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CÀRRECS 
 

 

PERSONES ASSISTENTS 
 

GRUP POLÍTIC 
 

Alcaldessa presidenta 
 

Sra.  Maria Soler Sala   
 

 

PSC 
 

Tinents/tes d’alcaldessa 
 

Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez 
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta 
Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Sr.   Antonio Merino Requena 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo 
 

 

PSC 
CIU 
ICV 
PSC 
PSC 

 

Regidors/res delegats/des 
 

Sr.   Francisco Sánchez Escribano 
Sr.   Jesús Naharro Rodríguez 
Sr.   Lluís Cirera Antón 
 

 

PSC 
PSC 
CIU 

 

Regidors/res  
 

Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz 
Sr.   J. Antonio Castillo Guardia 
 
Sr.   Miguel Carrión Mateo 
Sr.   J Andrés Martín Álamo 
Sra. Silvia Caroz Pereira 
 
Sr.   Francesc Xavier Bazán Sánchez 
 
Sr.   Iván Serrano Rodríguez 
 

 

PP 
 
 
 

ADA 
 
 
 

PXC 
 

EUIU 
 

 

Secretària acctal. 
 

Sra. Isabel de la Cerda Fernández 
 

 

 
En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
19.00 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, 
els membres del Ple Municipal amb l'assistència del secretària acctal. de la Corporació 
Municipal. 
 
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió ordinària, per a l'estudi dels temes 
inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
Un cop comprovat el quòrum d'assistència necessari per a la vàlida celebració de la 
sessió, la presidenta obra la sessió i es procedeix a l'examen dels assumptes inclosos 
en l'ordre del dia. Aquest quòrum es manté durant tota la sessió. 
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ORDRE DEL DIA                                                     Sessió de data 22 de març de 2013 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 25.01.2013 

2. Donar conformitat al Pla Marc intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc 
Cabalbaix i aprovació de la proposta de conveni Cabalbaix període 2013-2015 

3. Assabentat de l’escrit presentat per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’IES Voltrera 

4. Iniciativa del grup municipal del Partit Popular relativa a la construcció de la Tercera 
Escola d’Abrera. 

 
Iniciatives incorporades per unanimitat 

5. Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a les urgents necessitats 
educatives d’Abrera 

6. Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a l’avantprojecte de llei 
per la racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

7. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la 
resposta a les propostes presentades per entitats i particulars als pressupostos de 
2013 

• Precs i preguntes 
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 22 de març de 2013 

 
NÚM. ASSUMPTE 

 ORDRE DEL DIA 
115 Aprovació de l’acta de la sessió de dat 25.01.2013 
116 Donar conformitat al Pla Marc intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc Cabalbaix 

i aprovació de la proposta de conveni Cabalbaix període 2013-2015 
117 Assabentat de l’escrit presentat per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’IES Voltrera 
118 Iniciativa del grup municipal del Partit Popular relativa a la construcció de la Tercera Escola 

d’Abrera. 
 ACORDS INCLOSOS PER UNANIMITAT 

119 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a les urgents necessitats educatives 
d’Abrera 

120 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a l’avantprojecte de llei per la 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

121 Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la resposta a les 
propostes presentades per entitats i particulars als pressupostos de 2013 

 PRECS I PREGUNTES 
- ANNEXES 

Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 20.03.2013 

 
 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                     Sessió de data 22 de març de 2013 

 
 
D’assistència i permanència en la Sala: Cap 
 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: 
Cap 
 
Altres incidències de funcionament: S’altera l’ordre de la sessió i s’efectua la 
intervenció del públic assistent prèviament a la formulació i contestació de les preguntes 
dels diferents Grups Municipals. 
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A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS 
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents. 

 
A1)  ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA) 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 115  DE DATA 22.03.2013 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si 
s'escau, de l'acta de la sessió de data 25.01.2013 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 de resolució, no 
s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
                                                             S’ACORDA      
 
Primer. Aprovar l'acta del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data 25.01.2013, 
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.  
- 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. 
 
Cinquè. Adoptar les anteriors decisions (POD 1) per unanimitat dels membres presents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 116  DE DATA 22.03.2013 
 
EXPEDIENT: C:CONTRACT. N:P0800100J T:01 V:Reg.Conv. 104 S:01 ASSUMPTE: 
Donar conformitat al Pla Marc intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc 
Cabalbaix i aprovació de la proposta de conveni Cabalbaix període 2013-2015.      
 

Vist el Pla marc intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc (Pla Marc 
Cabalbaix, període 2013-2015).  
 

Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Abrera, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, de cooperació per a la 
realització del Pla intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc-Cabalbaix del 
període 2013-2015. 
 

Atès que aquest Ajuntament valora positivament la contractació del Pla intermunicipal 
Cabalbaix, i que procedeix instrumentar jurídicament els mecanismes necessaris de 
contractació d’aquest servei.  
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern 
municipal, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 20.03.13, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 
membres presents 
 

ACORDA 
 

Primer. Donar conformitat al Pla Marc intermunicipal sobre drogues i comportaments de 
risc Cabalbaix, i diligenciar el document en aquest sentit.  
 
