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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 30 de novembre de 2012 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 30 de març de 2012, 25 de maig 
de 2012, 28 de setembre de 2012, 26 d’octubre de 2012 i 27 d’octubre de 2012. 

2. Supressió de la paga de Nadal de 2012 als membres electes de la corporació. 

3. Iniciativa del govern municipal en relació amb la finalització de les obres de 
l’autovia orbital B40 (4t cinturó) en el tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat. 

4. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la 
paga extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores públics. 

5. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la 
gestió municipal dels residus sòlids urbans (RSU). 

• Precs i preguntes 
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 30 de novembre de 2012 

 
NÚM. ASSUMPTE 

 ORDRE DEL DIA 
97 Aprovació de les actes de les sessions de data 30 de març de 2012, 25 de maig de 2012, 28 

de setembre de 2012, 26 d’octubre de 2012 i 27 d’octubre de 2012. 
98 Supressió de la paga de Nadal de 2012 als membres electes de la corporació. 
99 Iniciativa del govern municipal en relació amb la finalització de les obres de l’autovia orbital B40 

(4t cinturó) en el tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat 
100 Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la paga 

extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores públics. 
101 Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la gestió 

municipal dels residus sòlids urbans (RSU). 
 ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER UNANIMITAT 

102 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb el Butlletí Abrerainfo 
 PRECS I PREGUNTES 
- ANNEXES 

Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 28.11.2012 

 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                     Sessió de data 30 de novembre de 2012 

 
 
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: Cap 
 



 4 

 
 

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. 97  DE DATA 30.11.2012 
 
EXPEDIENT: De sessió de les actes que s'aproven. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si 
s'escau, de les actes de les sessions de data 30.03.2012, 25.05.2012, 28.09.2012, 
26.10.2012 i 27.10.2012 i ordre de remissió a l'administració de l'Estat i de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Vistos els esborrany-minuta de les actes de les sessions indicades que ha estat tramesa 
als membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegits els documents anteriors, que constitueixen la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.11.2012, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents 
  
                                                             ACORDA      
 
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponents a les sessions de data 
30.03.2012, 25.05.2012, 28.09.2012, 26.10.2012 i 27.10.2012, sense correccions ni 
observacions.  
  
Segon. Deixar còpia certificada del present acord als expedients de sessió i procedir a 
diligenciar els esborrany-minuta que s'aproven. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a: 
- Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
- La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a 

Catalunya, 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. 
 
 



 5 

ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                          NÚM. 98 DE DATA 30.11.12 
 
EXPEDIENT: C:5.6 N:2012/01 T:desembre V:01 S:00 ASSUMPTE: Supressió de la 
paga de Nadal de 2012 als membres electes de la corporació. 
 
Vistes les peticions de data 15.11.12 (registre d’entrades de data 17.11.12, amb núms. 
9897, 9901, 9898, 9902, 9899, 9900, 9903, 9904 i 9905), subscrites per l’Alcaldessa i la 
resta de regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Abrera, de renúncia a 
l’abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 amb l’objectiu de 
solidaritzar-se amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Atès el Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, pel qual s’adopten mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i el foment de competitivitat, entre elles la reducció salarial del 
personal que presta serveis dins del sector públic, i que suposaran la supressió de la 
paga de Nadal al conjunt de treballadors i treballadores públics de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012 no conté cap mesura específica aplicable als 
membres electes de les Corporacions Locals i que, això no obstant, es fa necessària la 
renúncia a l’esmentada paga per solidaritat amb els treballadors i treballadores d’aquesta 
Corporació. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.11.2012, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents 
 

ACORDA 
 

Primer. Aprovar per als membres electes d’aquesta Corporació amb dedicació 
exclusiva o parcial, la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 en solidaritat amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Segon. Establir que els càrrecs electes que reben una indemnització per l’assistència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta corporació, no rebran una 
catorzena part del conjunt de la previsió d’indemnitzacions per aquest exercici 
pressupostari. 
 
Tercer. Determinar que la suma total d’aquests diners es destini a polítiques de 
cohesió social i ajuda a les famílies i col·lectius més afectats per la crisi econòmica.  
 
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposen els articles 75.5 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances i a la Unitat de Recursos Humans, per al seu coneixement i als efectes 
escaients. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                         NÚM. 99 DE DATA 30.11.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:66 ASSUMPTE: Resolució relativa a la 
finalització de les obres de l’autovia orbital B40 (4t cinturó) en el tram Viladecavalls - 
Olesa de Montserrat. 
 
Vista la proposició d’acord presentada per l’equip de govern que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Moció per a la finalització de les obres de l’autovia orbital B40 (4t cinturó) en el tram 
Viladecavalls - Olesa de Montserrat.  
 
El tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat de l’autovia orbital B40, també coneguda com a 
Quart Cinturó, va ser adjudicat per part del Ministeri de Foment en el mes de febrer de 2007 
per l’import de 196 milions d’Euros. Aquest tram, de 6,1 Km ha sofert des de l’estiu de 2010 
l’impacte de les retallades pressupostàries de l’Estat. El Ministeri explicava fa dos anys que 
l‘obra estava alentida, però no paralitzada, però poc després el ritme fou tan lent que produí 
una aturada de facto, no recuperant cert dinamisme fins a principis de l’any 2012.  
 
Les dotacions econòmiques plurianuals del 4t Cinturó previstes fa un parell d’anys estimaven 
per a l’any 2011 una consignació de 23’4 milions d’Euros, per a l’any 2012, de 43 milions 
d’Euros, por a l’any 2013, de 57 milions d’Euros i per a l’any 2014, de 9’5 milions d’Euros. Amb 
aquest calendari, l’autovia entrava en funcionament l’any 2015, que representaven 3 anys de 
retard respecte a les previsions inicials.  
 
No obstant, en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 no figura consignació 
econòmica per a la continuïtat d’aquesta obra.  
 
L’aturada de l’actuació s’emmarca dins d’un escenari d’insuficiència d’inversió de l’Estat a 
Catalunya, d’incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, i més 
concretament, en relació a obres adjudicades i en fase d’execució dins la Regió Metropolitana 
de Barcelona, tal i com succeeix amb l’autovia B-24 a Vallirana o amb la interconnexió entre 
l’autopista AP-7 i l’autovia A-2 a Sant Andreu de la Barca.  
 
