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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 
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 25 de gener de 2013 

 
 

1. Actes de les sessions de dates 30.11.2012 i 28.12.2012 

2. Donar compte al Ple d’autorització de comissió de serveis de l’Interventor. 

3. Ratificació dels Decrets d’Alcaldia 1128 de 11.10.12, 1163 de 15.10.2012 i 45 de 
18.01.2013 de prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del 
personal en aplicació del RD 20/2012 de 13 de juliol. 

4. Rendició de comptes corresponent a l’Exercici 2011. 

5. Aprovació inicial de la creació i del Reglament del Pacte Local per l’Ocupació 
d’Abrera 

6. Resolució per a declarar Abrera municipi lliure de circs amb animals 

7. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb 
l’adopció de mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per 
desnonaments a Abrera. 

8. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la supressió del 
Senat 

9. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra l’entrada de 
Turquia a la Unió Europea 

• Precs i preguntes 
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                          Sessió de data 25 de gener de 2013 

 
NÚM. ASSUMPTE 

 ORDRE DEL DIA 
106 Actes de les sessions de dates 30.11.2012 i 28.12.2012 
107 Donar compte al Ple d’autorització de comissió de serveis de l’Interventor. 
108 Ratificació del  Decret d’Alcaldia 1128 de 11.10.12 de prestació econòmica en la situació 

d’incapacitat temporal del personal en aplicació del RD 20/2012 de 13 de juliol. 
109 Rendició de comptes corresponent a l’exercici 2011. 
110 Aprovació inicial de la creació i del Reglament del Pacte Local per l’Ocupació d’Abrera 
111 Resolució per a declarar Abrera municipi lliure de circs amb animals 
112 Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda unida en relació amb l’adopció de 

mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per desnonaments a Abrera. 
113 Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la supressió del Senat 
114 Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra l’entrada de Turquia a la Unió 

Europea 
 PRECS I PREGUNTES 
- ANNEXES 

Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 23.01.2013 

 
 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                     Sessió de data 25 de gener de 2013 

 
 
D’assistència i permanència en la Sala: Excusa la seva assistència el Sr. J. Andrés 
Martín Álamo 
 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: 
Cap 
 
Altres incidències de funcionament: Cap 
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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. 106  DE DATA 25.01.2013 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si 
s'escau, de les actes de les sessions de data 30.11.2012 i 28.12.2012 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 les actes del Ple Municipal, corresponent a les sessions de data 
30.11.2012 i 28.12.2012, 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, 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. 
 
Cinquè. Adoptar les anteriors decisions (POD 1) per unanimitat dels membres presents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                   NÚM. 107 DE DATA  25.01.2013 
 
EXPEDIENT: C: 5.3 N: 2009/05 T: 00 V: 00 S:14  ASSUMPTE: Donar compte al Ple 
de l’autorització de comissió de serveis de l’Interventor de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
L’alcaldessa dóna compte al Ple de l’autorització al Sr. Domingo Moya Fornieles de 
comissió de serveis al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, amb data d’efectes 31.12.12, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 1564 de 
data 24 de desembre de 2012. 
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ACORD DE PLE  MUNICIPAL                                  NÚM. 108    DE  DATA 25.01.2013 
 
EXPEDIENT: C:5.3 N: 2012/07 T:00 V: 00 S: 02 ASSUMPTE: Ratificació del Decret 
d’Alcaldia núm. 1128 de 11.10.12 de prestació econòmica en la situació d’incapacitat 
temporal del personal en aplicació del RD 20/2012 de 13 de juliol i del Decret d’Alcaldia 
núm. 45 de 18.01.13 d’Inclusió de supòsits d’incapacitat temporal amb prestació 
econòmica del 100%. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1128 de 11.10.12, amb rectificació d’errades materials 
aprovades mitjançant Decret d’Alcaldia 1163 de 15.10.12, on s’estableix la  prestació 
econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal en aplicació del RD 20/2012 
de 13 de juliol de 2012. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 45 de 18.01.2013 d’inclusió de supòsits d’incapacitat 
temporal amb prestació econòmica del 100% al Decret d’Alcaldia 1128 de 11.10.12. 
 
Atesa la proposició d'acord del govern municipal, i que ha estat dictaminada 
favorablement en la reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.01.2013, el 
Ple de la Corporació per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots a favor del 
grup municipal del Partit Popular, 2 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 
 

ACORDA 
 
Primer. Ratificar pel Ple municipal la resolució adoptada per Decret d’Alcaldia  núm.1128 
de 11.10.12, amb rectificació d’errades materials aprovades mitjançant Decret d’Alcaldia 
1163 de 15.10.12,  on s’estableix la  prestació econòmica en la situació d’incapacitat 
temporal del personal en aplicació del RD 20/2012 de 13 de juliol de 2012. 
 
Segon. Ratificar pel Ple municipal la resolució adoptada per  Decret d’Alcaldia núm. 45 
de 18.01.13 d’inclusió de supòsits d’incapacitat temporal amb prestació econòmica del 
100% al Decret d’Alcaldia 1128 de 11.10.12. 
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ACORD DE PLE MUNICIPAL                                     NÚM. 109  DE DATA  25.01.2013 
 
EXPEDIENT: C:6.13 N:2010/03 T:02 V:00 S:04 ASSUMPTE: Rendició de comptes 
corresponent a l’exercici del 2011. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local núm. 361 de data 21.03.2012 d’aprovació de 
la liquidació pressupostària del 2011 pel qual s’inicia l’expedient de rendició de 
comptes. 
 

Vist l’informe de l’Interventor, emès en data 19.11.2012, en relació al Compte General de 
l’exercici 2011. 
 

Atès que en data 29.11.2012 es va reunir la Comissió Especial de Comptes que va 
emetre el Dictamen favorable que es transcriu seguidament. 
 

Dictamen que s’emet prèvia deliberació dels membres de la Corporació :"Considerar 
que no existeixen esmenes ni observacions als comptes del 2011 i, en conseqüència, 
dictaminar favorablement la seva aprovació i procedir a la tramitació escaient.  
 

 

Atès que en data 03.12.12, mitjançant anunci publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament d’Abrera, s’han exposat al públic els comptes del 2011 i els seus 
justificants, durant el  termini determinat en el Text Refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 

Atès que durant el termini d’exposició no s’han presentat escrits de reparaments o 
al·legacions contràries a l’aprovació dels comptes. 
 