Segon. Aprovar la proposta de Conveni especificat a la part expositiva segona i 
diligenciar-lo en aquest sentit.  
 
Tercer. Facultar a l’Alcaldessa per la signatura del conveni aprovat a l’apartat anterior. 
 
Quart. Declarar que l’Ajuntament d’Abrera s’encarregarà de la contractació dels 
recursos necessaris per a la implementació del Pla Cabalbaix , que es regirà pel Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprovat per Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), així com la resta de disposicions vigents en 
matèria de contractació.  
 
Cinquè. Adoptar, d'acord amb les obligacions i deures derivades del conveni les 
següents decisions de naturalesa econòmica especificades a les clàusules cinquena i 
sisena i que es reprodueixen literalment: 

“CLÀUSULA CINQUENA.- Pressupost  

Les previsions econòmiques del pressupost per al període de vigència del present conveni són una 
estimació i s’adequaran a la posada en marxa efectiva del Pla i als seus costos reals finals.  

El Pla tindrà un cost inicial previst per a l’any 2013 de 33.565,86€ i augmentarà automàticament cada 
any el 85% de l’IPC, segons fixarà el Plec de condicions.  
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ANULITATS ECONÒMIQUES 
 
Any 2013: Import 33.565,86 € (IVA exempt) (el cost real serà el resultant dels mesos restants des de 
l’inici de la contractació) 
Any 2014: Import 33.565,86 € (IVA exempt) (s’aplicarà augment del 85% de l’IPC) 
Any 2015: Import 33.565,86 € (IVA exempt) (s’aplicarà augment del 85% de l’IPC) 
 
La revisió de preus no es podrà realitzar fins que hagi transcorregut un any de vigència del contracte 
segons marca la legislació de contractes del sector públic. 
 
CLÀUSULA SISENA.- Distribució de costos corresponents als ens signants. 

Per a fer front al cost del Pla Cabalbaix els Ajuntaments faran les aportacions econòmiques en funció del 
número d’habitants que es fixen i detallen a continuació.  

La distribució de costos es realitzarà en base a aquests percentatges. 

 
 

Població 

1setembre 
de 2012 

% 
participació 
econòmica 

Cost 2013 

Abrera 12.003 18,32 6.149,26 € 

Esparreguera 21.963 33,51 11.247,92 € 

Olesa de Montserrat 23.920 36,50 12.251,54 € 

Sant Esteve Sesrovires 7.649 11,67 3.917,14 € 

TOTAL 65.535 100% 33.565,86 € 
 

TOTAL cost anual: 33.565,86 € (IVA exempt)    

 
- S'aprova (autoritza) la despesa de 33.565,86 €, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 231/226,09 (exercici 2013). 
 

Sisè. Informar que aquest acte es una resolució, que 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. 
 

Setè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a tots els ajuntaments afectats.   
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Socials, a la regidoria d’Acció 
Social, Dones i Igualtat, al Departament d’Intervenció General i Tresoreria i Finances i a la 
Unitat de Contractació i Compres. 
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ASSABENTAT DEL PLE MUNICIPAL                        NÚM. 117  DE DATA 22.03.2013 
 

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:77 ASSUMPTE: Assabentat de l’escrit 
presentat per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’IES Voltrera. 
 

L’equip de govern dóna compte al Ple de l’escrit que es transcriu seguidament:  
 

“En representació de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO del INSTITUT Voltrera 
 

MANIFESTEM: 
 
Si l’educació segueix amb les retallades acabarem sense poder estudiar i essent uns ignorants. 
Els nostres avis i pares han lluitat massa per a que tinguem una bona educació per a que ara la 
deixem escapar. I per això: 
 

• Els alumnes estem farts de que cada vegada sigui més evident que només podran 
estudiar els rics, ja que a poc a poc es tanquen més escoles públiques. 

• Hi ha menys recursos per als centres perquè no hi ha pressupost. 
• Cada vegada paguen més pels llibres i material escolar. 
• Quan hi ha una substitució tarda dues setmanes en arribar el/la substitut/a i perdem 

classes. 
 
DEMANEM 
 

• Que l’ajuntament doni suport a la nostra demanda d’un ensenyament públic de 
qualitat i gratuït en la qual tingui cabuda tota la joventut. 

• Que la subvenció municipal de llibres de text es faci extensiva a l’alumnat de 
Batxillerat d’aquest centre. 

• Que aquest escrit sigui llegit en el pròxim ple municipal 
 
Abrera, 7 de febrer de 2013 ” 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 118  DE DATA 22.03.2013 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:77 ASSUMPTE: Resolució relativa a la 
construcció de la Tercera Escola d’Abrera. 
 
Vista la proposició d’acord de data 27 de febrer de 2013 subscrita i presentada pel Grup 
Municipal del Partit Popular.  
 
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: 
 
“Atès que per acords de Ple de 30 de març i 28 de setembre de 2007, l’Ajuntament d’Abrera va 
acordar cedir gratuïtament a favor de la Generalitat dues finques colindants al sector de Sant 
Hilari. Un total de 13.331,75 metres quadrats on ubicar els nous centres d’estudis secundaris i 
d’educació infantil i primària. 
 