Els planificadors que defensaren la necessitat de construcció de l’autovia B40 la justificaren 
per a millorar la interconnexió viària entre dues de les comarques més poblades i de major 
activitat econòmica de Catalunya, complint una funció de variant de I’autopista AP-7, 
esdevenint un factor clau de la competitivitat del país.  
 
No obstant, els únics trams que es troben operatius actualment són el Viladecavalls-Terrassa, 
de 4,9 km., i l’Abrera-Olesa de Montserrat, de 2,1 km., sense que l’Estat hagi mostrat un 
interès real en materialitzar la connexió pendent entre les dues comarques.  
 
Malgrat la controvèrsia inicial provocada per aquesta infraestructura, amb un important rebuig 
del territori per considerar-la innecessària i excessivament lesiva mediambientalment, ara 
tothom accepta que en la fase constructiva en què es troba esdevé absurd aturar-la sine die, o 
amb un calendari tant dilatat en el temps i subjecte a imprevistos, que dificulta conèixer quan 
entrarà en funcionament.  
 
L’aturada de l’obra genera múltiples problemes de seguretat, amb ponts a mig executar, 
accessos tallats, tancats vulnerables, excavacions que necessiten de senyalització, etc, el que 
obliga a uns costos complementaris de vigilància. Igualment, suposa una exposició dels 
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materials emprats i la necessitat de realitzar tasques de manteniment per evitar que la 
degradació perjudiqui seriosament l‘estructura. Tot això suposa un greu exemple de 
malbaratament de diners públics per a una infraestructura que estant com està esdevé inútil, 
absurda i sense sentit. 
 

ES PROPOSA 
 
Primer.- RECLAMAR al Ministeri de Foment la inclusió d’una partida econòmica suficient en el 
pressupost de 2013 per continuar l‘execució de les obres del tram de l’autovia Orbital (4t 
Cinturó) Viladecavalls - Olesa de Montserrat i l‘adequació del túnel i la zona adjacent al seu 
pas per Can Trias.  
 
Segon.- RECLAMAR al Ministeri de Foment la finalització dels treballs pendents en el terme 
municipal d’Abrera del tram Abrera – Olesa de Montserrat consistents en l’execució del túnel 
de connexió proper al barri de Can Vilalba, així com la finalització de tots els treballs de 
recuperació ambiental i integració paisatgística de l’obra, incloent la revegetació dels espais 
intersticials de la rotonda del Rebato, així com el condicionament de la franja nord de 
l’esmentat barri i el pas de la riera de Magarola. 
 
Tercer.- RECLAMAR al Ministeri de Foment que l’execució de l‘obra restant no comporti una 
reducció de la seva operativitat ni una aminoració de les mesures correctores de l’impacte 
ambiental. 
 
Quart.- RECLAMAR al Ministeri de Foment que es comprometi a un calendari de finalització i 
d’inauguració del tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat per a finals de l’any 2014. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Ministra de Foment, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, al President del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, a l’Alcalde de Viladecavalls, Alcalde d’Olesa de Montserrat i a 
les Cambres de Comerç radicades al Vallès Occidental i al Baix Llobregat i cadascun dels 
grups parlamentaris amb representació catalana al Congrés dels Diputats.” 
 
Atès que en relació a la proposta presentada s’han formulat esmenes, el text que se 
sotmet a la consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Moció per a la finalització de les obres de l’autovia orbital B40 (4t cinturó) en el tram 
Viladecavalls - Olesa de Montserrat.  
 
El tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat de l’autovia orbital B40, també coneguda com a 
Quart Cinturó, va ser adjudicat per part del Ministeri de Foment en el mes de febrer de 2007 
per l’import de 196 milions d’Euros. Aquest tram, de 6,1 Km ha sofert des de l’estiu de 2010 
l’impacte de les retallades pressupostàries de l’Estat. El Ministeri explicava fa dos anys que 
l‘obra estava alentida, però no paralitzada, però poc després el ritme fou tan lent que produí 
una aturada de facto, no recuperant cert dinamisme fins a principis de l’any 2012.  
 
Les dotacions econòmiques plurianuals del 4t Cinturó previstes fa un parell d’anys estimaven 
per a l’any 2011 una consignació de 23’4 milions d’Euros, per a l’any 2012, de 43 milions 
d’Euros, por a l’any 2013, de 57 milions d’Euros i per a l’any 2014, de 9’5 milions d’Euros. Amb 
aquest calendari, l’autovia entrava en funcionament l’any 2015, que representaven 3 anys de 
retard respecte a les previsions inicials.  
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No obstant, en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 no figura consignació 
econòmica per a la continuïtat d’aquesta obra.  
 
L’aturada de l’actuació s’emmarca dins d’un escenari d’insuficiència d’inversió de l’Estat a 
Catalunya, d’incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, i més 
concretament, en relació amb obres adjudicades i en fase d’execució dins la Regió 
Metropolitana de Barcelona, tal i com succeeix amb l’autovia B-24 a Vallirana o amb la 
interconnexió entre l’autopista AP-7 i l’autovia A-2 a Sant Andreu de la Barca.  
 
Els planificadors que defensaren la necessitat de construcció de l’autovia B40 la justificaren 
per a millorar la interconnexió viària entre dues de les comarques més poblades i de major 
activitat econòmica de Catalunya, complint una funció de variant de I’autopista AP-7, 
esdevenint un factor clau de la competitivitat del país.  
 
No obstant, els únics trams que es troben operatius actualment són el Viladecavalls-Terrassa, 
de 4,9 km., i l’Abrera-Olesa de Montserrat, de 2,1 km., sense que l’Estat hagi mostrat un 
interès real en materialitzar la connexió pendent entre les dues comarques.  
 
Malgrat la controvèrsia inicial provocada per aquesta infraestructura, amb un important rebuig 
del territori per considerar-la innecessària i excessivament lesiva mediambientalment, ara 
tothom accepta que en la fase constructiva en què es troba esdevé absurd aturar-la sine die, o 
amb un calendari tant dilatat en el temps i subjecte a imprevistos, que dificulta conèixer quan 
entrarà en funcionament.  
 