Atesa 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 23.01.2013, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor del grup 
municipal Socialista, 3 vots en contra del grup municipal del Partit Popular, 2 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 
abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot en contra del grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida 

 
ACORDA 

 
Primer. Manifestar que no existeixen objeccions a la comptabilitat municipal de 
l’exercici del 2011 ni els seus justificants. 
 
Segon.  Aprovar el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, transcrit en la part 
expositiva i en conseqüència declarar aprovats els comptes municipals i la gestió 
econòmica, comptable i pressupostària de l’exercici esmentat. 
 
Tercer. Practicar,  en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, adjuntant 
la documentació corresponent. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                 NÚM. 110    DE DATA 25.01.2013 
 
EXPEDIENT: C:4.1 N:2013/01 T:00 V:00 S:01 ASSUMPTE: Aprovació inicial de la 
creació del Pacte Local per l’Ocupació i del Reglament regulador. 
 
Vist que per acord del Plenari municipal núm. 2137 de data 29.05.2009 es va acordar 
la creació d'un consell permanent pel Pacte Local per l'Ocupació, que agrupés als 
diferents agents socials implicats en la creació i preservació de l'ocupació al municipi 
així com als diferents grups polítics amb representació al ple municipal. 
 
Atès que la figura jurídica que millor s’ajusta és la d’un òrgan de participació sectorial, 
el qual té la consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de 
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en els articles 62-64 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que de l’esmentat article 62 del Decret legislatiu 2/2003, així com de l’article 22.2 
b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es desprèn 
que és competència del Ple la creació dels òrgans municipals complementaris.  
 
Atès allò establert a l’article 131.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(ROF), en el sentit que en l’acord de creació dels consells de participació sectorial 
caldrà establir també la composició, organització i àmbit d’actuació d’aquests òrgans. 
 
Atès que la present proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la  
reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.01.2013, el Ple de la Corporació 
per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots a favor del grup municipal del 
Partit Popular, 2 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 
 

ACORDA 

 
Primer. Aprovar inicialment la creació del Pacte Local per l’Ocupació i el Reglament 
regulador, que té el text següent: 
 
“REGLAMENT REGULADOR DEL PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ AL MUNICIPI 
D’ABRERA 
 
PREÀMBUL 
 
Al maig del 2009 s’aprova de forma unànime, per tots els partits politics que formen el 
consistori abrerenc una moció relativa a la creació del Pacte Local per a l’Ocupació d’Abrera, 
davant la preocupació creixent per la situació econòmica  
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El Pacte Local per l’Ocupació pretén agrupar  totes les forces polítiques, així com els diferents 
agents socials implicats en la creació i preservació de llocs de treball, amb un objectius 
comuns: 
 
Establir noves estratègies orientades a diversificar les possibilitats d’ocupació per aconseguir 
la plena ocupació, la millora de la qualitat i la productivitat del treball i la cohesió i la inclusió 
social. 
 
FONAMENTS  
 
L’impacte de la crisi econòmica implica un tractament específic i concret de les seves 
conseqüències. Totes les administracions han d’abordar i desenvolupar estratègies.  També 
els Ajuntaments. En tant que, com administració de proximitat, els Ajuntaments atenem les 
demandes ciutadanes en primer terme. 
 
 Les conseqüències de la crisi tenen una doble vessant: l’atur i destrucció de llocs de treballs i 
l’emergència de noves necessitats personals i familiars.  
La crisi ha fet que molts ciutadans i ciutadanes s’adrecin a l’Ajuntament amb noves i més 
nombroses demandes derivades de la pèrdua de feina, la subsistència amb ingressos inferiors 
als anteriors, amb alts nivells d’endeutament personal i familiar i una forta càrrega de despesa 
per l’habitatge.  
 
Malgrat que algunes competències en matèria d’ocupació, prestacions i benestar social, són 
de les altres administracions, l’Ajuntament d’Abrera no pot ni vol deixar d’intervenir en les 
necessitats socials dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquesta intervenció es planifica amb una 
doble finalitat: la detecció de les noves necessitats sobrevingudes per la crisi i l’impuls de 
polítiques específiques que abordin mesures i estratègies per a fer-hi front. 
 
En aquest sentit, el Pacte Local per a l’Ocupació ha de ser una de les estratègies municipals  

per a donar resposta als efectes de la crisi, mitjançant l’assoliment dels seus objectius:  

La plena ocupació a Abrera 

La millora de la qualitat i la productivitat del treball, i  

La cohesió i la inclusió social. 

 
Les tasques a desenvolupar incorporen una la transversalitat i la interdisciplinarietat en el 
disseny, implementació i avaluació de les estratègies, i per aquest motiu el Consell per al 
Pacte local per l’ocupació es composa dels agents polítics, sindicals, econòmics i socials que 
interactuen a Abrera. 
 
 
OBJECTE  
 
Aquest reglament estableix les normes de règim intern per les quals s’ha de regir el Consell 
per al PACTE LOCAL per l’Ocupació a Abrera.  
 
 
OBJECTIUS  
 
El Consell del Pacte Local d’Abrera és l’òrgan que impulsa, coordina i avalua les accions del 
Pacte Local per l’Ocupació d’Abrera.  
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Té com a objectiu ser l’òrgan consultiu i d’assessorament de l’Ajuntament d’Abrera en temes 
relacionats amb l’ocupació local  

 
Les Línies d’actuació estratègiques són : 
 

1. Polítiques actives d’ocupació. Accions de formació i reciclatge de treballadors i 
treballadores. Objectiu: ampliar les possibilitats de reinserció laboral de les persones en 
situació d’atur. 

2. Programa d’ajuts per a la creació i manteniment d’ocupació estable i de qualitat. 
Especialment adreçats a treballadors i treballadores autònoms, comerç i pime’s.  

3. Plans específics per a l’ocupació i formació de les dones,  els i les joves i majors de 44 
anys. 

4. Anàlisi de la realitat. Diagnosi concreta de la situació d’Abrera. Disposar de dades dels 
perfils de demandants d’ocupació i de les persones en situació d’atur d’Abrera. Estudi 
de col·lectius d’edat. 

5. Anàlisi de l’oferta d’ocupació existents i la tipologia dels llocs de treball (sectors). 
Quantificació i informació pública dels recursos existents. Fons públics destinats a la 
promoció econòmica d’Abrera. 