Atès que en 27 de març de 2009, en acord plenari número 2114, l’Ajuntament d’Abrera va 
aprovar la petició al Departament d’Educació de la Generalitat de la necessitat de la del nou 
Centre d’Estudis Secundaris i del tercer Centre d’Estudis d’Infantil i Primària a la localitat 
d’Abrera. 
 
Atès que donada la manca de places pels alumnes d’Abrera, des de fa anys s’està cobrint el 
servei amb mòduls a l’escola Ernest Lluch i que per aquesta mancança cada vegada s’està 
ampliant el número de mòduls instal·lats, perjudicant així a l’educació que rep l’alumnat 
d’aquest centre educatiu. 
 
Atès que en data 20 de juliol de 2011, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la proposta de 
resolució número 7, en què es mostrava la preocupació pel retard en la construcció de la 
Tercera Escola d’Abrera i s’exigia a la Generalitat de Catalunya el compliment dels 
compromisos en matèria d’Ensenyament que té amb el nostre poble tant per la construcció de 
la Tercera Escola. 
 
Atès que en data 30 de març de 2012, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la proposta de 
resolució número 51, en que s’exigia al Govern de la Generalitat de Catalunya que exercís el 
seu compromís amb en matèria d’equipaments educatius i per tant que executés el projecte de 
la construcció de la Tercera Escola d’Abrera en el marc del pressupost de 2012. 
 
Atès que amb la convocatòria d’eleccions es va dissoldre el Parlament de Catalunya quedant 
paralitzats la gran majoria de projectes, entre els que es troba la tercera Escola d’Abrera. 
 
Atès que donada la manca de places pels alumnes d’Abrera, des de fa anys s’està cobrint el 
servei amb mòduls a l’Escola Ernest Lluch i que per aquesta mancança cada vegada s’està 
ampliant el número de mòduls instal·lats, perjudicant així a l’educació que rep l’alumnat 
d’aquest centre educatiu. 
 
Atès la imminent aprovació dels pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya, i 
davant la urgent necessitat de la construcció de la Tercera Escola d’Abrera, el Grup Municipal 
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del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera presenta al Ple de l’Ajuntament s’Abrera per a la 
seva aprovació la següent 
 
MOCIÓ 
 
PRIMER. Que els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 2013, 
contemplin la partida pressupostària suficient per a l’execució i posada en funcionament de la 
Tercera Escola, per tal de donar compliment al compromís adquirit pel Departament 
d’Educació amb l’Ajuntament, la comunitat educativa i les famílies d’Abrera. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a tota la comunitat educativa del nostre municipi i al 
Govern de la Generalitat, Departament d’Educació. 
 
Abrera, 27 de febrer de 2013   Isabel Ruiz Bautista  Regidora Portaveu del Grup Municipal del 
Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal del Partit Popular, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 20.03.2013. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 27.02.2013 en relació amb la 
construcció de la Tercera Escola, per unanimitat dels membres presents. 
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A2)  ACORDS INCLOSOS PER UNANIMITAT 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 119  DE DATA 22.03.2013 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:77 ASSUMPTE: Resolució relativa a les 
urgents necessitats educatives d’Abrera. 
 
Vista la proposició d’acord de data 22 de març de 2013 subscrita i presentada pel Grup 
Municipal d’Alternativa d’Abrera.  
 
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: 
 
“Atesa la necessitat de garantir la qualitat de l’ensenyament a Abrera, entenent que les 
condicions de l’espai on es desenvolupa l’activitat educativa es un paràmetre important de cara 
a valorar aquesta qualitat. 
 
Atesos els repetits incompliments dels compromisos adquirits amb Abrera per part de diferents 
governs de la Generalitat en relació a la construcció de la ja constituïda tercera escola de 
primària, l’Escola Nova d’Abrera.  
 
Atesa la situació actual d’incertesa al respecte de la construcció d’aquesta tercera escola de 
primària d’Abrera, situació que s’ha agreujat arrel de les darreres declaracions de la consellera 
Irene Rigau en les quals afirmava que no es construiria cap nova escola de primària a 
Catalunya en la pròxima dècada, declaracions que entren en contradicció amb les informacions 
de què, fins ara, disposava tant l’Ajuntament d’Abrera com l’AMPA de l’Escola Nova.  
 
Atès que, pel que sembla, des de la Conselleria d’Educació es dubta de les necessitats 
d’escolarització a Abrera, actuals i futures, és a dir, de la quantitat necessària de places a cobrir 
tant en els segments d’educació primària com secundària, dubtes que haurien portat a la 
Conselleria a qüestionar tant la necessitat de construir una nova escola de primària com un nou 
institut de secundària. 
 
Atès que, actualment, l’Ajuntament d’Abrera disposa de gairebé 8 milions d’euros en concepte 
de romanent de tresoreria.  
 