L’aturada de l’obra genera múltiples problemes de seguretat, amb ponts a mig executar, 
accessos tallats, tancats vulnerables, excavacions que necessiten de senyalització, etc, el que 
obliga a uns costos complementaris de vigilància. Igualment, suposa una exposició dels 
materials emprats i la necessitat de realitzar tasques de manteniment per evitar que la 
degradació perjudiqui seriosament l‘estructura. Tot això suposa un greu exemple de 
malbaratament de diners públics per a una infraestructura que estant com està esdevé inútil, 
absurda i sense sentit. 
 

ES PROPOSA 
 
Primer.- RECLAMAR al Ministeri de Foment la inclusió d’una partida econòmica suficient en el 
pressupost de 2013 per continuar l‘execució de les obres del tram de l’autovia Orbital (4t 
Cinturó) Viladecavalls - Olesa de Montserrat i l‘adequació del túnel i la zona adjacent al seu 
pas per Can Trias.  
 
Segon.- RECLAMAR al Ministeri de Foment la finalització dels treballs pendents en el terme 
municipal d’Abrera del tram Abrera – Olesa de Montserrat consistents en l’execució del túnel 
de connexió proper al barri de Can Vilalba, així com la finalització de tots els treballs de 
recuperació ambiental i integració paisatgística de l’obra, incloent la revegetació dels espais 
intersticials de la rotonda del Rebato, així com el condicionament de la franja nord de 
l’esmentat barri i el pas de la riera de Magarola. 
 
Tercer.- RECLAMAR al Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya la supressió de la 
carretera C-55 al seu pas per Abrera. 
 
Quart.- RECLAMAR al Ministeri de Foment que l’execució de l‘obra restant no comporti una 
reducció de la seva operativitat ni una aminoració de les mesures correctores de l’impacte 
ambiental. 
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Cinquè.- RECLAMAR al Ministeri de Foment que es comprometi a un calendari de finalització 
i d’inauguració del tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat per a finals de l’any 2014. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a la Ministra de Foment, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, al President del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, a l’Alcalde de Viladecavalls, Alcalde d’Olesa de Montserrat i a 
les Cambres de Comerç radicades al Vallès Occidental i al Baix Llobregat i cadascun dels 
grups parlamentaris amb representació catalana al Congrés dels Diputats.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip 
de govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 28.11.2012. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) relativa a la finalització de les obres de 
l’autovia orbital B40 (4t cinturó) en el tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat, per 6 
vots a favor del grup municipal Socialista, 3 abstencions del grup municipal del Partit 
Popular, 3 abstencions del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup 
municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, 1 vot a favor del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot en 
contra del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                       NÚM. 100 DE DATA 30.11.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:66 ASSUMPTE: Resolució en relació 
amb la paga extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores públics. 
 
Vista la proposició d’acord de data 23.11.2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida que es transcriu a continuació: 
 
“Tema: Paga extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores públics 
 
En relació al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat 
pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/07/2012) entenem 
que conté tot un seguit de disposicions que perjudiquen seriosament el poder adquisitiu i la 
qualitat en l’ocupació dels treballadors i treballadores públics, i suposa un nou atac contra la 
funció pública. 
 
Atès que el RD Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat, estableix al seu article 2 que el personal del sector públic veurà 
reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de 
desembre, com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els 
conceptes retributius 
 
Atès que aquesta mesura afecta a tot el personal d’aquest ajuntament, ja que l’única excepció 
prevista es per qui cobri un sou brut mensual inferior a 962€. Aquesta normativa té caràcter 
bàsic i modifica l’Estatut dels treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Atès que el destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la paga extra de desembre 
serà, segons el propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 
col·lectius que incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement contradictori 
amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de 
Pressupostos del 2012 i que comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament 
reglamentari, provocant un augment de liquiditat i del volum de negoci bancari i un 
reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables polítics del Govern Central 
per fer front a les pensions de jubilació futures mitjançant les cotitzacions de la Seguretat 
Social. 
 
Atès que d’altres administracions han aconseguit aplicar diferents alternatives, per minimitzar 
l’impacte de la supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva dels 
treballadors del Sector Públic i sobre la disminució del consum que provocarà, com per 
exemple l’avanç de la paga extraordinària del mes de juliol del 2013 al mes de gener. 
 
Atès que reiterem i manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures 
laborals que han tingut cabuda al RD 20/2012 i que ens obliguen a suspendre i modificar 
l’aplicació de gran part dels convenis i acords que s’ha assolit amb els representants dels 
treballadors i treballadores. 
 
Atès que la limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies d’assumptes propis i 
dels dies de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les 
retribucions en el cas de les incapacitats temporals per  contingències comuns entre d’altres, 
són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions de treball 
i suposen un desballestament d’un model de relacions laborals basat en el respecte omnímode 
per l’eficiència en la prestació dels serveis públic municipals. 
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Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit per providència del 30 d’octubre un 
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament de Navarra contra aquest article 2 del 
Reial Decret. 
 
Atès que no podem acceptar que els càrrecs electes puguem considerar-nos aliens a aquestes 
afectacions, alhora que hem de ser solidaris amb el conjunt de treballadors i treballadores 
d’aquesta institució. 
 
PROPOSTA D'ACORD: 
 

1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a l’Àrea de Personal i 
Organització i als serveis tècnics d’aquest Ajuntament que, dins de l’actual marc 
normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als 
pactes necessaris amb els representants locals dels treballadors i les treballadores, per 
minimitzar l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de 
les mesures dictades pel govern central abans referides. 

 
2. Demanem a l’Àrea de Personal i Organització, i a la Secretaria i Intervenció General 

d’aquest Ajuntament que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte per la 
legalitat vigent, estudiïn i arribin a les solucions organitzatives menys agressives amb la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, fins i tot a la no aplicació cautelar de la jornada de 37,5 hores setmanals. 