6. Polítiques i programes de promoció econòmica i de l’ocupació implementats a la 
regidoria. 

7. Estratègies de futur. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  
 
El Consell és l’òrgan que impulsa, coordina i avalua les accions del PACTE LOCAL per 
l’Ocupació a Abrera. Els seus membres, amb veu i vot, són: 
 

• Presidència; alcaldessa 

• Vicepresidència: regidora de promoció econòmica 

• Secretaria Tècnica: cap de departament de promoció econòmica 

• Vocals: 
- Portaveus dels grups municipals representats al Ple (actualment PSC, PP, AdA, 

CIU, ICV, PxC i EUiA) 
- Portaveus dels grups polítics municipals sense representació al Ple (actualment 

ERC i SI) 
- Representant del SOC (com a representant  de Generalitat) 
- Representant de la Diputació 
- Representant del Consell Comarcal 
- Representants dels sindicats representats en les empreses abrerenques 

(membres relacionats directament amb el municipi) 
- Representats dels empresaris (patronals o gremis) relacionats amb el municipi 
- Representants dels petit comerç i autònoms 
 

Les diferents entitats i associacions d’Abrera o que actuïn al Baix Llobregat podran fer arribar 
les seves propostes al Consell on tindran veu.  
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Per tal de recollir totes les propostes s’habilitarà un espai web que  recollirà les aportacions i 
suggeriments de qualsevol altra entitat, associació o ciutadà al respecte dels temes de 
promoció econòmica, on també s’informarà de les decisions i resolucions presses, així com de 
l’activitat del Pacte Local. 
 
El consell podrà sol·licitar l’assistència al plenari de les persones que per motius de la seva 
trajectòria o estudis consideri que poden aportar i ampliar els objectius de les reunions, que 
participaran igualment amb veu però sense vot en qualitat d’assessors.  
 
 

CONSTITUCIÓ I PERIODICITAT  
 
El Consell es reunirà de forma ordinària un cop al trimestre, a trimestres vençuts per tal 
d’analitzar entre altres propostes la situació actualitzada.  
 
Les convocatòries de les sessions amb l’ordre del dia s’enviaran per escrit amb una setmana 
d’antelació a tots els membres, juntament amb la documentació corresponent.  
 
El quòrum mínim d’assistència per poder constituir el Consell en primera convocatòria és de 
3/4 parts dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà els membres 
assistents en aquell moment.  
 
VOTACIONS 
 

Els acords del Consell s’aconseguiran consensuadament. Si no fos possible, per majoria de 
3/4  parts dels assistents, sempre que representin almenys la meitat dels membres del Consell. 
 
VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT  
 
La vigència del present reglament s’estendrà des de la data de la seva aprovació definitiva, i 
les posteriors modificacions hauran de ser aprovades pel Plenari Municipal. 
 

Segon. Sotmetre a informació pública el  reglament durant un termini de trenta dies, el 
qual serà anunciat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a un 
diari de comunicació escrita diària, al tauler municipal d’edictes, i al web municipal. 
  

Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant l’exposició pública 
no es formulen al·legacions. 
 

Quart. L’acte és un tràmit dins un procediment d’aprovació d’una disposició 
administrativa general, i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix si l’aprovació 
inicial esdevé definitiva segons el previst a l’apartat tres, pot ser impugnat per recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 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: a la regidoria de Promoció econòmica, a la Tècnica de Promoció 
econòmica, a la Tècnica de comunicació, a tots els regidors del Consistori." 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                  NÚM. 111   DE DATA 25.01.2013  
 
EXPEDIENT: C: 2.2 N: 2011/01 T: 01 V: 00 S: 73 ASSUMPTE: Resolució per a declarar 
Abrera municipi lliure de circs amb animals. 
 
Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats 
de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents 
ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o 
causar-los estats d'ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en 
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de 
camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més bàsiques. 
 
Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, 
encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés 
d'aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de 
la violència. 
 
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
 
Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d'aquests espectacles. 
 
Atès que diversos Ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals catalanes 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de països de tot el món 
han prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als seus territoris. 
 
Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen 
nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat 
greus danys materials i personals. 
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Atesa la proposició d'acord del govern municipal, del grup municipal d’Alternativa 
d’Abrera i del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat 
dictaminada favorablement en la  reunió de la Comissió Informativa General del dia 
23.01.2013, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents 
 

ACORDA 
 
Primer.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament d’Abrera amb els principis ètics, 
socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals. 
 
Segon.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges 
en circs o en 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. 
 
Tercer.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la 
instal·lació a Abrera d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en 
l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. 
 
Quart.- Introduir els compromisos d'aquesta declaració a l’ordenança municipal 
Sobre la tinença responsable d’animals i derogar l’Article 43 de dita ordenança on 
diu:  
“Els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, per instal·lar-se dins 
del municipi hauran, a més de complir la normativa  vigent, d’obtenir, previ informe 
tècnic, la llicència municipal corresponent.”  
I substituir aquest mateix article 43 amb el següent redactat: “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 que 
permetin l’entrada ni la instal·lació a Abrera d’animals salvatges de circs, encara que 
aquests no participin en l'espectacle”. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació AnimaNaturalis, a les entitats 
ecologistes i animalistes d’Abrera, a les entitats de lleure i culturals, a les AMPA i al 
Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.  
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                      NÚM. 112  DE DATA 25.01.2013 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:72 ASSUMPTE: Resolució relativa a 
l’adopció de mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per desnonaments a 
Abrera. 
 
Vista la proposició d’acord de data 15 de gener de 2013 subscrita i presentada pel grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, que es transcriu a continuació: 
 
“Tema: Adopció de mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per desnonaments a 
Abrera  
 
Atès que els desnonaments per la impossibilitat de moltes famílies de continuar pagant el 
deute de les hipoteques als bancs i caixes s’ha convertit en un dels efectes més dramàtics 
d’aquesta crisi i d’una legislació pensada per garantir l’acumulació de les entitats financeres.  
 
Atès que a l’estat les execucions hipotecàries han registrat un increment dei 134,13% durant el 
2012 i que es van produir 49.702 llançaments notificats per serveis comuns i 76.724 
llançaments acordats per jutjats de 1a instància des del mes de gener fins al setembre i que a 
Catalunya, en el mateix període, es van produir 4.727 i 19.405 llançaments respectivament, 
amb dades publicades pel CGPJ.  
 
Atès que les mesures adoptades pel govern espanyol es limita a una moratòria d’alguns 
desnonaments, que exclou la immensa majoria dels casos i no modifica el procediment 
hipotecari actual.  
 