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents 
 
ACORDS 
 
1. Que en cas de que l’Ajuntament no en disposi, es porti a terme, de forma urgent, per part 

de l’Ajuntament o dels organismes competents, un estudi sobre les necessitats 
d’escolarització a Abrera, en els segments d’educació primària i secundària, tant en el 
moment actual com en el futur.  
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2. Que de constatar-se en aquest estudi la necessitat d’ampliar l’oferta actual de places en 
aquests segments, l’Ajuntament o els organismes competents, realitzin, de forma urgent, 
un nou estudi dels equipaments escolars necessaris per garantir tant la cobertura 
d’aquestes places com la qualitat de l’ensenyament impartit en els mateixos.  

 
3. Que de constatar-se la necessitat d’ampliació o construcció de nous equipaments escolars, 

i en el cas de que la Generalitat de Catalunya, l’administració responsable de la 
construcció d’aquest equipament escolar, en aquest moment, no pugui fer-se càrrec, sigui 
l’Ajuntament d’Abrera qui, mitjançant conveni, avanci el cost dels equipaments escolars 
necessaris, cost que serà retornat en terminis o, si és possible,  mitjançant la fórmula de la 
permuta per terrenys a Abrera propietat de la Generalitat.  

 
4. Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i a tota la comunitat educativa d’Abrera.  
 
 
Miguel Carrión Mateo Portaveu del grup municipal d’Alternativa d’Abrera Abrera, 22 de març de 
2013.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal d’Alternativa d’Arbera, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 20.03.2013. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 22.03.2013 relativa a les urgents 
necessitats educatives d’Abrera, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 
abstencions del grup municipal del Partit Popular, 3 vots en contra 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-Verds, 1 vot en contra del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del grup municipal d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 120  DE DATA 22.03.2013 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:77 ASSUMPTE: Resolució relativa a 
l’avantprojecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
Vista la proposició d’acord de data 22 de març de 2013 subscrita i presentada pel Grup 
Municipal d’Alternativa d’Abrera.  
 
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: 
 
“En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un Informe del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local. Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar 
l’administració local i aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures (traspàs de 
competències a les diputacions, establiment de preus standard, limitació i supressió del sou 
dels regidors, ...) que signifiquen, en definitiva, la intervenció dels ens locals.  
 
Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió total 
de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest projecte de reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera” i en els principis de la reforma de l’article 135 de la Constitució, 
imposada pel PP i pel PSOE, sense tenir en compte els principis d’autonomia i de 
subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i 
eficiència dels serveis que, malgrat les dificultats econòmiques, presten avui els governs locals. 
 
En aquest sentit, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran 
assignatura pendent del nostre model territorial.  
 
En general, es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments i els regidors i regidores 
que els gestionen, són uns malbaratadors de diners públics. Cal doncs, en primer lloc, 
denunciar el tarannà profundament populista d’aquesta proposta, que pretén criminalitzar la 
tasca dels ajuntaments. 
 
En segon lloc, cal assenyalar que si la voluntat del Govern de l’Estat és la de reduir costos, 
caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del 
conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total, mentre que el cost de les comunitats 
autònomes és del 33% i el de les administracions locals és només del 14%. En aquest sentit, 
cal recordar aquí el cost elevadíssim d’alguns ministeris que tenen transferides les seves 
competències en exclusiva a les comunitats autònomes. 
 
L’Estat proposa, en canvi, que es portí a terme un traspàs de competències dels ajuntaments a 
les diputacions, allunyant així el centre de decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor 
les mancances i necessitats de la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis 
que els ciutadans precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació 
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supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un 
ajuntament. 
 
En relació a l’establiment de preus standard i d’altres mesures contemplades a la proposta de 
reforma, està clar que l’objectiu que es persegueix és el de possibilitar i promocionar la 
privatització dels serveis que actualment ofereixen els ajuntaments. Tenint en compte la 
diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població, la fixació d’uns costos standard 
per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, 
comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de tractament desigual, i fins i tot injust, 
en molts ajuntaments.  
Finalment, en relació a la limitació i supressió de la major part de les retribucions dels regidors i 
regidores, cal assenyalar que, tot i que en determinades circumstàncies podríem estar d’acord 
en la necessitat d’establir certs límits retributius, el fet de que la tasca de regidor i regidora sigui 
remunerada assegura, com ha de ser, l’accés a la política de la ciutadania en general i no 
només de les classes socials benestants. 
  
Sembla evident, doncs, que l’objectiu real del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al 
màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers executors de 
la voluntat del govern espanyol situant-nos així a l’alçada dels ajuntaments no democràtics. 
 
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants 
comportant greus discriminacions entre administracions però també entre la ciutadania, amb 
l’existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona atenent al lloc de residència. La 
proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que 
veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties recollides en 
l’ordenament legal vigent.  
 
Per tot això, el grup municipal - i municipalista-  Alternativa d’Abrera, proposa al Ple de 
l’Ajuntament d’Abrera la pressa dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar totalment l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern 
Espanyol pel que suposa de vulneració de l’autonomia local, de les competències que l’Estatut 
de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del model 
d’administració local català. 
 
Segon.- Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial i en règim 
local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del Govern i el 
Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i competencials que 
facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li atorga 
l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament 
d’Abrera en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa. 
 
Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament de la nova Llei 
de governs locals la qual ha de posar les bases d’una administració local pròpia, eficient, eficaç, 
que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i eviti la duplicitat i confusió de competències 
entre administracions, seguint els principis de subsidiarietat i de proximitat. 
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Cinquè.- Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat a l'elaboració d'un nou marc de 
finançament per al món local, més just, eficaç i eficient, al servei de les polítiques locals i 
reclamar al Govern de l’Estat que compleixi amb el pagament de les aportacions econòmiques 
establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el desenvolupament de 
les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en matèria social i 
educativa. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords als Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a l’ACM i a la 
FMC. 
 
Miguel Carrión Mateo  regidor portaveu d’ Alternativa d’Abrera   22 de març de 2013” 
 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal d’Alternativa d’Arbera, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 20.03.2013. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 22.03.2013 relativa a 
l’avantprojecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per 6 
vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots en contra del grup municipal del Partit 
Popular, 3 vots a favor 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-Verds, 1 abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot a 
favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 121  DE DATA 22.03.2013 
 

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:77 ASSUMPTE: Resolució en relació 
amb la resposta a les propostes presentades per entitats i particulars als pressupostos 
de 2013. 
 

Vista la proposició d’acord de data 20 de març de 2013 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: 
 

“Atès al setembre de 2011 es va aprovar una moció, presentada per aquest Grup Municipal, en 
la que s'acordava quatre punts de millora de la convocatòria i el funcionament de l'audiència 
pública de pressupostos. 
 

Atès que, entre d'altres incompliments d'aquests quatre punts, mai s'ha elaborat el document 
de retorn on s'havien de detallar les aportacions acceptades amb el corresponent cronograma 
d'implantació i l'explicació dels motius pels quals s'ha desestimat la resta d'aportacions fetes 
per entitats ciutadanes, organitzacions polítiques i particulars. 
 

Atès que la resposta que se'ns ha donat, per part de l'equip de govern, en les dos últimes 
edicions de l'audiència pública de que el document de retorn es substituïa per propi pressupost 
i per les explicacions donades al debat plenari no respon ni a l'esperit ni al text de la moció 
aprovada i evita donar una resposta correcta i raonada a cadascuna de les propostes enviades 
per a l'elaboració dels pressupostos. 
 

Atès que malgrat ja portem tres mesos amb el pressupost del 2013 aprovat fóra bo que, en 
primer lloc, es donés compliment a un dels punts d'aquella moció i es respectessin els acords 
que aquest plenari adopta i, en segon lloc, es mostrés la deferència vers a aquells ens i 
persones que van fer propostes de que els responsables polítics que han dissenyat, aprovat i 
estan executant el pressupost donessin resposta. 
 

Per tot això, plantegem la següent proposta d'acord, 
 

1. La redacció immediata d'un document de retorn, en els termes que marcava la moció 
aprovada per aquest mateix ple al setembre de 2011,  que es remetria a totes les persones i 
entitats interessades i que es publicaria a la web municipal a l'apartat de pressupostos. 
 

Abrera, 20 de març 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 
20.03.2013. 

 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 20.03.2013 en relació amb la 
resposta a les propostes presentades per entitats i particulars als pressupostos de 2013, 
per unanimitat dels membres presents. 
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A3)  DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD 
 
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 

B) CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
Precs i preguntes que s’especifiquen als apartats següents. 

 
B1)  PRECS I PREGUNTES ORALS DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com 
annex 
 
PREC 01/EU/250113/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 25.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Respecte el Pla Social d’Ocupació que es va aprovar en els pressupostos que donarà feina a un 
total de quatre treballadors durant sis mesos, i amb un cost global de 13.874 €. 
 - Quan s’obriran les inscripcions? - Quan començarà a funcionar? - Quina feina desenvoluparan aquestes quatre persones? 
 
 
QUEIXA 06/PP/250113V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.01.2013 
Qualificació del tipus control: Queixa verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
La Sra. Alcaldessa ho ha explicat molt bé en una pregunta que li ha resolt al regidor d’Esquerra 
Unida sobre la indemnització que l’Ajuntament d’Abrera ha hagut de pagar. 
 
Vostè, suposo que com que era una pregunta escrita, té aquí, o disposa d’informació, no té per 
què respondre-me-la ara, perquè aquesta quantitat de 181.000 inclou interessos de demora. 
Volíem saber quin ha sigut l’import d’interessos de demora. 
 
I arrel de l’explicació que ha donat la Sra. Alcaldessa el cas a l’inversa. L’ajuntament d’Abrera ha 
hagut de pagar interessos de demora (per lo que ha explicat la Sra. Alcaldessa) per la negativa a 
pagar, perquè no estaven les obres acabades, etc., etc., etc., perquè l’import no es corresponia, 
no estava demostrat, etc., etc., però que hagués passat si s’hagués actuat d’una manera 
diferent? És a dir, pagar, reclamar, si l’Ajuntament hagués pagat, i ara la sentència. 
Com és el cas, determina que ha de pagar l’Ajuntament un cert import, aquest import que hagués 
cobrat aquest promotor o aquest propietari l’hagués hagut de retornar a l’Ajuntament, i potser 
també amb interessos de demora, per tant ens hauríem estalviat diners.  
 
