06.1995 (publicada al BOP núm. 158 del 04.07.1995). 
 
Vist que per acord núm. 2156 del Ple de data 25.09.2009 es va aprovar inicialment 
l’actualització a la legislació vigent de la citada ordenança i que per Decret de l’Alcaldia núm. 
12631 de 22.06.2010 es va aprovar definitivament (publicada al BOP de 25.08.2010). 
 
Vist que per acord núm. 111 del Ple municipal de 25.01.2013 es va acordar la modificació de 
l’article 43 de la citada ordenança. 
 
Atès el que s’expressa a l’article 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local: “La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al procedimiento 
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Para la modificación de las ordenanzas y reglamentos deberán observarse los mismos trámites 
que para su aprobación.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip de 
govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per unanimitat de tots els grups municipals: 
PSC, CiU, ICV, PP, d’Ad’A i EU-IU. 
 

S’ACORDA 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 43 de l’Ordenança reguladora de la 
tinença d’animals, que tindrà el text següent: 
 
“Abrera és un municipi declarat lliure de circs amb animals i és contrari a l’exhibició d’animals 
salvatges en circs, atraccions o altres activitats que es trobin de manera permanent o 
temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones 
propietàries o posseïdores d'aquests animals. L’Ajuntament no emetrà llicències favorables 
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que permetin l’entrada ni la instal·lació a Abrera d’animals salvatges de circs, encara que 
aquests no participin en l'espectacle”. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, de la 
modificació de l’Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils, 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 de l’Ordenança, 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 tot d’acord amb allò establert 
amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Tercer. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança 
reguladora de la tinença d’animals al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC la referència de 
la publicació del BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament  i no entrarà en vigor fins  que  
s’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst en 
l’article 65.2  del la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Quart. Donar comptes al Departament de la Policia Local i al Departament de Territori i Medi 
Ambient.” 
 
 
 

 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i 
sotmesa la proposta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes 
de la mateixa.  

 

5è PUNT /127. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica 

(S’incorpora a la sessió el regidor del Grup Municipal del Partit Popular, Sr. Antonio Rodríguez 
Ruiz) 

 
El Regidor de Territori i Medi Ambient, presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:8.1.14 N:2012/001 T:00 V:00 S:04  
ASSUMPTE: Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica. 
 
Vist el decret de l’Alcaldia núm. 11927 de data 16.09.09 pel qual es declara definitivament 
aprovat el Mapa de Capacitat Acústica (MCA) que havia estat aprovar inicialment per l’acord 
plenari núm. 2149 del dia 10.07.09. 
 
Vist el decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 
Vista la necessitat d’adequar el MCA vigent al que preveu el Reglament de la Llei aprovat pel 
decret 176/2009. 
 
Atès l’ofici de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 15.01.13 (080213RE001336) amb el qual 
s’acompanya en suport digital una proposta de Mapa de Capacitat Acústica, elaborada per 
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l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col·laboradora del 
Departament. 
 
Atesa la nova documentació tècnica lliurada en data 22.05.13 pel Servei per a la Prevenció de la 
Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que incorpora les 
modificacions indicades pel Departament d’Urbanisme i Territori de l’Ajuntament d’Abrera 
(segons informe núm. 130327-05 de data 27.03.13). 
 
Atès l’informe núm. 130523-01 de data 23.05.13 subscrit pel Cap del Departament d’Urbanisme 
i Territori i pel tècnic de Medi Ambient, que en la seva part essencial, es transcriu a continuació: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La finalitat dels mapes de capacitat acústica (MCA) és disposar d’un instrument normatiu que permeti 
exercir les competències que la normativa atorga als ajuntaments en matèria de soroll i vibracions. 
 
L’Ordenança municipal vigent en matèria de regulació del soroll i les vibracions és de l’any 1994 (B.O.P. 
de Barcelona núm. 271 del 12.11.1994). 
 
El mapa de capacitat acústica del terme municipal d’Abrera que és vigent es va aprovar el 16.9.2009 
(decret de l’Alcaldia del 16.9.2009, registrat amb el núm. 11927DEC210909; Expedient: C: 8.1.14, N: 
2004/01, T: 01, V: 00, S: 00) (vegeu l’informe de l’arquitecte cap del Departament d’Urbanisme i Territori 
núm. 090623-06 del 23.6.2009). Aquest mapa reflecteix les zones de sensibilitat acústica de les àrees 
urbanes (residencials i industrials), d’acord amb els criteris establerts a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica (DOGC número 3675 – 11.7.2002) i amb la metodologia 
definida al Decret 245/2005, de 8 de novembre (DOGC número 4507 – 10.11.2005) (vegeu també el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos; DOGC número 5506 – 
16.11.2009).  
 
L’estudi per a l’elaboració del MCA vigent es va desenvolupar en les fases següents: 
a- reconeixement dels focus emissors i receptors de sorolls més importants del territori; 
b- mesurament dels nivells de soroll dels focus d’immissió; 
c- definició de les zones homogènies des de la immissió dels sorolls i  
d- elaboració del mapa de capacitat acústica. 
 
Poc després de la seva aprovació per l’Ajuntament, la normativa en matèria de soroll i vibracions va 
canviar i es van introduir nous mecanismes, nous procediments i eines més precisos amb l’objectiu de 
dotar d’un grau de protecció acústic més efectiu a les vivendes. 
 
Abans d’aprovar una nova ordenança d’aquest tipus va ser necessari esperar que la Generalitat de 
Catalunya elaborés una proposta d’ordenança adaptada a la transposició de la nova normativa estatal a 
Catalunya (Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos; vegeu també el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas – B.O.E. núm. 
254 de 23.10.2007). 
 