Atès que institucions tals com les defensories del poble han denunciat que les execucions 
hipotecaries estan frustrant el dret constitucional d’accés a un habitatge digne i adequat per 
part d’un ampli sector de la població i que les mesures aprovades fins ara per limitar els 
efectes d’aquestes execucions són d’escassa efectivitat. En aquesta línia també s’ha 
pronunciat l’advocada general del Tribunal de la UE senyalant que la legislació espanyola no 
permet als jutges suspendre provisionalment l’embargament d’un habitatge mentre s’examina 
si al contracte hipotecari hi havia abusos, situació “incompatible” amb la directiva europea de 
protecció del consumidor, i que són abusives les clàusules hipotecàries que “causen un 
desequilibri important en detriment del consumidor”.  
 
Atès que la societat civil porta temps combatent aquesta xacra amb les accions de col·lectius 
com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que ha aconseguit aturar 515 desnonaments i 
que ha engegat, amb altres organitzacions, una iniciativa legislativa popular per modificar la llei 
hipotecària introduint la dació en pagament retroactiva, la moratòria de tots els desnonaments 
d’habitatges habituals i el lloguer social dels immobles buits que acumula la banca, com a vies 
més justes de donar resposta als afectats i afectades pels desnonaments.  
 
Atès que des dels municipis de Catalunya s’estan aprovant mocions com les que presenta avui 
el Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida a l’Ajuntament d’Abrera com a forma de 
fer palesa la solidaritat local amb els afectats i les afectades per desnonaments i com a forma 
de pressionar a les entitats financeres i als poders polítics perquè assumeixin canvis 
substancials.  



 15 

PROPOSTA D’ACORDS  
 
PRIMER.- Retirar els diners que l’Ajuntament tingui a entitats bancàries que executin, a 
Abrera, algun desnonament per no poder pagar la hipoteca de l’habitatge habitual i únic.  
 
SEGON.- Denegar la col·laboració de la Guàrdia Urbana en aquests desnonaments, llevat que 
hi hagi ordre expressa del jutge.  
 
TERCER. - Donar suport a cada família que hagi de ser desnonada, amb menció expressa del 
recolzament al plenari més proper, i amb la presència activa de regidors i regidores d’aquest 
Ajuntament.  
 
QUART.- Orientar les famílies en perill de desnonament i fer mediació entre elles i les seves 
entitats bancàries hipotecants per tal de buscar solucions justes i equitatives. Fer ús, a través 
de Serveis Socials, del Servei d’Intermediació pels Deutes d’Habitatge (SIDH) els destinataris 
del qual són els propietaris d’un únic habitatge en propietat, que no puguin fer front a les 
quotes del préstec hipotecari i que hagin intentat negociar prèviament amb la seva entitat 
bancària.  
 
CINQUÈ.-Implementar els acords de la moció aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament al 
novembre de 2008 on se sol·licitava la creació d’una Oficina Local d’Habitatge i l’adhesió a la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.  
 
SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a assumir 
íntegrament i sense desvirtuar les mesures recollides a la Iniciativa Legislativa Popular de 
regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i del lloguer social que 
ha recollit gairebé un milió de signatures a tot l’estat.  
 
SETÈ.- Fer públic aquests acords als mitjans de comunicació locals i comarcals i oferir a totes 
les associacions, entitats i ciutadans d’Abrera la possibilitat d’adherir-se a aquests acords en 
favor de les persones en perill de perdre el seu habitatge habitual per no poder pagar la 
hipoteca.  

Abrera, 15 de gener de 2013           Iván Serrano Rodríguez       Regidor d’EU-IU “ 

 
Vist que en relació a la proposta presentada el govern municipal ha formulat esmenes 
que han estat acceptades pel grup ponent. 
 
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: 
 
““Tema: Adopció de mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per desnonaments 
a Abrera  
 
Atès que els desnonaments per la impossibilitat de moltes famílies de continuar pagant el 
deute de les hipoteques als bancs i caixes s’ha convertit en un dels efectes més dramàtics 
d’aquesta crisi i d’una legislació pensada per garantir l’acumulació de les entitats financeres.  
 
Atès que a l’estat les execucions hipotecàries han registrat un increment dei 134,13% durant el 
2012 i que es van produir 49.702 llançaments notificats per serveis comuns i 76.724 
llançaments acordats per jutjats de 1a instància des del mes de gener fins al setembre i que a 
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Catalunya, en el mateix període, es van produir 4.727 i 19.405 llançaments respectivament, 
amb dades publicades pel CGPJ.  
 
Atès que les mesures adoptades pel govern espanyol es limita a una moratòria d’alguns 
desnonaments, que exclou la immensa majoria dels casos i no modifica el procediment 
hipotecari actual.  
 
Atès que institucions tals com les defensories del poble han denunciat que les execucions 
hipotecaries estan frustrant el dret constitucional d’accés a un habitatge digne i adequat per 
part d’un ampli sector de la població i que les mesures aprovades fins ara per limitar els 
efectes d’aquestes execucions són d’escassa efectivitat. En aquesta línia també s’ha 
pronunciat l’advocada general del Tribunal de la UE senyalant que la legislació espanyola no 
permet als jutges suspendre provisionalment l’embargament d’un habitatge mentre s’examina 
si al contracte hipotecari hi havia abusos, situació “incompatible” amb la directiva europea de 
protecció del consumidor, i que són abusives les clàusules hipotecàries que “causen un 
desequilibri important en detriment del consumidor”.  
 
Atès que la societat civil porta temps combatent aquesta xacra amb les accions de col·lectius 
com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que ha aconseguit aturar 515 desnonaments i 
que ha engegat, amb altres organitzacions, una iniciativa legislativa popular per modificar la llei 
hipotecària introduint la dació en pagament retroactiva, la moratòria de tots els desnonaments 
d’habitatges habituals i el lloguer social dels immobles buits que acumula la banca, com a vies 
més justes de donar resposta als afectats i afectades pels desnonaments.  
 
Atès que des dels municipis de Catalunya s’estan aprovant mocions com les que presenta avui 
el Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida a l’Ajuntament d’Abrera com a forma de 
fer palesa la solidaritat local amb els afectats i les afectades per desnonaments i com a forma 
de pressionar a les entitats financeres i als poders polítics perquè assumeixin canvis 
substancials.  
 
PROPOSTA D’ACORDS  
 
PRIMER.- Retirar els diners que l’Ajuntament tingui a entitats bancàries que executin, a 
Abrera, algun desnonament per no poder pagar la hipoteca de l’habitatge habitual i únic.  
 
