ACTA DE SESSIÓ 7 DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28.09.2012

CÀRRECS

PERSONES ASSISTENTS

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
Regidors/res

Secretari acctal.

Sra. Isabel Ruiz Bautista
Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
Sr. J. Antonio Castillo Guardia

GRUP POLÍTIC

PSC
PSC
CIU
PP

Sr. Miguel Carrión Mateo
Sr. J. Andrés Martín Álamo
Sra. Silvia Caroz Pereira

ADA

Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez

PXC

Sr. Iván Serrano Rodríguez

EUIU

Sr. Lluís Martínez Dies

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 secretari 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 28 de setembre de 2012

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 13.07.2012.
2. Donar compte al Ple del cessament del Secretari de l’Ajuntament d’Abrera.
3. Donar compte del nomenament accidental del lloc de secretari/a de la Corporació.
4. Ratificació de l’acord de Junta de Govern núm. 646 de 20.09.12 sobre la
modificació de la determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o
categories professionals o que afecten el funcionament de serveis públics
essencials.
5. Donar comptes al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria
del 1r i 2n trimestre de 2012.
6. Aprovació inicial de la modificació 03/2012 de les previsions de crèdits pressupostaris
de 2012.
7. Proposta de Festes Locals per a l'any 2013.
8. Iniciativa del govern municipal en defensa dels drets de les persones en situació de
dependència i de les seves cuidadores.
9. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra el finançament de
la banca amb fons públics.
10. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya en defensa de la inserció
laboral dels discapacitats.
11. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb les
clàusules socials i condició especial de contractació de persones a proposta del
Departament de Promoció Econòmica al Plecs de Clàusules Administratives
aplicables als contractes d’obres i de serveis.
•

Precs i preguntes
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE
NÚM.

Sessió de data 28 de setembre de 2012

ASSUMPTE
ORDRE DEL DIA

82

Aprovació de l’acta de la sessió de data 13.07.2012.

83

Donar compte al Ple del cessament del Secretari de l’Ajuntament d’Abrera.

84

Donar compte del nomenament accidental del lloc de secretari/a de la Corporació.

85

Ratificació de l’acord de Junta de Govern núm. 646 de 20.09.12 sobre la modificació de la
determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories professionals o que
afecten el funcionament de serveis públics essencials.

86

Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 1r i 2n
trimestre de 2012.

87

Aprovació inicial de la modificació 03/2012 de les previsions de crèdits pressupostaris de
2012.

88

Proposta de Festes Locals per a l'any 2013.

89

Iniciativa del govern municipal en defensa dels drets de les persones en situació de
dependència i de les seves cuidadores.

90

Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra el finançament de la banca
amb fons públics.

91

Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya en defensa de la inserció laboral dels
discapacitats.

92

Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb les clàusules
socials i condició especial de contractació de persones a proposta del Departament de
Promoció Econòmica al Plecs de Clàusules Administratives aplicables als contractes d’obres i
de serveis.
ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER UNANIMITAT

93

Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb el control
municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les empreses subcontratades.

94

Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera de creació de l’Ordenança reguladora de les
subvencions d’Abrera.

Annex I

PRECS I PREGUNTES
ANNEXES
Acte de la Comissió Informativa General de data 26.09.2012
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NOTES i OBSERVACIONS

Sessió de data 28 de setembre de 2012

D’assistència i permanència en la Sala: Cap
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: A
instància del grup ponent, Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, es retira la
moció en relació amb el control municipal de les obligacions en matèria de drets
laborals de les empreses subcontractades.
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. 82 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si
s'escau, de l'acta de la sessió de data 13.07.12 i ordre de remissió a l'administració de
l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres
que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de resolució, no
s'aprecien observacions o errades a corregir.
S’ACORDA
Primer. Aprovar l'acta del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data 13.07.12,
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 per unanimitat dels membres presents.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 83 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C: 5.5 N: 2009/05 T: 00 V: 00 S: 13 ASSUMPTE: Donar compte al Ple
del cessament del Secretari de l’Ajuntament d’Abrera.
L’alcaldessa dóna compte al Ple del cessament de data 03.08.12 del Sr. Josep
González Ballesteros del lloc de treball de secretaria de categoria d’entrada de
l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant Resolució de 23 de juliol de 2012 del director general
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya atès que ha estat nomenat
provisionalment per ocupar el lloc de treball de secretaria de categoria superior de
l’Ajuntament de Sitges.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 84 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:5.3 N: 2012/06 T:00 V: 00 S: 11. ASSUMPTE: Donar compte del
nomenament accidental del lloc de secretari/a de la Corporació.
L’alcaldessa dóna compte al Ple de la Resolució de la Direcció General d’Administració
Local de data 27 d’agost de 2012 de nomenament amb caràcter accidental de la senyora
Isabel Ma. de la Cerda Fernández per ocupar el lloc de treball de secretaria de
l’Ajuntament d’Abrera.”
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 85 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:5.3 N:2012/13 T:00 V:00 S:04 ASSUMPTE: Ratificació de l’acord de
Junta de Govern núm. 646 de 20.09.12 sobre la modificació de la determinació de
serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories professionals o que afecten el
funcionament de serveis públics essencials.
Vist el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Atès que a l’apartat segon de l’article 3 d’aquesta norma, que té caràcter bàsic,
estableix que durant l’any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal,
ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en
casos excepcionals i per fer front a necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sector, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que mitjançant Junta de Govern Local núm. 646 de 20.09.12 s’ha modificat
l’Acord de Junta de Govern 457 de 16.05.12 sobre la determinació dels sectors,
funcions i categories professionals com a prioritaris o que afecten el funcionament dels
serveis públics essencials.
Atès que correspon establir a aquesta corporació quins són els serveis considerats
essencials, així com els sectors, funcions i categories professionals que siguin
considerats prioritaris i els llocs indispensables per cobrir necessitats urgents i
inajornables.
Atès que la present proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la
reunió de la Comissió Informativa General del dia 26.09.2012, el Ple de la Corporació
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
abstenció del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida
ACORDA
Primer. Ratificar en tots els seus termes l’acord de Junta de Govern Local núm. 646
de 20.09.12.
Segon. Informar que aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot
ser impugnat per recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant
dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Potestativament, es podrà
interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada
en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar
qualsevol recurs ajustat a dret.
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Tercer. Practicar en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: als Caps de Departament/Unitats afectats, així com als
regidors/es delegats/ades.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 86 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:6.13 N: 2011/05 T:00 V:00 S:01. ASSUMPTE: Donar comptes al Ple
de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 1er i 2on trimestre de
2012.
Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera
per a l'exercici 2012 estableix que, en compliment de l’art. 207 del Real Decret –
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local (ICAL), la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’Ajuntament per
conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès els estats d'execució informatius lliurats pel Departament d'Intervenció General,
Tresoreria i Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponent al 1er i 2on trimestre de l' exercici 2012.
Vist tot l’anterior es dóna compte al Ple de la Corporació de la informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de tresoreria que hi figura a l’expedient.
S’ACORDA
Primer. Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la part
expositiva.