La present proposta de MCA va ser elaborada per l’empresa DEBEACÚSTICA per encàrrec del 
Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, amb l’assistència tècnica del 
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa d’aquest Departament i dels Serveis 
Tècnics del Departament d’Urbanisme i Territori de l’Ajuntament (vegeu l’escrit de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental  -Departament de Territori i Sostenibilitat- de la Generalitat de Catalunya del 15 de 
gener de 2013, amb registre d’entrada núm. 1336 del 8.2.2013 i la documentació grava en CD ROM que 
l’acompanya). Aquesta nova proposta de MCA s’adequa a la normativa vigent en matèria de soroll i 
s’adapta millor a la realitat del terme municipal d’Abrera. 
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CONCRECIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA D’ABRERA 
 
A les zones de sensibilitat acústica s’apliquen els valors límit d’immissió Ld, Le i Ln per a la planificació del 
territori i la preservació i/o millora de la qualitat acústica. 
 

Valors límit d’immissió en dB(A) 
Zonificació acústica del territori 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 
Zona de sensibilitat acústica baixa (C)  70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 
 
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió 
d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos 
del sòl d’acord amb la taula següent: 
 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 
 Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics  - - - 

 
En el mapa de capacitat acústica municipal d’Abrera, hi ha un predomini de les zones de sensibilitat 
acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’us residencial (A4), també s’han zonificat els 
equipaments més sensibles com els centres docents, sanitaris i culturals com a (A2). 
 
El sòl classificat com a no urbanitzable tindrà la consideració de zona de sensibilitat acústica alta (A1) i els 
seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de sensibilitat acústica 
alta.  En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents. 
 
Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin zonificats en el mapa de capacitat 
acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera 
permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística 
vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4).  
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La zona de sensibilitat acústica moderada, està representada per les àrees on coexisteixen l’ús 
residencial amb activitats productives i/o amb carreteres i carrers de trànsit moderat, ambdós classificades 
com a (B1); o amb activitats esportives i terciàries (B2). 
 
Els habitatges propers a les explotacions ramaderes, es zonifiquen com a (B1). 
 
Pel que fa a la zona de sensibilitat acústica baixa, s’hi ha inclòs els polígons industrials i el sòl classificat 
com a industrial (C2), les carreteres que passen per l’interior del nucli i les vies urbanes amb una intensitat 
de trànsit important, així com la infraestructura ferroviària, (C3). 
 
La zona de soroll de la infraestructura viària C-55 s’incorpora al mapa, a títol informatiu, per compatibilitzar 
a efectes de la qualitat acústica i, en la mesura que sigui possible, els usos existents o futurs en aquest 
territori amb els propis de la infraestructura. En el mapa de capacitat es representa la corba isòfona que 
correspon al valor límit d’immissió d’una zona de sensibilitat acústica alta A4 existent per al període de nit. 
 
Per a qualsevol actuació urbanística dins la zona de soroll, cal un estudi de la delimitació detallada 
d’aquesta zona a fi de definir les distàncies i els requeriments tècnics que permetin assolir la compatibilitat 
de la capacitat acústica del territori d’acord amb l’ús del sòl, les construccions o les edificacions que es 
vulguin implantar dins la zona de soroll amb el funcionament de la infraestructura.  
 
Així doncs, revisat el Mapa de Capacitat Acústica des dels Serveis Tècnics del Departament d’Urbanisme 
i Territori es proposa la seva aprovació. 
 
Caldrà sotmetre la proposta del Mapa de Capacitat Acústica a procés d’informació pública abans de la 
seva aprovació definitiva.  
 
Una vegada exhaurits els tràmits relatius a la present proposta de MCA d’Abrera, recomanen que 
l’Ajuntament encarregui un estudi d’un nou model d’ordenança municipal reguladora del soroll i les 
vibracions adaptat als nous criteris de zonificació que s’estableixin. 
 
Abrera, 23 de maig de 2013 
SIGNAT: ANTONI MUÑOZ FRANCH, Cap del Departament d’Urbanisme               
SIGNAT: JUAN CARLOS CORTES GUIX, Tècnic de Medi Ambient  
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip de 
govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per 12 vots a favor dels grups municipals del 
PSC, CiU, ICV i PP, i per 4 abstencions dels grups municipals d’Ad’A i EU-IU. 
 

S’ACORDA 
 
Primer. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica d’Abrera, elaborat d’acord amb la 
legislació actualment en vigència,  i diligenciar-lo en aquest sentit. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el mapa de Capacitat Acústica d’Abrera durant el termini 
de trenta dies, mitjançant publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d’Anuncis de la Corporació, a fi que es 
pugui examinar i presentar les al·legacions i suggeriments que es considerin adients. Indicar 
que en cas que durant l'esmentada exposició pública no es presentin al·legacions, aquest acord 
s'entendrà elevat a definitiu. 
 
Tercer. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Urbanisme i Territori (arquitecta i arquitecta tècnica 
municipals, cap de departament i regidor). 
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PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i 
sotmesa la proposta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes 
de la mateixa.  

 
 
6è PUNT / 128. Aprovació inicial del Pla municipal per a risc d’incendis forestals 
d’Abrera 
 
El Regidor de Seguretat Ciutadana, presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C: 8.4.1-3 N: 2.01/2012 T: 01 V: 00 S: 01  
ASSUMPTE: Aprovació inicial del Pla municipal per a risc d’incendis forestals d’Abrera. 
 
Vist que aquest pla ha estat revisat i verificat pel tècnic d’Inspecció, i Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Abrera . 
 
Segons l’article 47.2.a de la Llei 4/1997,de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya 
correspon al Ple de l’ajuntament l’aprovació dels plans específics municipals. 
 