SEGON.- Denegar la col·laboració de la Guàrdia Urbana en aquests desnonaments, llevat que 
hi hagi ordre expressa del jutge.  
 
TERCER. - Donar suport a cada família que hagi de ser desnonada del seu domicili habitual. 
Manifestar el recolzament a les persones que afronten processos de desnonament, que en 
consentin i expressin la seva voluntat d'abordar la seva problemàtica personal amb una 
dimensió pública, al plenari més proper i amb la presència activa de regidors i regidores 
d'aquest Ajuntament. 
 
QUART.- Orientar les famílies en perill de desnonament i fer mediació entre elles i les seves 
entitats bancàries hipotecants per tal de buscar solucions justes i equitatives. Fer ús, a través 
de Serveis Socials, del Servei d’Intermediació pels Deutes d’Habitatge (SIDH) els destinataris 
del qual són els propietaris d’un únic habitatge en propietat, que no puguin fer front a les 
quotes del préstec hipotecari i que hagin intentat negociar prèviament amb la seva entitat 
bancària.  
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CINQUÈ.-Implementar els acords de la moció aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament al 
novembre de 2008 on se sol·licitava la creació d’una Oficina Local d’Habitatge i l’adhesió a la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.  
 
SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a assumir 
íntegrament i sense desvirtuar les mesures recollides a la Iniciativa Legislativa Popular de 
regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i del lloguer social que 
ha recollit gairebé un milió de signatures a tot l’estat.  
 
SETÈ.- Fer públic aquests acords als mitjans de comunicació locals i comarcals i oferir a totes 
les associacions, entitats i ciutadans d’Abrera la possibilitat d’adherir-se a aquests acords en 
favor de les persones en perill de perdre el seu habitatge habitual per no poder pagar la 
hipoteca.  

Abrera, 15 de gener 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 
23.01.2013. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 15.01.2012 relativa a l’adopció de 
mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per desnonaments a Abrera, per 
6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 abstencions del grup municipal del Partit 
Popular, 2 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 vot a favor 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. 113     DE DATA 25.01.13 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:72 ASSUMPTE: Resolució per a la 
supressió del Senat. 
 
Vista la proposició d’acord de data 18.01.2013 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
de Plataforma per Catalunya.  
 
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 PER A LA SUPRESSIÓ DEL SENAT  
 
Atès que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe política 
per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i suprimir 
institucions de govern amb competències escasses o bé que se solapen amb les d’altres ens 
ja existents  
 
Atès que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es 
correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu dèbil i 
lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets. 
 
Atès que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat amb els fons 
públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al bon 
funcionament del país. 
 
Atès que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de 
representació territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del Senat. 
 
Atès que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i per tant 
la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern prescindible amb 
una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la voluntat de la Cambra 
Baixa i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de deliberar sobre els projectes o 
proposicions prèviament aprovats per la Cambra de Diputats. 
 
Atès que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost per a la 
Cambra Alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un luxe innecessari 
en una situació de crisi extrema. 
 
Atès que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un bon 
clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, Dinamarca o 
Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta. 
 
Atès que el Govern d’Espanya esta duent a terme retallades pressupostàries en serveis 
públics que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria de dissoldre una 
institució prescindible com és el Senat.  
 



 19 

Per tot això anteriorment exposat el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Instar el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de la 
Constitució Espanyola de 1978 per tal de modificar l’article 66.1, que consagra la bicameralitat 
de les Corts Generals, i l’article 69, que consolida el Senat com a cambra de representació 
territorial i estableix els criteris de representativitat dels senadors.  
 
Segon.- Instar el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració unicameral 
on el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les Corts Generals. 
 
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà el que consideri més adient.  
 
Abrera  El portaveu del Grup Polític de Plataforma per Catalunya Francisco X. Bazán gener 
2013” 
 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal de Plataforma per Catalunya, i que ha estat dictaminada favorablement 
en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.01.2013. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 18.01.2013 per a la supressió del 
Senat, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 abstencions del grup 
municipal del Partit Popular, 2 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 vot en contra 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. 114     DE DATA 25.01.13 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:72 ASSUMPTE: Resolució contra 
l’entrada de Turquia a la Unió Europea. 
 
Vista la proposició d’acord de data 18.01.2013 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
de Plataforma per Catalunya.  
 
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 CONTRA L’ENTRADA DE TURQUIA A LA UNIÓ EUROPEA  
 
Atès que durant la recent visita del primer ministre turc a Espanya, Recep Tayyip Erdoğan, el 
president del govern espanyol Mariano Rajoy ha mostrat el seu suport explícit a l’entrada de 
Turquia a la Unió Europea.  
 
Atès que l’opinió manifesta dels espanyols, expressada a través de diverses enquestes, posa 
de manifest que una aclaparadora majoria es declara contrària a l’ingrés de Turquia a la Unió 
Europea.  
 
Atès que l’entrada de Turquia a la Unió Europea implicaria la presència d’un Estat de majoria 
musulmana en les institucions europees, que a més esdevindria l’Estat membre més extens i 
el segon país més poblat de la UE. Això implicaria que el seu poder en les institucions de la UE 
seria determinant, i amb el criteri actual d’assignació d’escons al Parlament Europeu en relació 
al pes demogràfic dels països en el conjunt global de la Unió, passaria a tenir el segon 
contingent de diputats més nombrós a l’Eurocambra només per darrere d’Alemanya, i 
suposaria un pas més en la islamització del nostre continent.  
 
Atès que l’adhesió de Turquia a la UE obligaria a la Unió Europea a destinar a les seves 
regions tots els fons estructurals comunitaris del FEDER i FEOGA.  
 
Atès que la Constitució Europea no contempla l’adhesió de països no europeus a la Unió 
Europea, i l’article 49 del Tractat de la Unió Europea estableix que els Estats amb dret a 
sol·licitar l’ingrés a la Unió són els Estats europeus.  
 
Atès que l’excomissari europeu d’Agricultura, Franz Fischler, va advertir l’any 2010 que la 
incorporació de Turquia a la Unió Europea costaria 11.300 milions d’euros al pressupost 
agrícola comunitari anual, una despesa que encariria molt la Política Agrícola Comuna (PAC). 
Aquests 11.300 milions d’euros serien la suma dels pagaments directes que caldria concedir 
als productors turcs, de 8.000 milions, més 1.000 milions per a ajudes de mercat i 2.300 
milions per a desenvolupament rural.  
 