 
3. Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores de l’ajuntament,  els 

regidors i regidores de l’Ajuntament d'Abrera acordem renunciar a la paga extra de 
desembre. 

 
4. Proposem que, mitjançant la modificació pressupostària corresponent, els romanents 

que aquesta mesura de renúncia a la paga extra comporta, es destinin a borsa 
d’emergència social o a cobrir les necessitats dels serveis que han vist retallades les 
seves aportacions per part de la Generalitat de Catalunya. 

  
5. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el sentit 

estricte dels acords abans esmentats, així com a les reclamacions col·lectives que 
puguin posar en marxa les organitzacions sindicals amb la intenció de percebre les 
quantitats devengades i no abonades d’aquesta paga des de la publicació del decret. 

 
6. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, al comitè 

d'empresa, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de 
l’Estat.  

 
Abrera, 23 de novembre de 2012  Iván Serrano Rodríguez   Regidor d'EU-IU” 
 
 
Atès que en relació a la proposta presentada s’han formulat les esmenes, el text que es 
sotmet a la consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu seguidament: 
 
“Tema: Paga extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores públics 
 
En relació al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat 
pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/07/2012) entenem 
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que conté tot un seguit de disposicions que perjudiquen seriosament el poder adquisitiu i la 
qualitat en l’ocupació dels treballadors i treballadores públics, i suposa un nou atac contra la 
funció pública. 
 
Atès que el RD Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat, estableix al seu article 2 que el personal del sector públic veurà 
reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de 
desembre, com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els 
conceptes retributius 
 
Atès que aquesta mesura afecta a tot el personal d’aquest ajuntament, ja que l’única excepció 
prevista es per qui cobri un sou brut mensual inferior a 962€. Aquesta normativa té caràcter 
bàsic i modifica l’Estatut dels treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Atès que el destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la paga extra de desembre 
serà, segons el propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 
col·lectius que incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement contradictori 
amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de 
Pressupostos del 2012 i que comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament 
reglamentari, provocant un augment de liquiditat i del volum de negoci bancari i un 
reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables polítics del Govern Central 
per fer front a les pensions de jubilació futures mitjançant les cotitzacions de la Seguretat 
Social. 
 
Atès que d’altres administracions han aconseguit aplicar diferents alternatives, per minimitzar 
l’impacte de la supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva dels 
treballadors del Sector Públic i sobre la disminució del consum que provocarà, com per 
exemple l’avanç de la paga extraordinària del mes de juliol del 2013 al mes de gener. 
 
Atès que reiterem i manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures 
laborals que han tingut cabuda al RD 20/2012 i que ens obliguen a suspendre i modificar 
l’aplicació de gran part dels convenis i acords que s’ha assolit amb els representants dels 
treballadors i treballadores. 
 
Atès que la limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies d’assumptes propis i 
dels dies de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les 
retribucions en el cas de les incapacitats temporals per  contingències comuns entre d’altres, 
són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions de treball 
i suposen un desballestament d’un model de relacions laborals basat en el respecte omnímode 
per l’eficiència en la prestació dels serveis públic municipals. 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit per providència del 30 d’octubre un 
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament de Navarra contra aquest article 2 del 
Reial Decret. 
 
Atès que no podem acceptar que els càrrecs electes puguem considerar-nos aliens a aquestes 
afectacions, alhora que hem de ser solidaris amb el conjunt de treballadors i treballadores 
d’aquesta institució. 
 
PROPOSTA D'ACORD: 
 

1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a l’Àrea de Personal i 
Organització i als serveis tècnics d’aquest Ajuntament que, dins de l’actual marc 
normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als 
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pactes necessaris amb els representants locals dels treballadors i les treballadores, per 
minimitzar l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de 
les mesures dictades pel govern central abans referides. 

 
2. Demanem a l’Àrea de Personal i Organització, i a la Secretaria i Intervenció General 

d’aquest Ajuntament que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte per la 
legalitat vigent, estudiïn i arribin a les solucions organitzatives menys agressives amb la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, i en relació amb la jornada de 37,5 hores setmanals. 

 
3. Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores de l’ajuntament,  els 

regidors i regidores de l’Ajuntament d'Abrera acordem renunciar a la paga extra de 
desembre de 2012. 

 
4. Proposem que, mitjançant la modificació pressupostària corresponent, els romanents 

que aquesta mesura de renúncia a la paga extra comporta, es destinin a borsa 
d’emergència social o a cobrir les necessitats dels serveis que han vist retallades les 
seves aportacions per part de la Generalitat de Catalunya. 

  
5. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el sentit 

estricte dels acords abans esmentats, així com a les reclamacions col·lectives que 
puguin posar en marxa les organitzacions sindicals amb la intenció de percebre les 
quantitats devengades i no abonades d’aquesta paga des de la publicació del decret. 

 
6. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, al comitè 

d'empresa, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de 
l’Estat.  

 
Abrera, 23 de novembre de 2012  Iván Serrano Rodríguez   Regidor d'EU-IU” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada 
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.11.12. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23.11.2012 en relació amb la 
paga extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores públics, 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 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. 101    DE DATA 30.11.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:66 ASSUMPTE: Resolució en relació 
amb la gestió municipal dels residus sòlids urbans (RSU). 
 
Vista la proposició d’acord de data 23.11.2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.  
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots 
particulars per part dels membres de Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Gestió municipal dels residus sòlids urbans (RSU) 
 
Atès que la gestió de residus municipals és competència del municipi d’acord amb el que 
disposa l'article 9 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, la Llei 22/2011 i la normativa 
reguladora del règim local.  
 
Atès que el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) va fixar 
per al 2012 com a objectiu un percentatge de recollida selectiva del 48% dels residus 
municipals. 
 
Atès que segons las dades de l’Agència Catalana de Residus, al 2010, el percentatge dels 
residus gestionat a Abrera mitjançant la recollida selectiva, com a forma de valorització 
material dels residus, va ser del 19,15%. i al 2011 va ser fins i tot pitjor, amb un percentatge 
del 18,7%. 
 
Atès que segons aquestes dades, la fracció de recollida selectiva a Abrera es troba molt lluny 
de complir els objectius establerts al PROGREMIC. 
 