Tenint en compte que d’acord amb el previst en l’article 3 del Decret 210/1999, de 27 de 
juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans 
de protecció civil municipals pel que s’estableix que el plans de protecció civil s’han d’adaptar 
als canvis i circumstàncies i s’ha de revisar cada quatre anys per tal de mantenir plenament 
la seva capacitat operativa i en ús de les facultats que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 48.2.a)  de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya, proposo al Ple l’adopció del següent 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip de 
govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per 12 vots a favor dels grups municipals del 
PSC, CiU, ICV i PP, i per 4 abstencions dels grups municipals d’Ad’A i EU-IU. 
 

S’ACORDA 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla municipal per a risc d’incendis forestals d’Abrera, elaborat 
per l’empresa despatx, i supervisat pel tècnic municipal de protecció civil, Jesús Lazo  
Ortega, el qual conté les determinacions exigides normativament i seguirà els tràmits 
d’homologació davant de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Segon. De conformitat amb el procediment establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura 
del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, es 
sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de que els 
possibles interessats puguin presentar les al·legacions o reclamacions que estimin 
pertinents. 
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Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació pública 
no es formula cap al·legació. 
 
Quart.- Cas que operi l’aprovació definitiva automàtica disposada a l’aPartat anterior, elevar 
el Pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, pel conducte 
de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.” 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes 
de la mateixa.  

 
 
7è PUNT /129.   Suport de l’Ajuntament d’Abrera a la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 7.5 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
d’Abrera 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: 
 
“EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S: 85  
ASSUMPTE: Resolució de suport de l’Ajuntament d’Abrera a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Vista la proposició d’acord de data 24 de maig de 2013 subscrita i presentada pel Grup 
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, que es formula al marge del  marc competencial 
del Ple, segons l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.  
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots particulars per 
part dels membres de Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta d’acord que es sotmet a la consideració i votació d’aquest 
plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Suport de l’Ajuntament d’Abrera a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania 
 
Atès que la darrera enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre d’enguany presenta unes 
xifres més que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats ha augmentat en un 7,81% més 
en relació al mateix període de l’any anterior, situant la taxa de desocupació en  24,53% amb un total 
de 902.300 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 267.000 i actualment 
hi ha 113.300 famílies sense cap ingrés. 
 
Atès que l’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3 estableix que “les persones o famílies que es 
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els 
asseguri els mínims d’una vida digna”. 
 
Atès que actualment, representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen 
una Iniciativa Legislativa Popular que té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per 
donar compliment a aquest mandat de l’Estatut d’Autonomia, a fi d’evitar situacions de pobresa i 
exclusió social i assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o famílies. La quantia d’aquesta 
renda serà de 7.967,7 € l’any a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i tindrà caràcter 
incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos. Així mateix, tindrà caràcter indefinit, fins 
que el perceptor surti de la situació de pobresa. 
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Atès que la proposta legislativa per regular la Renda Garantida de Ciutadania busca donar una 
resposta a les necessitats materials d’una part de la població catalana que, tingui o no problemes 
socials afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la nostra societat. És 
una proposta que busca minimitzar els efectes de la crisi en la població més desfavorida 
econòmicament per evitar la marginació social i mantenir la cohesió social que caracteritza a les 
societats europees basada en l’estat del benestar. 
 
Atès que també és una iniciativa que obliga els poders públics a replantejar alguns aspectes de la 
política social, molt especialment la renda mínima d’inserció. La renda garantida ciutadana es planteja 
com a complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis socials. 
 
Per tot això, plantegem les següents propostes d’acord,  
 

1. Celebrar l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la Renda 
Garantida de la Ciutadania que possibilita la recollida de signatures, un posterior debat i presa 
en consideració en el Ple del Parlament, i sol·licitar als grups parlamentaris que no desvirtuïn 
els termes de la proposta i la votin favorablement. 

2. Col·laborar amb la ciutadania i les entitats perquè puguin dur a terme el procés de recollida de 
signatures a Abrera. 

3. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i 
comarcals i a les entitats socials del municipi. 

 
Abrera, 24 de maig de 213  Iván Serrano Rodríguez Regidor EU-IU” 

 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 29 de maig de 2013 per 2 vots a 
favor dels grups municipals de ICV i EU-IU, i per 14 abstencions dels grups municipals PSC, 
PP, d’Ad’A i CiU 
 

S’ACORDA 
 

Primer i Únic. Aprovar la proposició d’acord de data 24.05.2013, de suport de l’Ajuntament 
d’Abrera a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania.” 
 
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, Montserrat Navarro Caraballo, Jesús Naharro Rodríguez i Francisco Sánchez Escribano 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, J. Andrés Martín Álamo i 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: 3 
 

Grup Municipal del PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia 
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8è PUNT /130. Plans d’ocupació amb finançament municipal. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 7.5 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
d’Abrera 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: 
 
“EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:85  
ASSUMPTE: Resolució relativa als Plans d’ocupació amb finançament municipal. 
 

Vista la proposició d’acord de data 24 de maig de 2013 subscrita i presentada pel Grup 
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, que es formula al  marc competencial del Ple, 
segons l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots particulars per 
part dels membres de Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta d’acord que es sotmet a la consideració i votació d’aquest 
plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Plans d’ocupació amb finançament municipal 
 
Atès que Abrera la desocupació ha arribat en aquest passat mes d’abril a una taxa d’atur registrat del 
16,1%, amb 1.040 persones aturades. 
 
Atès que l’únic pla social d’ocupació previst als pressupostos del 2013 s’ha anul·lat per falta de 
finançament per part de la Generalitat de Catalunya, tal i com va aclarir la Regidora de Promoció 
Econòmica, Sra. Torre-Marín, responent a una pregunta del nostre grup municipal. 
 