Si vostè disposa d’aquesta informació, o el plantejament que jo li faig és així, m’ho pot respondre 
en altre plenari perfectament. 
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B2) PRECS I PREGUNTES ESCRITES D’AQUESTA SESSIÓ 
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com 
annex 
 
 
PREC 01/EU/220313/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 20.03.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE2467DE210313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que el Pla d’Acció Ambiental de l’any 2000 recollia com una de les línies a desenvolupar 
en un termini de 3 a 5 anys una auditoria energètica. 
 
Atès que l’Abrerainfo de gener de 2011 informava que “Twoin ingeniería & innovación ha estat 
recollint dades energètiques per tal d’identificar possibles millores d’estalvi i eficiència 
energètica en un total de 10 edificis municipals d’Abrera”. 
 
Atès que una de les millores presentades sense increment del preu de contracte per Electricitat 
Boquet, S.L., empresa adjudicatària de la reparació, conservació i manteniment del enllumenat 
públic a Abrera era precisament la realització d’una auditoria energètica. 
 
Per tot això, plantegem el següent prec, 
 
1. Que en el que resta d’any l’empresa Electricitat Boquet, S.L. executi l’auditoria 

energètica que figura a la seva proposta incloent els supòsits exigits pel Pla d’Acció 
Ambiental. 

2. Que de l’integració dels resultats dels estudis de Twoin ingeniería & innovación y 
Electricitat Boquet, S.L. se’n derivin les mesures necessàries per a millorar l’eficàcia i 
l’estalvi energètic i es defineixin les inversions necessàries per a portar-les a terme. 

 
 
 
PREGUNTA 02/EU/220313/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 20.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE2466DE210313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El Govern de la Generalitat va crear el SPEEM a través del Decret 48/2009, de 24 de març, del 
Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquest Decret estableix en el 
seu primer article que el SPEEM és el conjunt organitzat d'entitats titulars d'equipaments 
escènics i musicals participats per l'Administració de la Generalitat i d'ens locals que promouen 
programacions escèniques i musicals. Poden integrar-se al SPEEM:  
 
•  Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals en les quals l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya participa en el seu finançament i en els seus òrgans de Govern. 
•  Els ajuntaments o altres ens locals que promoguin i gestionin programacions i activitats 

escèniques i musicals. 
 
Les entitats que formen part del Sistema es vinculen amb el departament competent en matèria 
de cultura, per rebre el suport corresponent, a través de diferents modalitats: contracte 
programa, conveni o suport genèric.  El 27.03.2009 el Ple Municipal va aprovar, a proposta del 
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Grup Municipal d'ERC, l'adhesió de la Sala Municipal i l'Auditori del Centre Polivalent a aquesta 
Xarxa en aquell moment de recent creació. 
 
El nostre Grup Municipal va donar suport a aquella moció amb el convenciment de que la seva 
aplicació redundaria en una major oferta cultura per a la població abrerenca ja que les entitats 
del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya poden participar a les 
convocatòries de subvencions de l’Administració de la Generalitat per a la difusió d’arts 
escèniques i música i també beneficiar-se d’altres accions i serveis de suport que estableixi el 
departament competent en cultura. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes, 
 
1. La Sala Municipal i l'Auditori del Centre Polivalent s'han donat d'alta, gestió que es pot 

fer via Internet, al SPEEM? De les tres modalitats de suport (contracte programa, 
conveni o genèrica) que ofereix la Generalitat dintre d'aquest sistema public, per quina 
ha optat el nostre Ajuntament? 

2. Quines activitats i/o accions programades des del 2009 en aquests dos equipaments 
municipal s'han vist beneficiades pel suport de la Generalitat en el marc del SPEEM? 

 
 
 
PREGUNTA 03/EU/220313/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 20.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE2465DE210313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al ple ordinari de setembre de 2012 es va aprovar una moció, presentada per aquest Grup 
Municipal, on s'acordava 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 completa, 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.  
 
Durant el debat de la moció, la Regidora de CiU, actuant com a ponent de l'equip de govern, a 
banda de manifestar el seu suport a la iniciativa va afirmar que es demanaria informe jurídic per 
garantir l'adequació de la proposta a la legalitat vigent, tot i ser una mesura que ja s'està 
aplicant sense problemes en poblacions de les nostres contrades. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes, 
 
1. S'ha rebut aquest informe i, si és el cas, quines han estat les seves conclusions? 
2. En els darrers plecs de condicions que s'han redactat en aquest Ajuntament, s'ha inclòs 

aquesta clàusula? 
3. Pel que queda d'any, en quins plecs de condicions es té previst incloure aquesta 

clàusula i quantes persones d'Abrera en situació d'atur se'n podrien beneficiar? 
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PREGUNTA 04/EU/220313/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 20.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE2464DE210313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al Ple Ordinari de maig del 2010 es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel nostre 
Grup Municipal on es demanava que l’equip de govern redactés els informes necessaris per a 
determinar si l’estat de l’edifici es podia enquadrar dintre de qualsevol dels tres supòsits que 
estableix l’article 190.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, i que permetrien declarar l’estat ruïnós de la construcció. La moció 
pretenia ser un instrument per pressionar a la propietat amb l’objectiu que sinó s’aconseguia 
reobrir-lo com equipament sanitari, com a mínim es complís amb els deures de conservació i 
manteniment. 
 