Atès que incrementar el percentatge de residus recollits mitjançant la recollida selectiva suposa 
minimitzar l’impacte ambiental dels residus municipals i un increment de llocs de treball. 
 
Atès que a l'Auditoria Ambiental d’Abrera, realitzada l'any 2000, se situa dins de la línia 
estratègica nº5 (Incorporació de criteris ambientals a l’organització i gestió municipals) el 
foment de la reducció en origen i el reciclatge dels residus. 
 
 
Per tot això, proposem que l'Ajuntament d'Abrera acordi 
 
1. Realitzar un estudi municipal per a determinar les causes per les quals Abrera es situa com 

la població de la comarca del Baix Llobregat on menys residus municipals són recollits 
mitjançant la recollida selectiva i amb el que es situa molt lluny de l’objectiu establert al 
PROGREMIC. 

 
2. Establir les mesures adequades per assolir l’objectiu del percentatge de recollida selectiva 

dels RSU proposat al PROGREMIC com a màxim durant l'any 2016. Realitzar un increment 
del 40% anual (en el període 2013- 2016) sobre el percentatge de recollida actual,  prenent 
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com a base per al càlcul les dades sobre la fracció de recollida selectiva que s’indiquen a 
l’any 2011 a l’Agència Catalana de Residus (18,7). 

 
3. Desenvolupar la línia estratègica nº5 de l'Auditoria Ambiental d’Abrera: foment de la 

reducció en origen i el reciclatge dels residus. 
 
Abrera, 23 de novembre de 2012  Iván Serrano Rodríguez    Regidor d'EU-IU” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada 
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.11.12. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23.11.2012 en relació amb la 
gestió municipal dels residus sòlids urbans (RSU), per unanimitat  dels presents. 
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A2)  ACORDS INCORPORATS PER UNANIMITAT (PART RESOLUTIVA) 
 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                       NÚM. 102 DE DATA 30.11.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:66 ASSUMPTE: Resolució relativa al 
butlletí AbreraInfo. 
 
Vista la proposició d’acord de data 28.11.2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Alternativa d’Abrera, que es transcriu seguidament: 
 
“Atès que per diferents motius s’està incomplint tant amb el nombre de butlletins 
municipals a publicar anualment com amb la periodicitat en què han de sortir els 
mateixos, segons ve recollit en el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Atès que a causa d’aquest incompliment s’està limitant el dret a la informació que tenen 
tant, els grups municipals, com els ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera que prengui en consideració el 
següent: 
 
ACORD: 
 
- Que quan, per qualsevol motiu, no es pugui complir amb el nombre de publicacions 

anuals i amb la periodicitat de les mateixes, segons es recull al Reglament de 
Participació Ciutadana, es contempli una ampliació en pàgines suficients a la propera 
publicació de l’AbreraInfo com per a què es puguin incloure els continguts que hagin 
quedat pendents de publicació, com per exemple, escrits dels grups municipals, 
entitats, associacions o ciutadania en general. 

 
Alternativa d’Abrera 28 de novembre de 2012  Miguel Carrión Mateo.” 
 
Atès que en relació a la proposta presentada el grup municipal d’Esquerra Unida-
Izquierda Unida s’han formulat les esmenes o vots particulars que han estat acceptades 
pel grup ponent, el text que es sotmet a la consideració i votació d’aquest plenari és el 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que per diferents motius s’està incomplint tant amb el nombre de butlletins 
municipals a publicar anualment com amb la periodicitat en què han de sortir els 
mateixos, segons ve recollit en el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Atès que a causa d’aquest incompliment s’està limitant el dret a la informació que tenen 
tant, els grups municipals, com els ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera que prengui en consideració el 
següent: 
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ACORD: 
 
- “Que quan, per qualsevol motiu, no es pugui complir amb el nombre de publicacions 

anuals i amb la periodicitat de les mateixes, segons es recull al Reglament de 
Participació Ciutadana, es contempli a la propera publicació de l'AbreraInfo una 
ampliació en el nombre de pàgines i de paraules suficients com per a què es pugui 
incloure tota la informació generada des de l'última publicació, així com els continguts 
que hagin quedat pendents de publicació, com per exemple, escrits dels grups 
municipals, entitats, associacions o ciutadania en general.”. 

 
Alternativa d’Abrera 28 de novembre de 2012  Miguel Carrión Mateo.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal d’Alternativa d’Abrera, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.11.12. 
 

S’ACORDA 
 

Primer. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 23.11.2012 relativa al butlletí 
AbreraInfo, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots en contra 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 vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
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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 ESCRITES D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com 
annex 
 
PREGUNTA 01/EU/301112/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrit REGISTRE: RE10362DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
El centre Polivalent del Rebato, on està situat entre d’altres serveis el que s’anomena “Casal de 
Joves”, porta al voltant de tres mesos sense conserge ja que la persona que habitualment 
exerceix aquestes funcions es troba desplaçada al CEIP Francesc Platón i Sartí mentre finalitza 
el procés de selecció d’un/a nou/va conserge per a aquest centre educatiu. 

 
Tenint en compte que és difícilment excusable que un equipament com el Centre Polivalent 
porti tres mesos sense conserge amb l’afecció subsegüent sobre el servei i que desconeixem 
els motius que justifiquen el retard en la selecció de la persona que ha d’ocupar la plaça de 
conserge al Platón i Sartí, ja que l’acta de la selecció final d’aquest procés i la proposta de 
contractació que figura a la web municipal porta data del 26 de setembre. 
 
Per tot això, plantegem les següents preguntes,  
 
- Per què no s’ha cobert ja la plaça de conserge al Platón i Sartí si ja hi ha proposta de 
contractació de la Comissió de Selecció? Quant de temps haurà de passar sense conserge 
propi aquest centre educatiu? Creu l’equip de govern que deixar sense conserge tant de temps 
el Centre Polivalent per cobrir el CEIP és una mesura adient? 
 
- Qui o quines persones estan desenvolupant les tasques de conserge al Centre Polivalent com 
l’obertura de portes, la vigilància dels espais del Centre i l’atenció al públic, les petites tasques 
de manteniment...? Com està afectant al funcionament ordinari d’aquest centre aquesta 
mancança i la necessitat de suplir-la d’alguna manera? 