Atès que hi ha un romanent de tresoreria suficient com per a que l’Ajuntament engegui plans locals 
d’ocupació amb diners propis i atès que altres municipis han utilitzat els diners provinents de l’augment 
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), aprovat pel Consell de Ministres en el Decret Llei 20/2011, de 
30 de desembre, per aquest mateix fi. 
 
Atès que l’ocupació generada des de les institucions públiques és una via a explotar en un escenari de 
destrucció de llocs de feina al sector privat. 
 
Per tot això, plantegem la següent proposta d’acord,  
 

1. La redacció de plans locals d’ocupació amb finançament suficient a càrrec de les necessàries 
modificacions de l’actual pressupost. 

2. Els processos de selecció per als llocs de feina generats en el marc d’aquests plans 
d’ocupació seran informats i explicats al Pacte local per l’Ocupació. 

 
Abrera, 24 de maig de 2013   Iván Serrano Rodríguez Regidor d’EU-IU  
 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 29.05.2013, per 1vot a favor dels 
grup municipal d’EU-IU, i per 15 abstencions dels grups municipals PSC, PP, d’Ad’A, CiU i ICV 
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S’ACORDA 
 
Primer i Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 24.05.2013, en relació amb els 
Plans d’ocupació amb finançament municipal.” 
 
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.  

 
 
9è PUNT - SOBREVINGUT 
 
L’Alcaldessa, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents 

 
 
9.1/131. Resolució relativa als índexs hipotecaris. 
 
Tots els grups municipals presenten la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:85  
ASSUMPTE: Resolució relativa als índexs hipotecaris. 
 

Vista la proposició d’acord de data 31 de maig de 2013 subscrita i presentada pels Grups 
Municipals del PSC, CiU, ICV, PP, Ad’A i EU-IU , que es formula al  marge del marc 
competencial del Ple, segons l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots particulars per 
part dels membres de la Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta d’acord que es sotmet a la consideració i votació d’aquest 
plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“El passat 28 d’abril de 2012 va entrar en vigor l’Ordre Ministerial 2899/2011 de 
transparència i protecció dels clients de serveis bancaris, que en el seu article 27 recull els 
índexs per a la determinació dels interessos dels préstecs hipotecaris dels propers anys.  
 
A l’esmentat article trobem alguns índexs que ja venien essent utilitzats, altres de nova 
creació, i observem la desaparició dels índexs que han tingut una gran rellevància en els 
últims anys, com l’IRPH Caixes, I’IRPH Bancs, i el CECA.  
 
En canvi, la Disposició Transitòria de l’esmentada Ordre Ministerial estableix que la 
desaparició definitiva dels índexs que ja no apareixen recollits al mencionat article 27 es 
produirà transcorregut un any des de la seva publicació, sempre i quan s’estableixi el 
corresponent règim transitori per als préstecs afectats.  
 
Això vol dir que perquè la desaparició dels índexs cridats a extingir-se sigui una realitat cal 
que des del Govern es publiqui un Decret o una altra Ordre Ministerial on es fixi el tipus 
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d’interès a aplicar en aquells préstecs hipotecaris on l’índex desapareix i no tenen 
contemplada una alternativa en el seu clausulat.  
 
Una important quantitat dels préstecs hipotecaris venen referenciats a l’IRPH Caixes i  
Bancs, i contemplen com a índex alternatiu en cas de desaparició l’Euribor més un 1%, una 
alternativa que significa un important alleujament per a l’economia de milers de famílies ja 
que representa un estalvi de l’ordre de 300 a 400 euros mensuals en un préstec mitjà.  
 
En canvi, des del Govern no s’ha establert el necessari règim transitori, la qual cosa significa 
que l’IRPH Caixes i Bancs es perllongarà indefinidament amb el conseqüent perjudici per a 
les famílies i benefici per a les entitats.  
 
Que el Govern no hagi establert el règim transitori no és un oblit, és una decisió derivada 
d’una reflexió i una ponderació d’interessos i així, han optat per mantenir una situació 
beneficiosa per a les entitats i molt lesiva per a les famílies.  
 
Acords: 
 
Primer. Instar al Ministeri d’Economia, a establir, de manera urgent, el règim transitori que 
permeti que la desaparició de l’IRPH Caixes i Bancs sigui una realitat, i més encara en un 
moment com l’actual, on l’economia familiar està tan debilitada.  
 
Segon. Sol·licitar a totes les entitats bancàries la substitució de l’IRPH Caixes i l’IRPH Bancs 
per l’índex que en cada cas contempli el clausulat dels préstecs hipotecaris sense esperar 
l’establiment d’un règim transitori el contingut del qual resulta irrellevant.”  
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes 
de la mateixa.  

 
 

10è PUNT. Precs i  Preguntes 
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
10.1 PRECS I PREGUNTES ORALS DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
A) Grup municipal del Partit Popular 
 
1. PREGUNTA: Acta de la Junta de Govern Local: Respecto al acta del equipo de gobierno 
del día 20 de febrero de este año. Hay una resolución de acuerdo, en concreto el 916 que no 
está en el acta. No sé si es una equivocación. Supongo que hoy no podrá ser la respuesta, pero 
esperamos que en el próximo pleno haya respuesta. 



 20 

10.2 PRECS I PREGUNTES ESCRITES 
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREC: Situació FIL: El dia 24 del mes passat se’ns va convocar a una Junta de Portaveus 
per explicar-nos la difícil situació financera per la que passa la Fundació d’Inserció Laboral, 
que ha tornat a tancar l’exercici amb pèrdues i requereix una nova recapitalització. 
 
El nostre grup municipal ens vam mostrar favorables a que l’Ajuntament d’Abrera fes l’esforç 
econòmic necessari per garantir la continuïtat de FIL perquè la seva tasca d’integració laboral 
de les persones amb especials dificultats d’inserció és molt important pel nostre territori. Però 
també demanàvem més informació per valorar les causes d’aquests números comptables 
negatius i les propostes de redreçament que es feien. 
 