Atès que si Turquia esdevé nou membre de la Unió Europea la porta d’Europa estarà 
definitivament oberta a països no europeus com el Marroc, Tunísia o Algèria i les noves 
fronteres exteriors es fixaran a l’Iran, l’Iraq i Síria, punts conflictius de l’Orient Mitjà.  
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Atès que si Turquia s’adherís a la Unió Europea esdevindria el país més fort des del punt de 
vista militar, amb un exèrcit format per 600.000 efectius que tenen un paper desmesuradament 
determinant en la vida política. L’exèrcit turc manté ocupat des de 1974 el nord de Xipre, 
territori que ha proclamat unilateralment com a República Turca del Nord de Xipre. Xipre per la 
seva banda va entrar a la UE l’any 2004, el qual implica que la Unió Europea té part del seu 
territori sota ocupació militar turca, condició suficient per detenir qualsevol diàleg.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l’adopció dels següents acords:  
1.- Que l’Ajuntament d’Abrera, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti al Govern 
espanyol que s’oposi públicament a l’entrada de Turquia a la Unió Europea i l’insti a posar fi a 
totes les negociacions obertes amb el govern turc per a tals efectes.  
 
2.- Traslladar l’acord al president del Govern d’Espanya, al ministre d’Afers Exteriors, als grups 
polítics amb representació al Congrés dels Diputats i al seu president.  
 
El portaveu del Grup Polític de Plataforma per Catalunya Francisco X. Bazán gener 2013” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal de Plataforma per Catalunya, i que ha estat dictaminada favorablement 
en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.01.2013. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 18.01.2013 contra l’entrada de 
Turquia a la Unió Europea, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 
abstencions del grup municipal del Partit Popular, 2 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 vot en contra del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida. 
 



 22 

 
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 ESCRITES D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com 
annex 
 
PREC 01/EU/250113/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE779DE240113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
L’assemblea local d’EU-IU és un dels molts col·lectius que utilitza habitualment l’Hotel d’Entitats 
per a les seves reunions. Ja fa temps que veiem com algunes de les sales i despatxos d’aquest 
espai es van degradant sense que es posi remei: cadires trencades, planxes del sostre obertes, 
interruptors que no funcionen, persianes que no pugen... 
 
Per tot això sol·licitem,  
 
1. Que es duguin a terme tasques necessàries de rehabilitació d’aquelles sales i despatxos més 
malmesos de l’Hotel d’Entitats. 
 
 
 
PREGUNTA 02/EU/250113/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.01.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE781DE240113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
Respecte als habitatges situats en la parcel·la annexa al cementiri coneguda com a Colònia 
Riu, que és una zona singular tan urbanísticament com per ubicació i amb problemàtiques 
particulars, plantegem les següents preguntes,  
 

• Es pensa mantenir la rutina de neteja del parterre existent en aquests espai? Ja que si 
be ara s’ha netejat fa poc, habitualment és un espai del que no es té cap cura. 

• Hi ha algun projecte de continuar l’asfaltat des del carrer principal que porta al cementiri 
fins a la porta d’aquests habitatges per facilitar l’accés d’aquests veïns i veïnes? 

• I finalment, preguntem si la policia local ha tingut queixes o s’han detectat reunions 
nocturnes en aquesta zona? 
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PREC 03/EU/250113/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.01.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE778DE240113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
A l’acord de la Junta de Govern Local núm. 813 de data 05.12.12 podem llegir que per 
sentència de la secció tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, l’Ajuntament ha estat condemnat a pagar 181.989,59€, pagament que 
s’haurà de verificar en el termini de dos mesos següents a la notificació de la sentència. 
Entenem que són molts diners malbaratats per a les finances municipals i per això plantegem 
les següents preguntes,  
 

• Qui és l’origen d’aquest contenciós, el seu desenvolupament i quina és la valoració que 
fa l’equip de govern del seu desenllaç. 

• En quina acta de govern es dóna compte de la resolució del Jutjat de lo Contenciós-
administratiu número 1 de Barcelona de data 29 de gener de 2010, que condemna 
inicialment l’Ajuntament? Quina és la normativa que regeix quan han de passar les 
sentències per Junta de Govern Local? 
  

 
 
PREC 01/AdA/250113/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE772DE230113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
Atès que en data 29.01.2010 davant una pregunta oral del nostre grup sobre l’acord de la Junta 
de Govern núm. 3.624 de data 5 de novembre del 2008, al respecte de l’elaboració d’un pla 
financer en matèria d’estabilitat pressupostària se’ns va respondre, per part de la Sra. 
Alcaldessa, que quant el tinguessin enllestit se’ns passaria una còpia d’aquest informe a tots els 
grups de l’oposició per tal que el puguin analitzar. 
 
Atès que a dia d’avui no se’ns ha fet arribar còpia d’aquest informe. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern: 
 

• Quin és l’estat de la qüestió al respecte  de l’acord de la Junta de Govern número 3.624 
de 5 de novembre del 2008, al respecte de l’elaboració d’un pla econòmic financer en 
matèria d’estabilitat pressupostària. 

 
• En cas de que l’esmentat pla ja hagi estat elaborat agrairíem se’ns fes arribar una còpia. 

 
 
 
PREC 02/AdA/250113/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE776DE230113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès les nombroses reclamacions que ens han fet arribar, novament, els veïns a Alternativa 
d’Abrera en relació a la perillositat de certes cruïlles com per exemple: cantonada carrer 
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Martorell amb Rbla. Torrentet, cantonada Passeig de l’Estació amb Antoni Gaudí,carrer 
Miraflores amb Xarel·lo, entre d’altres. 
 
Cal recordar que Alternativa d’Abrera ja ha portat al ple aquesta problemàtica en diferents 
ocasions. 
 
Per tot això, tornem a demanar: 
 

• Es prenguin les mesures necessàries per millorar la seguretat d’aquestes cruïlles i de 
qualsevol altre que tinguin constància. 
 

 
 
 
PREC 03/AdA/250113/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE773DE230113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera davant certes informacions que ens han fet arribar sobre les 
molèsties i possible perillositat com a conseqüència de gossos al carrer sense control en alguns 
barris del nostre municipi, voldríem se’ns informés sobre les següents qüestions: 
 - Si tenen constància d’aquesta informació. - Si s’han tramitat denúncies sobre aquest tema. - Quines mesures es pensen prendre o s’han pres per evitar que es tornin a repetir. 
 