 
PREGUNTA 01/PP/301112/E REGIDORA: Sra Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE10369DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Atès que la convocatòria d’una plaça de conserge al CEIP Francesc Platón Sarti, núm 2012/02, 
la qual, segons la pàgina web municipal, continua oberta,  malgrat que l’acta de selecció final 
de data 26/09/2012. 
 
Atès que aquesta plaça va ser aprovada en sessió plenària, com a servei  prioritari, per tal de 
poder procedir a la convocatòria i provisió de la mateixa seguint les premisses del RD 20/2011 
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic 
 
El Grup Municipal del Partit Popular formula al Ple de l’Ajuntament d’Abrera les  següents 
 
PREGUNTES 
 
Per quins motius l’esmentada plaça de conserge al CEIP F.Platón Sarti no ha estat adjudicada? 
 
Per quan es té previst que la persona que ha superat el convocatòria amb més puntuació ocupi 
e lloc de treball de manera efectiva? 
 
Al mateix temps, també  expressem un prec, en el sentit de demanar la màxima celeritat per a 
la provisió d’aquesta plaça, ja que la considerem  prioritària per ser òbviament necessària i 
d’utilitat pública. 

 
RESPOSTA CONJUNTA AMB LA PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR 
 
 
PREGUNTA 02/EU/301112/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE10361DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
El Ple Municipal va aprovar el 25.09.09 el projecte d’Ordenança Municipal Reguladora de la 
Tinença d’Animals, la qual  va entrar en vigor a l’agost del 2010. Aquesta ordenança contenia al 
seu títol segon la regulació de les mesures de tinença d’aquest tipus d’animals i als seus 
articles 23, 24, 25 i 26 establia la obligatorietat de disposar de llicència municipal, d’identificar-
los mitjançant microxip, de contractar una assegurança de responsabilitat civil i d’anar lligats, 
amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts de morrió en espais d’ús 
públic. 
 
L’incompliment d’aquestes regulacions són tipificades en aquesta ordenança des de infraccions 
lleus fins a molt greus. I la potestat sancionadora correspon a Alcaldia, a excepció de les 
accions o omissions tipificades com a infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de 
gossos potencialment perillosos que correspon al Ple Municipal. 
 
Com des de la seva entrada en vigor no ha passat pel Ple cap infracció d’aquest tipus hem 
d’entendre que la policia local no ha detectat gossos considerats potencialment perillosos 
deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i 
en els llocs i espais públics en general; tampoc s’ha degut detectar gossos sense la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil ni sense llicència. 
 
Com és evident, la presència de gossos considerats potencialment perillosos sense morrió i 
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sense lligar al nostre poble és un fet habitual que tothom pot comprovar donant-se una volta per 
espais com per exemple la zona verda del final del Passeig de l’Estació. Així que a ningú se li 
escapa que s’està aplicant de fet una gran permissivitat respecte a infraccions greus i molt 
greus d’aquesta ordenança en tot allò relacionat amb una tipologia d’animals que han 
protagonitzat episodis d’agressions a persones i altres gossos. 
 
- Quantes sancions per infraccions lleus, greus molt greus s’han imposat al nostre Ajuntament 
per motius relacionats exclusivament amb la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos des de l’agost del 2010? 
 
- Hi ha ordres expresses als agents de la policia local per no sancionar aquest tipus 
d’infraccions? Quins motius expliquen aquesta permissivitat? 
 
- Quines mesures i quines instruccions es dictaran per començar a aplicar l’ordenança de 
tinença  d’animals en relació als gossos considerats potencialment perillosos? 

 
 
 
PREC 03/EU/301112/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10363DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
Fa temps que detectem i ens informem de que diferents contenidors de recollida selectiva del 
nostre poble es veuen moltes vegades saturats, el que podria indicar que la periodicitat de la 
recollida no és suficient per buidar-los a temps, i que provoquen que els ciutadans i ciutadanes 
tinguin problemes per dipositar la seva brossa. 
 
Així mateix també es detecten residus abandonats al costat dels contenidors que de vegades 
és fàcilment atribuïble a comerços situats a prop que no es prenen la molèstia d’introduir-los las 
respectius contenidors,  
 
Per tot això, plantegem els següents precs: 
 
1. Que des de Promoció Econòmica es convoqui una reunió amb l’Associació Abrera Comerç 

per tal de generar consciència en aquest col·lectiu sobre la necessitat de col·laborar en la 
recollida selectiva i veure quina seria la forma més adient d’obtenir aquest compromís. Si 
aquesta iniciativa o altres que es considerin eficaces per assolir aquest objectiu no donessin 
resultat s’haurien d’aplicar mecanismes sancionadors previstos a les nostres ordenances. 

 
2. Revisar la periodicitat de la recollida dels residus sòlids urbans al nostre municipi per evitar 

la saturació de contenidors. 
 
 

 
 
PREC 01/AdA/301112/E REGIDOR: Sr. José A. Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10420DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
Atès que, novament, la participació ciutadana a l’Audiència Pública de Pressupostos ha estat 
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insuficient. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que prengui les mesures següents: 
 
- La instal·lació de noves cartelleres municipals. 
- L’establiment d’un protocol de promoció de l’Audiència Pública de Pressupostos que 

garanteixi tant la recepció de tota la informació relativa a aquest acte així com l’enteniment 
del sentit del mateix. 
 

 
 
PREC 02/AdA/301112/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10370DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que som coneixedors del procés que s’està portant a terme de revisió de l’actual Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. Atès que el document preliminar d’aquesta revisió data de 
2008. 
 
Atès que entenem que aquest és un procés que ja s’hauria d’haver enllestit. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui: 

 
- Quan es portarà al Ple aquest document per la seva tramitació definitiva. 
 
 
 
PREC 03/AdA/301112/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10422DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que la situació econòmica general recomana emprendre accions i inversions destinades a 
la promoció dels emprenedors locals. 
 
Atès que la creació d’un Viver d’Empreses és una experiència que respon a aquests objectius. 
 