També vam manifestar que treballadors i treballadores d’aquesta fundació ens havien 
comentat que se’ls estava pagant tard i malament i que, fins i tot, no havien cobrat alguna 
paga extra que els hi corresponia. 
 
Per tot això, plantegem els següents precs,  
 

1. Que se’ns lliuri l’informe d’un advocat del que es va parlar en aquesta Junta de 
Portaveus, on es feien propostes de futur per a FIL i que vam sol·licitar. 

2. Que l’Ajuntament d’Abrera i els altres ajuntaments que participen a FIL garanteixin 
immediatament el cobrament dels salaris que es deuen als treballadors i treballadores 
d’aquesta fundació. 

 
2. PREGUNTA: Subcontractació de la dinamització del Casal de Joves: Hem vist 
publicada a una pàgina web de recerca de feina un anunci de la Fundació Pere Tarrés per a 
un lloc de feina de dinamitzador/a per a l’Edifici Polivalent del Rebato (Casal de Joves). El 
contracte és fins al juliol amb la possibilitat de continuar al setembre. L’horari de la feina és 
dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a 19 hores; és a dir 6 hores setmanals. 
 
EU-IU hem denunciat en nombroses ocasions la total absència d’un projecte en la creació de 
l’espai anomenat “Casal de Joves”. En contraposició, nosaltres sempre hem defensat allò que 
va aprovar el Pla Estratègic que no era altre cosa que l’autogestió d’aquest espai per part del 
jovent. A més nosaltres apostàvem per la incorporació d’un/a dinamitzador/a per facilitar 
l’apoderament dels joves. 
 
Veiem que des de la Regidoria de Joventut, i des de l’equip de govern, es continua sense 
apostar per impulsar aquestes instal·lacions com a peça clau d’un projecte participant pel 
jovent. En primer lloc, subcontractar les tasques de dinamització a una fundació en lloc de fer-
ho amb personal contractat directament torna a incidir en la nefasta política de contenció de la 
despesa de personal, que externalitza la contractació per evitar augmentar la plantilla dels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, evitant així assumir compromisos 
contractuals amb les noves persones incorporades en tasques municipals. I en segon lloc, no 
sembla seriós intentar cobrir les deficiències de disseny i gestió d’aquest equipament amb 6 
hores de feina a la setmana. És tota una declaració d’intencions respecte a la importància que 
el govern local dóna a la joventut abrerenca. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes,  
 
1. Pensa l’equip de govern continuar subcontractant en el futur tasques claus de la gestió 

dels serveis públics locals, com passa en el cas del Casal de Joves? 
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2. En quina acta de Junta de Govern Local s’ha autoritzat aquest contracte amb la Fundació 
Pere Tarrés? 

3. Creuen vostès sincerament que amb sis hores de feina a la setmana es poden dur a 
terme les tasques que detalla l’anunci i que són: Gestionar el Casal i els seus recursos, 
fomentar la participació dels infants i joves i adaptar les necessitats a les demandes 
detectades? 

4. Quina serà la durada real del contracte? Serà un contracte indefinit o es seguirà apostant 
per la temporalitat i la discontinuïtat en la implementació de projectes que requeririen la 
contractació del personal amb una jornada laboral suficient i amb estabilitat? 

 
3. PREGUNTA: Carril-bici a la continuació del C. Barcelona: Hem pogut veure les 
proteccions instal·lades al C. Barcelona per separar el carril-bici del trànsit rodat de vehicles, 
que en aquesta via serà majoritàriament de vehicles pesants. EU-IU estem d’acord en 
començar a dissenyar i implementar infraestructures per al desplaçament en bicicleta al 
nostre poble, però ens preocupa la seguretat dels futurs usuaris i usuàries d’aquest carril-bici i 
la continuïtat i viabilitat d’aquest carril dintre de la trama urbana del nostre poble. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes,  
 
1. Pensa l’equip de govern que aquestes bandes de goma amb un element vertical inserit 

d’escassa alçada i flexible garanteixen la seguretat dels ciclistes? S’han valorat altres 
opcions d’elements de seguretat més elevats com ha plantejat en el seu butlletí 
l’Associació de Veïns de Ca n’Amat Abrera? 

2. Com té pensat l’equip de govern continuar aquest tram de carril-bici per connectar-ho amb 
el nucli urbà? 

 
4. PREGUNTA: Situació treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Abrera: Un dels 
temes, entre molts d’altres, que l’equip de govern, tripartit ara o monocolor abans, té 
paralitzats és la renovació del conveni dels treballadors i treballadores del nostre Ajuntament 
que en porten des del 2008 sense. Els compromisos que l’equip de govern ha assumit en 
aquest plenari en relació a una imminent signatura del conveni s’han incomplert 
sistemàticament. 
 
I ara, en aquesta línia de poc respecte per les necessitats i els drets del personal d’aquest 
Ajuntament, ens informen de que arran de la publicació del Decret 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgent en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic s’ha donat al nostre ajuntament una situació d’incertesa respecte a 
tot allò relacionat als dies d’assumptes propis, vacances anuals, jornada laboral setmanal... 
tot això agreujat perquè als treballadors i treballadores no se’ls fa arribar els calendaris 
laborals, amb el que restà aturat i en un situació de punt mort fins que l’equip de govern vulgui 
desbloquejar-ho. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes: 
 
1. En quina data té previst l’equip de govern portar al Ple Municipal l’aprovació del nou 

conveni dels treballadors d’aquest Ajuntament? 
2. En quina data té previst l’equip de govern lliurar a cadascun dels membres del personal 

d’aquest Ajuntament el seu calendari laboral i resoldre les incògnites que se’n deriven de 
l’aplicació del decret abans esmentat sobre la jornada laboral? 
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B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC: Reforma del camp de futbol municipal: Atès la reforma que s’està portant a 
terme al camp de futbol municipal, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
- L’Estat de l’obra i possibles modificacions que s’hagin produït respecte al projecte inicial. 
- Data prevista d’entrega. 
- El cost final de la mateixa. 
 