 
 
PREC 04/AdA/250113/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE774DE230113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem saber la nova data prevista per l’entrega del camp de futbol 
ja que, segons ens consta a data d’avui, no ha estat lliurada per part de l’empresa constructora. 
 
També sol·licitem que se’ns informi si s’ha aplicat algun tipus de penalització a l’empresa 
adjudicatària davant l’incompliment del lliurament, en la data prevista per a mitjans de 
novembre de 2012, del camp de futbol. 
 
 
 
PREC 05/AdA/250113/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE775DE230113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que ja s’ha iniciat el termini de la convocatòria del PUOSC per la presentació de 
sol·licituds de subvencions del període d’execució 2013-2016. 
 
Atès que la presentació de sol·licituds finalitza el proper 27 de febrer i a dia d’avui no tenim 
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constància dels projectes que l’equip de govern té previst demanar. 
 
Atès que el període que implica el PUOSC va més enllà d’aquesta legislatura. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern: 

- Informi a aquest plenari dels projectes que tenen previstos sol·licitar. 

- Convoqui a tots els grups municipals mitjançant una Junta de Portaveus o mitjançant l’òrgan 
que consideri oportú per tal d’intentar consensuar la prioritat dels projectes. 

 
 
 
PREC 06/AdA/250113/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE771DE230113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En el ple del 30.11.2013, Alternativa d’Abrera, va presentar una moció perquè s’ampliés l’espai 
disponible en el Butlletí Municipal Abrerainfo, perquè els grups polítics poguessin informar a la 
ciutadania de tot el succeït des de l’última publicació, quan per qualsevol circumstància no es 
publiquessin els nombres corresponents. 
 
Aquesta petició es va denegar per part de l’Equip de Govern, per mitjà de la regidora de Cultura 
i Informació, justificant que en cas de no publicar-se algun butlletí dels previstos el següent 
sortiria amb més pàgines (el doble) per tal de tenir més espai, entre d’altres, per totes les 
notícies i informacions de les entitats. 
 
També es va argumentar que als grups polítics se’ls facilitava poder modificar l’escrit que 
haguessin presentat amb anterioritat i que per aquest motiu hagués quedat desfasat. 
 
Pet tot l’exposat, entre d’altres, voldríem els següents aclariments: 
 - Per què ha sortit un butlletí amb dos nombres (102 i 103) i amb el nombre de pàgines d’un 

butlletí normal? - S’han publicat totes les notícies i informacions de les entitats o carta dels lectors des del 
mes de setembre? - Com és què no s’ha donat la possibilitat de modificar l’escrit presentat el mes de setembre 
per part dels grups polítics, ja que va sortir publicar al desembre i per tant havia quedat 
desfasat? 

 
 
 
PREGUNTA 01/PP/250113/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE643DE210113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
En relación a la remodelación del campo de futbol, el grupo municipal del Partido Popular 
realizamos las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuál es el estado actual de las obras? - ¿Existe fecha definitiva de entrega de las obras? - ¿Cuál es el presupuesto final? 
 
 
 
PREC 02/PP/250113/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE642DE210113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Volvemos a solicitar como ya lo hicimos el año pasado, el fin de monopolio ideológico de la 
prensa escrita que está a disposición de los usuarios en la biblioteca pública de Abrera. 
 
Solicitamos en la biblioteca pública la disposición de prensa escrita como la Gaceta, El Mundo, 
La Razón o el ABC, con el fin de que los usuarios puedan contrastar diferentes formas de 
enfocar una misma noticia. 
 
 
 
PREGUNTA 03/PP/250113/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 21.01.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE640DE210113 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
¿Cuánto dinero recaudó el ayuntamiento por el cobro de la entrada en la fiesta del final de año 
2012? 
 
¿Hubo información pública, que tipo de tramitación y procedimiento se llevaron a cabo, para la 
adjudicación de la explotación del servicio del bar de la fiesta de final de año 2012? 
 
 
 
B2)  PRECS I PREGUNTES VERBALS D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
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 propera 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? 
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PREGUNTA 02/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 
 
Hem detectat apagades d’il·luminació en diferents espais d’Abrera, les continuem detectant. 
Voldríem saber per què s’estan donant aquestes apagades? 
 
 
PREGUNTA 03/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 
 
Veiem que el parc de l’estació està sense il·luminar per les nits. És un espai de pas habitual per 
la gent que viu als habitatges de protecció oficial de Can Morral i els habitatges unifamiliars 
d’aquesta zona. 
 
-Quines són les raons per què aquesta il·luminació, malgrat sigui mínima no està present? 
 
 
PREC 04/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 propera sessió ordinària 
 
En relació als gossos nosaltres vam plantejar, al Ple ordinari passat, l’evidència de l’incompliment 
de l’ordenança de tinença d’animals en relació amb els gossos considerats potencialment 
perillosos.  
 
Com que al Ple, amb els aclariments del regidor, Sr. Sánchez, no es va respondre les preguntes 
que plantejàvem, vam sol·licitar per instància una reunió amb el sergent de la Policia Local i el 
regidor de Seguretat.  
I com no hem tingut cap tipus de resposta, ni que sigui l’acús de recepció d’aquesta petició, 
tornem a plantejar aquí aquesta petició. 
 
 
PREGUNTA 01/PP/250113/V REGIDOR: Sr. J. A. Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.01.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al principi de la legislatura vam preguntar si era possible posar algun mecanisme per reduir la 
velocitat a l’avinguda de Can Morral, tota vegada que alguns conductors es creuen que estan al 
circuit de Montmeló. 
 
Ens van contestar que sí, que ho farien, i la cosa està igual. Preguntem de nou: 
 - Es pensa fer algun dia, sí o no? 
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PREC 02/PP/250113/V REGIDOR: Sr. J. A. Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP 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 
 
En alguns parcs del nostre poble, que està indicat “prohibit els gossos”, la gent no ho respecta i la 
policia local quan ho veu passa de llarg, com si no ho veiés.  
 
Preguem que almenys se’ls amonesti per què no ho tornin a fer. 
 
 
PREC 03/PP/250113/V REGIDOR: Sr. Juan A. Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP 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 
 
Al parc de Can Morral, justament al costat del tros tancat per als nens petits, fa tot un seguit de 
dies que està ple de vidres a trossos, amb el perill que això comporta. 
 
 Per la qual cosa demanem que el servei de neteja tingui més cura amb això. 
 
 
QUEIXA 04/PP/250113/V 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 
 
Ens fem ressò de queixes que ens fan arribar els veïns i que també compartim i que les posem 
de manifest en el plenari. 
 