Per tot això demanem a l’Equip de Govern: 
 
- Que inclogui als propers Pressupostos una partida destinada a estudiar la creació d’un Viver 
d’Empreses Municipal. 
 
 
PREC 04/AdA/301112/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10421DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que som coneixedors dels procés que s’està portant a terme de inventari del patrimoni 
cultural del municipi. Atès que existeix un document ja elaborat per la Diputació de Barcelona 
que data de 2003. 
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Atès que entenem que l’elaboració d’aquest document respon a la necessitat d’aprovar per part 
del Ple un Catàleg de Béns Culturals del municipi i que aquest és un procés que ja s’hauria 
d’haver enllestit. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui: 
 
- Quan es portarà a terme aquest tema. 
 
 
 
PREC 05/AdA/301112/E REGIDORA: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10423DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
A principis de setmana hem conegut per la empresa i per la web municipal la decisió dels 
regidors de l’Equip de Govern de renunciar, a títol personal, a la paga extra de Nadal, 
informació que també consta a l’expedient d’aquest Ple. 
 
Aquesta ha estat una notícia que ens ha sorprès atès que pensàvem que aquest tema es 
debatria de forma col·lectiva en el Ple ordinari de data 30 de novembre de 2012. 
 
Per tot això demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
- Quins són els criteris a seguir per poder disposar d’un espai a la web municipal pels grups 
municipals i pels regidors d’aquest ajuntament? 
 
 
 
PREC 02/PP/301112/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10365291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Vista la gran afluencia de usuarios que tiene la instalación del Skate Park. 
 
Visto el estado lamentable que presentan actualmente dichas instalaciones. 
 
El Partido Popular de Abrera realiza el siguiente ruego: 
 
Rogamos se proceda a la remodelación de la instalación del actual Skate Park, así como 
rogamos por vía de urgencia, se proceda a iluminar adecuadamente la zona del Skate Park, 
para que la seguridad de sus usuarios sea la idónea. 

 
 
 
PREC 03/PP/301112/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE10364DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Visto el valor añadido que le supondría a un vecino de Abrera, para su currículum, el 
conocimiento de un idioma extranjero. 
 
Vista la importancia que cada vez tienen más los idiomas, sobretodo para el mercado de 
trabajo nacional e internacional. 
 
Vistas las necesidades e inquietudes de nuestros vecinos para poderse comunicar con 
personas que no hablan su mismo idioma, el Partido Popular de Abrera considera oportuno 
dotarnos de una escuela municipal de idiomas, por lo que realizamos el siguiente ruego: 
 
Rogamos se proceda a poner en marcha los mecanismos necesarios por parte del equipo de 
gobierno del municipio de Abrera, para que, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2013-
2014 la escuela municipal de idiomas sea una realidad en nuestro municipio. 
 
 
 
PREGUNTA 04/PP/301112/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE10366DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès la minsa participació existent a  l’audiència pública per a l’elaboració dels pressupostos de 
2013, celebrada el passat 9 de novembre, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament 
d’Abrera, al Ple municipal  PREGUNTA 
 
Al marge de les peticions efectuades pels assistents a dita sessió, quines han sigut les 
propostes que l’equip de govern municipal ha rebut per part de veïns o entitats per tal que 
siguin tingudes en compte al pressupost de 2013? 

 
 
 
PREGUNTA 05/PP/301112/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE10368DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que al BOE 275 de 15/11/2012  el MInisterio de Hacienda y Administraciones Públicas  ha 
publicat la convocatòria  del concurs unitari de la provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Abrera té lliure la plaça de secretari municipal, que fins a la data està 
ocupada accidentalment. 
 
Atès que en dita convocatòria s’observa que la plaça de la secretaria municipal a l’Ajuntament 
d’Abrera no està convocada en dita convocatòria 
 
El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera al Ple de l’Ajuntament PREGUNTA 
 
A quina raó obeeix que la vacant de la secretaria municipal a l’Ajuntament d’Abrera no figuri en 
la convocatòria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esmentada? 
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PREGUNTA 06/PP/301112/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE10368DE291112 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que la promoció de pisos que oferia una promotora al sector de  La Vinya del nostre 
municipi,   sembla ser que no s’executarà, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament 
d’Abrera al Ple Municipal  PREGUNTA 
 
En quina data, el promotor va sol·licitar el permís d’obra? 
 
De quina data és l’aprovació del permís  municipal d’obra o bé la denegació de la mateixa? 
 
Coneix l’equip de govern els motius pels quals s’ha procedit al desistiment de l’execució 
d’aquesta promoció? 

 
 
 
 
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/301112/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Sol·licitem que es prenguin les mesures adequades per finalitzar la urbanització de les voreres 
dels carrers Manresa i Martorell, perquè la situació de precarietat del ferm entenem que 
representa un perill pels vianants, especialment el carrer Martorell que és una via molt utilitzada 
per portar i recollir els nens i nenes del Plató i Sartí. 
 
 
 
PREGUNTA 02/EU/301112/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Preguntem per aquell informe de Diputació sobre la responsabilitat subsidiària de l’Ajuntament 
respecte els salaris devengats i no cobrats pels treballadors i treballadores de les subcontractes 
municipals. En quina situació es troba? Vam retirar una moció amb el compromís de que ... 
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PREGUNTA 03/EU/301112/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Preguntem per l’informe jurídic sobre ATLL. Ens agradaria conèixer en quina situació està la 
redacció d’aquest informe i saber si es realitzarà per la Secretaria de l’Ajuntament o per serveis 
jurídics externs. 
 
 
PREC 04/EU/301112/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al darrers dies estem veient una sèrie d’apagades de l’enllumenat públic en diverses zones 
d’Abrera. Preguntem pels motius i sol·licitem, que si tenen previsió de quan succeiran, s’avisi als 
veïns i veïnes, i s’instal·li senyalització lumínica en aquelles zones on hi ha obres i que poden 
generar perill per a la circulació de vehicles i vianants. Pensem expressament en el passeig de 
l’Església. 
 