2. PREC: Reforma de la plaça de l’església: Atès que recentment s’ha reformat la plaça de 
l’església de Sant Pere d’Abrera. Atès que el contracte de reforma es va adjudicar a 
l’empresa Gedetec, SL, per un import total de 258.679,22€ (IVA inclòs), demanem a l’Equip 
de Govern que expliqui al Ple: 
 
- Quin ha estat el cost final de l’obra. 
 
3. PREC. Creació de la coordinadora d’entitats i associacions d’Abrera: Atès que seria 
convenient que les diferents entitats i associacions d’Abrera es poguessin coordinar entre 
elles de cara a potenciar i promocionar la vida associativa municipal, com a optimitzar els 
recursos de què puguin disposar o simplement evitar possibles concurrències en les dates de 
celebració d’activitats. 
 
Atès que en la jornada pel Pla d’Inclusió d’Abrera, els participants en el mateix, ja fora en 
representació d’entitats o a nivell individual, van expressar aquesta necessitat, per tot això, 
demanem a l’Equip de Govern d’Abrera: 
 
- Que constitueixi la Coordinadora d’Entitats i Associacions d’Abrera com a òrgan 

municipal encarregat de coordinar, promocionar i donar suport a les entitats i associacions 
d’Abrera. 

- Que el reglament pel qual es regeixi el funcionament de la coordinadora sigui elaborat de 
forma participativa per les entitats i associacions que ho componguin. 

- Que aquest nou òrgan municipal es doti de recursos indispensables per portar a terme  
aquesta funció. 

 
4. PREC. Votació al Parlament sobre la construcció de la tercera escola de primària: 
Segons informació que s’ha fet arribar a Alternativa d’Abrera, el PPC lamenta que alguns 
grups del Parlament de Catalunya, entre els quals es troba CiU, grup que governa a la 
Generalitat i que, a la vegada, és un dels grups que componen l’Equip de govern Municipal, 
han impedit “que la Generalitat posi en marxa de forma urgent i prioritària els tràmits per 
iniciar aquest 2013 la construcció de la Tercera Escola d’Abrera”. 
 
Arrel d’aquesta informació voldríem que se’ns expliqués si tenen constància de la mateixa i si 
és certa la denúncia que realitza el PPC. 
 
5. PREC. Creació de l’oficina de voluntariat d’Abrera: Atès que en aquests moments són 
moltes les persones d’Abrera que estarien disposades a prestar serveis a la ciutadania de 
forma voluntària, essent aquesta solidaritat, en aquests moments de crisi, un valor altament 
necessari. Atès que seria convenient que a l’exercici d’aquest voluntariat se’ls promocionés i 
se li donés suport des de l’Ajuntament, per tot això, demanem a l’Equip de Govern d’Abrera: 
 
- Que constitueixi lOficina del Voluntariat d’Abrera com a òrgan municipal encarregat de 

gestionar, promocionar i donar suport al voluntariat que es porti a terme a Abrera i des 
d’Abrera. 
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- Que aquest nou òrgan municipal es doti dels recursos indispensables per portar a terme 
aquesta funció. 

 
6. PREC. Relatiu a l’incompliment d’acords de Ple en matèria de mitjans de 
comunicació locals: Atès que en data 25 de maig de 2012 el Ple de l’Ajuntament d’Abrera 
va aprovar per unanimitat una moció presentada pels grups d’Ad’A i EU-IU referent als 
Mitjans de Comunicació Locals en la qual es denunciava tant la manipulació del Butlletí 
d’Informació AbreraInfo com l’incompliment per part de l’Equip de Govern de diferents 
normatives municipals com ara els reglaments de Participació Ciutadana i del Consell 
Consultiu de Ràdio Abrera. 
 
Atès que amb l’aprovació d’aquesta moció, el Ple va acordar: 
 

1. Publicar, amb caràcter immediat, el Butlletí Informatiu Municipal AbreraInfo. 
2. Convocar, amb caràcter immediat, el Consell Consultiu de Ràdio Abrera. 
3. Iniciar, en el període màxim de mig any, la redacció de forma participada, d’un 

Reglament de Mitjans de Comunicació Locals d’Abrera, que englobi l’actual 
Reglament del Consell Consultiu de Ràdio Abrera de manera que aquest es doti de 
les atribucions necessàries per a vetllar pel correcte tractament de la informació, pel 
respecte a la pluralitat i a la participació ciutadana al conjunt de mitjans públics 
municipals d’informació (AbreraInfo, Ràdio Abrera i Web Municipal). 

 
Atès que després d’un any, l’Equip de Govern ha incomplert de forma flagrant els seus 
compromisos doncs: 
 
- Només s’ha publicat dos exemplars de l’AbreraInfo des de llavors (quan hauria de sortir 

cada 2 mesos). 
- No s’ha convocat el Consell Consultiu de Radio Abrera. 
- No s’ha elaborat cap Reglament dels Mitjans de Comunicació Local a Abrera. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern: 
 
- Que expliqui al Ple perquè des de la Regidoria de Mitjans de Comunicació no s’ha 

procedit a executar els acords de la moció esmentada. 
- Que publiqui, de forma immediata l’AbreraInfo. 
- Que convoqui, també de forma immediata, el Consell Consultiu de Ràdio Abrera. 
- Que procedeixi, de forma participada, a elaborar el nou Reglament dels Mitjans de 

Comunicació Local d’Abrera. 
 