Ens van interpel·lar veïns en el concert d’any nou, tot just acabar.  
 
Un concert magnífic a no ser..., nosaltres també ho vam observar quan érem allà. És un concert 
promocionat i ofertat per l’Ajuntament d’Abrera. Certament ho fan unes entitats. Un concert, 
repeteixo, magnífic, però els veïns ens van interpel·lar perquè aquest concert tenia un rerefons, 
amb un missatge subliminal i amb unes banderes estelades que, creiem que un acte promogut 
per un ajuntament, per una entitat pública, ha de procurar no ferir sensibilitats o ser més planer, 
que no hi hagin aquestes susceptibilitats.  
 
Nosaltres compartim aquesta queixa dels veïns i entenem que la manera era fer-la extensiva en 
aquest plenari. 
 
 
QUEIXA 05/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 
 
Ens aquests dies, ara ja no, ens feien arribar veïns a nosaltres, suposo que a vostès també, 
relatiu a les llums de Nadal.  
 
Una vegada passat el període nadalenc, després de reis, en determinats sectors han estat 
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enceses fins el dia 16 de gener, jo tinc constància que hi havien sectors que encara estaven les 
llums. Els veïns no entenen com en temps de crisi es mantén aquest tipus d’il·luminació 
innecessari, que déu tenir una despesa. 
 
Cal felicitar la il·luminació d’aquest any que ha sigut molt maca i més abundant que en anys 
anterior. 
 
Per contra l’avinguda Abrera i el carrer Montserrat porta tota aquesta setmana sense llum, en un 
tram que amb les obres de Mercadona i de l’urbanització del polígon del polígon certament és 
perillós. 
 
Volem que aquests talls de llum no siguin tant llargs perquè produeixen una inseguretat 
innecessària als veïns, i a tot el trànsit rodat, i inclús de moltes persones que practiquen esport 
corrent, van en bicicleta o fins i tot passejant per aquest indret. 
 
 
PREGUNTA 05/PP/250113V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.01.2013 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.01.2013 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Fa pocs dies hem rebut unes juntes de govern local, unes quantes, i n’hi ha una, concretament la 
775, que ens posa “per concretar la redacció”. Entenem que si les han tramés així a la 
Generalitat... 
 
És l’establiment d’un preu públic, concretament. Bé un preu públic o un preu privat? Perquè posa 
en un interrogant si han aprovat un preu públic o un preu privat. I aquest concretament és el de la 
festa de cap d’any. Bé, no sé, si no saben si és un preu públic o un preu privat, se’n van a la Llei 
d’hisendes locals que defineix perfectament el que és un preu privat. Evidentment no és un preu 
privat. És una equivocació.  
 
Volem creure que aquestes actes no les han enviat així a Generalitat, a la Subdelegació del 
Govern... 
 
En aquest aspecte, sí que volem preguntar com és que s’aprova un  preu públic sense que passi 
pel plenari, sense que hagi exposició pública. Entenem potser la urgència, potser la necessitat 
d’establir-lo, no hi estem en contra. Potser per controlar l’aforament, la seguretat, es podien 
buscar altres fórmules. Però bé, ha sigut una mesura que s’ha hagut de prendre igual pels fets 
que s’han esdevingut últimament, no la considerem malament, però penso que s’hauria de filar 
més prim i ser una mica més curosos. 
 
Per tant, saber si estan aprovant un preu privat o un preu públic? Saber quins preus públics? 
Perquè l’entrada a guixeta de persones majors de 18 anys, 10 euros, en canvi els menors d’edat 
aquí no s’especifica, volíem més concreció. Si ens la volen enviar rectificada. 
 
També els hi agrairia que aquest establiment de preu públic hagi de passar per un plenari i no 
aprovar-se per una Junta de Govern, perquè afecta a la recaptació municipal i no ens agradaria 
que s’estigués incomplint. 
 
 
QUEIXA 06/PP/250113V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.01.2013 
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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. 
 
 
 
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA   

 

Sessió de data 25 de gener de 2013 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 23.36 hores de 25 de gener de 2013, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 23 de gener de 2013 

 

TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la 
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 23.01.2013 en la Casa 
Consistorial d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 19.40  Hora de finalització: 20.00). 
 

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, el Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Juan A. 
Castillo Guàrdia. 
 

Pel grup AdA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
 

Pel grup PxC: Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez 
 

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. Miguel Carrión Mateo i el Sr. J. Andrés Martín Álamo 
del grup municipal d’Alternativa d’Abrera. 
 
 
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 les actes de les sessions de data 30.11.2012 i 28.12.2012 
Votació: A favor: PSC, PP, CiU, ICV i PxC  Abstencions: AdA i EU-IU 
 

II – Assabentat al Ple d’autorització de comissió de serveis de l’Interventor. 
 

III – Favorable a la ratificació del  Decret d’Alcaldia 1128 de 11.10.12 de prestació 
econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal en aplicació del RD 
20/2012 de 13 de juliol. Votació: A favor: PSC, CiU, ICV i PxC  Abstencions: PP, AdA i 
EU-IU 
 

IV – Favorable a la rendició de comptes corresponent a l’exercici 2011.Votació: A 
favor: PSC, CiU, ICV i PxC  Abstencions: PP, AdA i EU-IU 
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V – Favorable a l’aprovació inicial de la creació i del Reglament del Pacte Local per 
l’Ocupació d’Abrera. Votació: A favor: PSC, CiU, ICV  Abstencions: PP, AdA, PxC i 
EU-IU 
 

VI – Favorable a la resolució per a declarar Abrera municipi lliure de circs amb 
animals. Votació: A favor: PSC, CiU, ICV  i EU-IU Abstencions: PP, AdA i PxC  
 

VII – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda unida en 
relació amb l’adopció de mesures en solidaritat amb els afectats i les afectades per 
desnonaments a Abrera. Votació: A favor: PxC i EU-IU Abstencions: PSC, CiU, ICV  
PP i AdA. 
 

VIII – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la 
supressió del Senat Votació: A favor: PxC Abstencions: PSC, CiU, ICV  PP, AdA i EU-
IU. 
 
IX – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra 
l’entrada de Turquia a la Unió Europea Votació: A favor: PxC Abstencions: PSC, CiU, 
ICV  PP, AdA i EU-IU. 
 
 
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: 01PL2013_2501.doc         Sessió de data 25 de gener de 2013 

  
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 115 en la 
sessió plenària de 22 de març de 2013 

 