Gairebé tres anys després, aquest edifici continua en el mateix estat i degradant-se, amb els 
riscos que això suposa per a persones que podrien accedir-hi. Mentre això passa, Mútua de 
Terrassa sembla que es nega a donar cap ús a aquest equipament. 
 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes, 
 
1. Quines conclusions s’extreuen dels informes que el ple va acordar que es redactessin? S’ha 

iniciat el procés de declaració d’estat ruïnós? 
2. Ha mantingut algun tipus de contacte l’equip de govern últimament amb Mútua de Terrassa 

respecte aquest edifici i quins han estat els resultats? 
 
 
 
PREGUNTA 05/EU/220313/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 20.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE2468DE210313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En un document titulat “Seguiment i avaluació dels plans d'acció de l'agenda 21 local” que està 
penjat a la web municipal podem llegir la següent afirmació:  L’any 2010 el grau d’execució del 
Pla d’Acció arriba al 96%.  
 
Ens alegrem, però no ens refiem ja que un dels punts claus en que es sosté el concepte 
d'Agenda 21 es la participació ciutadana i l'òrgan destinat a vehicular aquesta participació en el 
cas d'Abrera, el Fòrum Ambiental, que està recollida la seva creació al Pla d'Acció com una 
actuació prioritària i urgent i que, a més a més, el Ple va ratificar aprovant una moció del nostre 
grup municipal el 21 de juny de 2006 on s'acordava la posada en marxa d'aquest Fòrum, mai 
ha entrat en funcionament. La realitat és que malgrat ser la peça clau del procés de l'Agenda 
21, la seva consideració com acció prioritària i urgent i el suport unànime del Ple, catorze anys 
després no tenim Fòrum Ambiental. Per això, afirmacions categòriques com les que conté el 
document seguiment i avaluació mereixen, com a mínim, el nostre escepticisme. 
 
Per això, plantegem els següents precs, 
 
1. Que se'ns faci arribar còpia del document tècnic que avala les afirmacions contingudes al 

document “Seguiment i avaluació dels plans d'acció de l'agenda 21 local”, on s'hauria de 
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detallar de forma concreta l'estat d'aplicació de cadascuna de les accions contingudes al Pla 
d'Acció. 

2. Que se'ns aclareixi quan té previst l'equip de govern posar al dia l'Agenda 21 si ja fa dos 
anys, el 15 de març de 2011, el document de seguiment i avaluació assegurava que era un 
bon moment per plantejar la seva reformulació del Pla. 

 
 
 
PREC 01/AdA/220313/E REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 22.03.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE2463DE210313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple de l’Ajuntament 
d’Abrera:  
 
- Si actualment l’Ajuntament participa, d’alguna manera, en les despeses de manteniment del 

Mercat Municipal.  
 
- Si, atesa la situació actual de crisi, creu l’Equip de Govern que caldria establir o augmentar 

el percentatge de participació de l’Ajuntament en aquestes despeses.  
 
 
 
PREC 02/AdA/220313/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 22.03.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE2429DE200313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Ja fa temps que entitats, usuaris i usuàries, que utilitzen les instal·lacions esportives del Pavelló 
Municipal i del Gimnàs Municipal del col·legi Francesc Plató, pateixen la manca d'un 
manteniment inadequat o insuficient de les mateixes. 
 
La principal conseqüència d'aquesta falta de manteniment són els basals o tolls que es formen 
els dies de pluja a causa de les goteres existents en la coberta, tant del Pavelló Municipal, com 
del Gimnàs. 
 
Per tant, sol·licitem se'ns informi de quan tenen previst adoptar les mesures necessàries per 
solucionar aquestes anomalies de tal manera que tant les Entitats com els usuaris i usuàries 
que utilitzen aquestes instal·lacions puguin desenvolupar les seves activitats d'una forma 
adequada. 
 
 
 
PREC 01/PP/220313/E REGIDOR: Sr. Joan A. Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 19.03.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE2416DE200313 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En el ple del 23.11.2011 el nostre grup va presentar una pregunta sobre la possibilitat 
d’adreçar-se a l’administració competent de la Generalitat sobre la possibilitat de millorar 
l’accés a la C-55 i que no fos tan perillós per al nostre municipi. 
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El Departament d’Urbanisme del nostre Ajuntament el dia 13 de gener de 2012 va emetre un 
informe amb el núm. 120113 demanant aquesta possibilitat, tota vegada que després d’un any 
no s’ha rebut resposta pel que sembla ser, i no s’ha vist cap canvi. 
 
Per això el nostre grup torna a dirigir-se a l’equip de govern del nostre ajuntament per a 
demanar-li el següent: 
 
PREC 
 
1 Que el departament d’Urbanisme torni a demanar amb fermesa que posin les indicacions 
necessàries per millorar la perillositat o bé facilitin un altre accés més segur. 
 