 
 
PREGUNTA 01/ADA/301112/V REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Passant pel camp de futbol nou, bé, nou no, la remodelació, hem vist que ja estan realitzant 
activitat. Per un costat ens alegrem, la veritat, però per una altre dóna molta preocupació perquè 
està tot en obres. Realment allò que demanem és que es posin totes les mesures adequades 
perquè si hi ha qualsevol incident, qui tindria la responsabilitat? Perquè l’obra suposo que encara 
no està entregada per part de l’empresa? 
 
Per tant, qui és responsable en cas que passi qualsevol incident? 
 
Jo crec que hauríem de tenir molta cura perquè evidentment els nens ja sabem tots que són 
incontrolables moltes vegades. Anem amb molt de compte. 
 
 
 
PREGUNTA 02/PP/301112/V REGIDOR: Sr. Juan A. Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al Ple del mes de juliol varem preguntar sobre el refer el paviment de la placeta que està entre la 
Plaça Verdaguer i l’inici del Passeig de l’Estació, i se’ns va contestar per part del regidor 
responsable que en uns dies començarien les obres, cosa que així va ser. 
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Realment, però es van limitar a aixecar el tros rebufat i posar unes tanques protectores i després 
de quatre mesos encara està igual. Preguntem en quina data està previst d’acabar-lo? 
 
 
 
PREGUNTA 03/PP/301112/V REGIDOR: Sr. Juan A. Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al mes de juliol de l’any 2011 varem preguntar, per segona vegada, ja que la primera va ser al 
setembre de 2010, sobre la possibilitat de col·locar algun banc al Mercat Municipal per poder 
descansar les persones amb certa dificultat per a caminar. 
 
El regidor Sr. Merino va contestar que  s’estava estudiant la possibilitat de col·locar alguna que 
altra taula amb cadires i connexió a WIFI. Després de dos anys la cosa està igual. 
 
Per això tornem a pregunta una altre vegada si es portarà a terme alguna de les dues opcions? Sí 
o no i per a quan? 
 
 
 
QUEIXA 04/PP/301112/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Una queixa que m’ha fet arribar una veïna, i és que els ascensors de l’estació dels ferrocarrils fa 
un cert temps que no funcionen, i bé, com que la competència és municipal, demanem celeritat 
en aquest sentit.  
 
Clar, els ascensors per les persones que tenen dificultat de mobilitat, persones amb cotxets, ... en 
definitiva és realment necessari en aquesta nostra estació de ferrocarrils, per tant, no tenim 
motius perquè això continuï així. 
 
Li demanem celeritat en aquest sentit. 
 
 
 
QUEIXA 05/PP/301112/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Queixa verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Per llei ens correspon que ens deixin veure els Decrets d’Alcaldia. L’altre dia vam anar a veure 
l’expedient del Ple, vam demanar si els podíem veure i se’ns va tornar a dir que fins que no 
rebem l’índex...  
 
Sóc reincident però senyora Alcaldessa, alguna vegada ha de ser conscient que la informació a 
que els regidors tenim dret vostè no ens la pot negar. 
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PREC 06/PP/301112/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En el Ple de setembre vam formular una queixa dels veïns perquè la Hispano Igualadina no 
disposa de plataformes per persones amb problemes de mobilitat. Volíem fer algun tipus 
d’actuació a través del nostre grup a la Generalitat, que també és competent, però com que hi ha 
hagut aquest parón per les eleccions, volíem traslladar de nou una petició perquè això sigui una 
realitat.  
 
Se’ns va dir que es procuraria, però la realitat és que encara no s’ha materialitzat i hi ha usuaris 
d’aquest municipi que demanen aquest servei, i simplement tornem a reincidir. 
 
 
 
PREC 07/PP/301112/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Demanem una altra vegada el manteniment dels polígons. El Sr. Merino ens va dir, ja en altres 
plens que sí, sí, que era una realitat, que procedirien a adequar els nostres polígons, però els 
polígons estan igual o pitjor. Cada vegada es van deteriorant més. Pensem que no és de rebut 
que Abrera tingui els polígons... i podríem entrar en les places, etc., però concretament ens 
reiterem en aquesta petició.  
 
 
 
PREC 08/PP/301112/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.11.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.11.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Hi ha veïns ens han dit que hi ha papereres al Parc Walt Disney i a Pere Vallès que estan 
trencades, alguna fins i tot, a Pere Vallès, s’ha tret i no s’ha restituït. Volíem traslladar aquesta 
petició al govern municipal. 
 
 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                Sessió de data 30 de novembre de 2012 
 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 21.55 hores de 30 de novembre de 2012, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 28 de novembre de 2012 

 
TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la 
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 28.11.2012 en la Casa 
Consistorial d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 20.35  Hora de finalització: 21.00). 
 
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: Sr. Miguel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i 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. 
 
 
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 de març de 2012, 25 
de maig de 2012, 28 de setembre de 2012, 26 d’octubre de 2012 i 27 d’octubre de 2012 
Votació: A favor: PSC, CiU, ICV i PxC  Abstencions: PP, AdA i EU-IU 
 
II – Favorable a la supressió de la paga de Nadal de 2012 als membres electes de la 
corporació Votació: A favor: PSC, CiU, ICV, PxC i  EU-IU  Abstencions: PP i AdA  
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III – Favorable a la iniciativa del govern municipal en relació amb la finalització de les 
obres de l’autovia orbital B40 (4t cinturó) en el tram Viladecavalls - Olesa de Montserrat 
Votació: A favor: PSC, CiU, ICV i PxC  Abstencions: PP, AdA i EU-IU 
 
IV – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en 
relació amb la paga extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores 
públics  Votació: A favor: PSC, CiU, ICV, PxC i  EU-IU  Abstencions: PP i AdA 
 
V – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en 
relació amb la gestió municipal dels residus sòlids urbans (RSU) Votació: A favor: EU-
IU   Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU, ICV i PxC   
 
 
MOCIONS INCLOSES PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES:  
 
XII – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb el 
Butlletí Abrerainfo  Votació: A favor: AdA   Abstencions: PSC, PP, CiU, ICV, PxC  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: 10PL2012_3011.doc         Sessió de data 28 de novembre de 2012 

 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 106 en la 
sessió plenària de 25 de gener de 2013 

 
 
 