7. PREC. Estat del romanent de tresoreria per a despesa general ajustat de 
l’Ajuntament d’Abrera: Atès que al darrer Ple municipal ordinari, la Sra. Alcaldessa va 
carregar durament contra Alternativa d’Abrera pel fet que el nostre grup va proposar avançar 
a la Generalitat els diners necessaris per construir la tercera escola d’Abrera. 
 
Atès que els arguments emprats per la Sra. Alcaldessa van ser, entre altres: 
 
- Que no es pot utilitzar el Romanent de Tresoreria per a inversions. 
- Que l’Ajuntament d’Abrera no disposa a Tresoreria dels diners suficients per construir 

l’Escola (3,5 milions d’€). 
 
Atès que el nostre grup a constatat i està en disposició de demostrar, que aquests arguments, 
a dia d’avui, no són certs. 
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Per tot això, demanem a la Sra. Alcaldessa que expliqui al Ple: 
 
- De quants diners disposa l’Ajuntament d’Abrera en forma de romanent de tresoreria per a 

despesa general ajustat. 
 
8. PREC. Avançament a la Generalitat dels diners necessaris per a la Construcció de 
l’edifici de la tercera escola d’Abrera: Atès el recent canvi de postura del Ministeri 
d’Hisenda respecte a la utilització per inversions del romanent de tresoreria per a despesa 
general. 
 
Atès que segons se’ns ha informat, existeix un compromís del Departament d’Ensenyament 
amb els grups parlamentaris de PSC, CIU, ERC i ICV respecte a iniciar les obres de la tercera 
escola de primària en 2014. 
 
Atès el fet que davant la greu situació en la que es troba l’Escola Nova, seria convenient que 
les obres s’iniciessin a ser possible, durant el 2013. 
 
Atès que segons hem pogut constatar amb la informació que se’ns ha proporcionat des del 
Departament d’Intervenció, l’Ajuntament d’Abrera disposa dels recursos econòmics 
necessaris. 
 
Per tot això, demanem novament a l’Equip de Govern: 
 
- Que es replantegi la possibilitat d’avançar els diners necessaris per construir la tercera 
escola d’Abrera prèvia signatura del pertinent conveni on es concreti la devolució dels diners, 
la permuta per terrenys de la Generalitat a Abrera o allò que es cregui més convenient. 
 
9. PREC. Relatiu a la convocatòria del Consell Escolar municipal: Atesa la greu situació 
de l’Escola Nova Abrera, els incipients i preocupants problemes d’espai a l’IES Voltrera i el fet 
de què la segona Escola Bressol d’Abrera està pendent de finalització d’obres. 
 
Atès que el nostre municipi existeix un Consell Escolar Municipal i que aquest és concebut 
com un mitjà de participació i consulta dels sectors afectats i en la programació de 
l’ensenyament no universitari en el terme municipal d’Abrera. 
 
Atès que, que tot i que al reglament del Consell Escolar Municipal s’especifica que aquest 
s’ha de reunir almenys un cop cada trimestre, i abans de començar i acabar el curs escolar, la 
Regidora d’Ensenyament incompleix de forma flagrant aquesta normativa. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern: 
 
- Que convoqui immediatament el Consell Escolar Municipal abans de que acabi el curs 

213-2013. 
- Que expliqui les raons per les quals des de la regidoria d’Ensenyament s’incompleix 

sistemàticament amb aquesta normativa. 
 
 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREC: Lliurament de la relació de les resolucions d’Alcaldia: Atès que el Real Decret 
2.568/1986 del 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, i que no està derogat, en l’art. 42 diu que els Regidor/res 
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tindran dret a tenir accés a les resolucions dictades per l’Alcaldia, per lo que el Grup Municipal 
del Partit Popular formula el següent PREC: 
 
- Que d’ara endavant se’ns faciliti la relació dels mateixos cada dos mesos atès que la llei 

ens atorga aquests drets. 
 
2. PREGUNTA: Comerços: Amb referència als comerços del nostre municipi, el Grup 
Popular formula les següents PREGUNTES: 
 

1. Quants comerços hi ha en l’actualitat regits per persones provinents de fora 
d’Espanya. 

2. Quin tipus de control municipal es fa sobre ells. 
 
3. PREGUNTA: Publicació al web municipal de les actes de Plens i Juntes de Govern: 
Per acord de Junta de Govern Local de data 18.02.2009 núm. 3840 es va acordar la retirada 
provisional de les actes de Plens i Juntes de Govern Local de la pàgina web de l’Ajuntament, 
segons s’indica, per motius de protecció de dades de caràcter personal. 
 
En reiterades ocasions, el Partit Popular ha reiterat la necessitat de la publicació de les actes 
de Plens i de Junta de Govern Local en ares d’una major transparència i per tal de tenir una 
millora en la informació municipal vers els veïns d’Abrera. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera emet al Ple 
Municipal els següents PRECS 
 

1. Que es torni a activar la publicació de les actes dels Plens Municipals i Juntes de 
Govern Local a la pàgina web de l’Ajuntament d’Abrera. 

2. Que es través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Abrera s’habiliti un accés per a 
escoltar els àudios dels Plens de l’Ajuntament d’Abrera. 

 
4. PREGUNTA: Centre Aquàtic Municipal: El Partit Popular, en reiterades ocasions ha 
demanat a l’Equip de Govern la possibilitat de mantenir obertes les instal·lacions del Centre 
Aquàtic Municipal durant el mes d’agost. 
 
A la darrera petició en aquest sentit, efectuada pel Partit Popular d’Abrera en el ple de les 
Ordenances Fiscals per a 213, se’ns va contestar que s’estudiaria la possibilitat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera presenta al Ple de 
l’Ajuntament el següent PREC 
 

1. Que el regidor d’esports doni comptes al Ple municipal de totes les gestions que s’han 
realitzat des del Ple d’ordenances 2013 fins a la data, per tal de poder determinar si 
és possible la petició del Partit Popular d’Abrera d’obertura del Centre Aquàtic 
Municipal durant el mes d’agost. 