 
 
PREGUNTA 02/PP/220313/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 20.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: R24342DE200313 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
- Quins han estat els projectes que l’Ajuntament d’Abrera ha sufragat total o parcialment en el 

marc del Programa de Suport a la solvència financera local i garantia de la prestació 
adequada de serveis públics locals atorgada per la Diputació de Barcelona a l’exercici 
2012? Necessitem saber quins han estat els projectes sol·licitats, quins han estat concedits 
i la quantia dels mateixos i l’estat d’execució. Al mateix temps demanem còpia dels 
projectes. 

 
- Quins projectes té previst, o bé ja ha sol·licitat, aquest Ajuntament per a ser finançats a 

través d’aquest tipus de programa per l’any 2013. Demanem, alhora, còpia de la relació dels 
projectes. 

 
 
 
B2) PRECS I PREGUNTES VERBALS D’AQUESTA SESSIÓ  
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com 
annex 
 
PREGUNTA 01/EU/220313/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 22.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Alguns veïns i veïnes ens traslladen el seu malestar pel temps d’espera, a vegades de més de 
quinze dies perquè els visiti el seu metge de capçalera. 
 
També ens han arribat queixes en relació a la gestió de la llista d’espera que obliga a fer cues a 
primera hora del matí per poder entrar en les places que queden lliures per a visites no 
programades. 
 
Preguntem  
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- L’Ajuntament ha rebut queixes per aquest motiu? 
- Sap quines causes motiven aquesta situació? 
Hi ha alguna alternativa de millora que facin les gestions més còmodes per a la ciutadania. 
 
PREGUNTA 02/EU/220313/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 22.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Gent del poble ens comenta que han vist cremes de rostolls en terrenys pendents d’edificar a la 
zona de la vinya. 
 
Aquesta crema necessita permís? Si es necessita, s’ha demanat? 
 
Si és necessari podem aportar fotografies. 
 
 
PREGUNTA 01/PP/220313/V REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 22.03.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 22.03.2013 CONTESTA: En propera sessió ordinària 
 
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. 
 
 
 
 
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA   

 

Sessió de data 22 de març de 2013 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 23.20 hores de 22 de març de 2013, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 20 de març de 2013 

 

TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la 
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 20.03.2013 en la Casa 
Consistorial d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 19.45  Hora de finalització: 20.05). 
 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Són presents a la reunió les persones 
que tot seguit s’indicaran. 
 

Pel grup PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio 
Merino Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. 
Francisco Sánchez Escribano  
 

Pel grup CIU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
 

Pel grup ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 

Pel grup de PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Juan A. 
Castillo Guàrdia. 
 

Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz 
Pereira 
 

Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala  i com a secretària acctal. la Sra. Isabel 
de la Cerda Fernández. 
 

Excusen la seva assistència el Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez del grup municipal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
 
TEMES DE L’ORDRE DEL DIA:  Els mateixos assumptes a tractar  en el proper Plenari 
Municipal. 
 

ACORDS ADOPTATS:  Prèvia deliberació dels  membres de la Comissió Informativa 
General es dictaminen el següents assumptes: 
 
I – Favorable a l’aprovació de l’acta de la sessió de data 25.01.2013 Votació: A favor: 
PSC, PP, CiU, ICV Abstencions: AdA i EU-IU 
 
II – Favorable a Donar conformitat al Pla Marc intermunicipal sobre drogues i 
comportaments de risc Cabalbaix i aprovació de la proposta de conveni Cabalbaix 
període 2013-2015 Votació: A favor: PSC, CiU, ICV Abstencions: PP, AdA i EU-IU 
 

III – Assabentat al Ple de l’escrit presentat per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’IES 
Voltrera 
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IV – Favorable a la iniciativa del grup municipal del Partit Popular relativa a la 
construcció de la Tercera Escola d’Abrera Votació: A favor: PP Abstencions: PSC, 
AdA, CiU, ICV i EU-IU 
 
 
INICIATIVES INCORPORADES PER UNANIMITAT 
 
V – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a les 
urgents necessitats educatives d’Abrera Votació: A favor: AdA  Abstencions: PSC, 
CiU, ICV  PP i EU-IU 
 
VI – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a 
l’avantprojecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
Votació: A favor: AdA  Abstencions: PSC, CiU, ICV  PP i EU-IU 
 
VII – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en 
relació amb la resposta a les propostes presentades per entitats i particulars als 
pressupostos de 2013 Votació: A favor: EU-IU Abstencions: PSC, CiU, ICV  PP i AdA   
 
 
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES: Cap 
 
 
DICTÀMENS EMESOS:  En conseqüència les proposicions d’acord incloses a l’ordre 
del dia i les mocions presentades fins el dia que han estat dictaminades en aquesta 
reunió i que es detallen a l’apartat anterior, assoleixen la condició de dictàmens 
d’aquesta Comissió Informativa General.  
 
 
 
Maria Soler Sala                                                              Isabel de la Cerda Fernández 
ALCALDESSA                                                                SECRETÀRIA acctal.   
 
 

CODI DE DOCUMENT: 02PL2013_2203.doc       Sessió de data 22 de març de 2013 

 
 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1.1/122 
en la sessió plenària de 31 de maig de 2013 

 