 
5. PREGUNTA: Ocupació via pública: Consultada al pàgina web de l’Ajuntament d’Abrera, 
no hem tribat cap reglamentació relativa a l’ocupació de la via pública per tendals, taules i 
cadires i terrasses del bars i restaurants. 
 
Considerem que és molt important tenir una reglamentació al respecte, en primer lloc per 
dotar als usuaris de seguretat jurídica i també per a evitar-los tràmits innecessaris, gestions 
inútils i una millor agilitat per a poder donar cobertura econòmica als seus negocis i al mateix 
temps per a una millor eficàcia administrativa i econòmica a l’Ajuntament d’Abrera. 
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Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera presenta al Ple 
Municipal les preguntes i precs següents PREGUNTA 
 

1. Quin tipus de normativa s’està utilitzant en aquest ajuntament per l’ocupació de la via 
pública de taules i cadires, instal·lació de tendals i regulació de terrasses dels 
establiments de restauració? 

 
En cas de no existir normativa municipal pròpia de l’Ajuntament d’Abrera formulem el següent 
PREC 
 

2. Que l’Ajuntament d’Abrera aprovi les Ordenances Municipals corresponents relatives 
a l’ocupació de via pública de taules i cadires, per a la col·locació de tendals i la 
regulació de les terrasses de bars i restaurants. 

 
 
10.3 PRECS I PREGUNTES ORALS 
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREGUNTA: Caça al terme municipal: Ens ha arribat un full on es denuncien actuacions 
de caça il·legal a Abrera, que recordem-ho, té gran part del terme municipal declarat zona de 
seguretat i no es pot caçar. Ja farem arribar aquest escrit al regidor, Sr. Naharro.  
 
La pregunta concreta és: Té coneixement la regidoria de Medi Ambient i la regidoria de 
Seguretat Ciutadana d’alguna batuda de caça sense permís de la Generalitat? 
 
2. PROTESTA: Publicació d’actes: Com l’equip de govern ja sap, Esquerra Unida-Izquierda 
Unida, han portat al Síndic de Greuges la no publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de 
les actes de Junta de Govern i de Ple municipal. Hem escoltat la resposta al prec del PP en el 
sentit que només es publicaran les de Ple, i volem manifestar la nostra enèrgica protesta. 
 
Les decisions claus, i les decisions del dia a dia, les pren la Junta de Govern Local i no pas el 
Ple i no oferir aquesta informació quan existeixen els mitjans per a fer-ho hem sembla poc 
democràtic i poc transparent. 
 
 
B) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREGUNTA: Ordenanzas fiscales: Durante el debate en Pleno de la aprobación de las 
ordenanzas fiscales municipales para el año 2013 propusimos introducir una tasa por 
ocupación del espacio público por parte de los feriantes. Usted dejó la puerta abierta a la 
propuesta. Nos gustaría saber si esa tasa se les empezará a aplicar a los feriantes este 
mismo año, de tal manera que aumentaremos nuestro remanente de tesorería  y lo que es 
más importante, sin aumentar la presión fiscal a nuestros vecinos. 
 
2. PREGUNTA: Mosquito Tigre: Nos gustaría saber si existe, por parte del Ayuntamiento, un 
plan de prevención contra los mosquitos en todos aquellos lugares o instalaciones públicas 
de competencia municipal en Abrera, así como en el Torren Gran. En caso de existir, ¿en qué 
consiste el plan de prevención? Y solicitamos copia del Plan de prevención. 
 
3. PREGUNTA: Conveni Mercadona: Nos gustaría saber si existe un convenio firmado en 
que la empresa Mercadona y el Ayuntamiento de Abrera, donde ésta se compromete a la 
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adjudicación directa de un número determinado de puestos de trabajo, que serán necesarios 
para la futura puesta en marcha y funcionamiento de la plataforma logística que Mercadona 
está construyendo en Abrera. 
 
La pregunta es directa, sí o no. En caso que fuese que sí, cual es el número de puestos de 
trabajo que se firmó en el convenio, y pedimos copia del convenio. 
 
4. PREGUNTA: Conveni amb empresa manteniment il·luminació via pública: Me 
gustaría saber si existe convenio entre la última empresa adjudicataria del mantenimiento de 
la iluminación pública en Abrera y el Ayuntamiento de Abrera, para que un número 
determinado de sus empleados sean de Abrera. ¿De cuántos empleos para vecinos de 
Abrera estaría compuesto el convenio? Pedimos copia del contrato-convenio con dicha 
empresa. 
 
5. PREC: Contracte amb SOGESA: Solicitamos copia del contrato con la empresa 
SOGESA Instalaciones Integrales S.A., acordado por Junta de Gobierno Local núm. 294 de 
fecha 7 de marzo de 2012. La empresa SOGESA es la empresa adjudicataria del 
mantenimiento preventivo de las instalaciones municipales de calefacción, aire 
acondicionado y agua sanitaria.  
 
6. PREGUNTA: Pas vianants Mercat Municipal: S’ha demanat en aquest plenari la 
col·locació d’un pas de vianants a l’entorn del Mercat Municipal perquè no està habilitat, s’han 
posat unes bandes una mica més avall però creiem que això no és suficient, creiem que per 
dotar de més seguretat, sobretot en una zona tant freqüentada creiem que s’ha d’actuar en 
aquest sentit.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les 
23:30 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 31 de maig de 2013. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’Alcaldessa,        La Secretària, 
 
Maria Soler Sala       Mónica Clariana Nicolau 
  
 
 
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1/132 de la sessió del Ple Municipal 
de data 12 de juliol de 2013 