Execució pressupostaria del 1r trimestre 2012
Execució pressupostaria del 2n trimestre 2012
Situació ordinal de la tresoreria del 1r trimestre 2012
Situació ordinal de la tresoreria del 2n trimestre 2012

Segon. Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostaria lliurada a aquest òrgan de Govern.
Tercer. L’aprovat és una disposició administrativa general. Posa fi a la via administrativa
i pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Tanmateix , els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs
ajustat a dret
Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 87 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:6.13 N:2011/03 T:00 V:00 S:05 ASSUMPTE: Aprovació inicial de la
modificació 03/2012 de les previsions de crèdits pressupostaris de 2012.
Vistos els pressupostos generals de l'Ajuntament d'Abrera aprovats inicialment per acord
de Ple núm. 36 de 13.01.12 i declarats aprovats definitivament per acord de Ple núm. 75
de data 06.06.12.
Vistes la legislació i normes reguladores en matèria de pressupostos i modificacions de
crèdits que, essencialment, és la següent:
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d'abril (LRBRL)
• Text refós de la llei Municipal i Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril (TLMRLC)
• Bases dels Pressupostos generals de l’Ajuntament d’Abrera de 2012
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (EC 817/90). Reglament pressupostari (RD
500/90)
• Llei 47/2003, de 26 de novembre ,Llei General Pressupostària (LGP)
• Reial Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
• Reial Decret-Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
• Reial Decret-Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament
de desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Reial Decret llei
08/2010, de 20 de maig de 2010
• Sostenibilitat Financera
• La resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que desenvolupen
aquelles.
Ateses les obligacions requerides per les normes anteriorment especificades.
Vist que el Romanent de Tresoreria de l’exercici 2011 supera l’import proposat de la
modificació de crèdit.
Vista la diligència de data 23.11.10, emesa per la tècnica-gestora de la Unitat de
Recursos Humans, Yolanda Sánchez Varela, en què fa constar que l’import definitiu de
la reducció pel compliment de l’article 14 del Reial Decret llei 08/2010, de 20 de maig és
de 104.968,98 €.
Ates l’ Informe núm. MC03 09072012
l’interventor.

emès en data

19/09/2012 per part de

Atès que la present proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la
reunió de la Comissió Informativa General del dia 26.09.2012, el Ple de la Corporació
per unanimitat de tots els membres presents
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ACORDA
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 3/2012 corresponent a l'exercici
pressupostari de 2012 que es detalla en els quadres (documents MC) inserits a
continuació:
DOCUMENT MC: A - TIPUS DE MODIFICACIÓ: SUPLEMENT DE CRÈDIT.
ES

DE

IN

AP.PRESS.

CRÈDIT
CONSIGNAT

011.91300 730.238,75

87000

486.229,97

MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Amortització de préstecs a llarg
835.207,73 termini.

104.968,98
104.968,98

Romanent lliure
exercici anterior

104.968,98

de

tresoreria

MC:A – IMPORT PARCIAL A FINANÇAR 104.968,98 € FINANÇAMENT: Aquesta modificació es finança amb càrrec
al Romanent lliure de tresoreria general de l'exercici 2011.

Segon. Declarar que com a conseqüència de la modificació de crèdit aprovada a la part
dispositiva anterior el resum per capítols passa a ser el següent :
CAPITOL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DESPESES

INGRESSOS

4.995.352,18

6.149.268,67

5.036.719,92

591.072,31

69.201,00

3.060.618,02

599.719,65

2.653.895,06

0,00

293.793,33

1.233.175,52

4,00

80.104,49

15,00

3,00

104.971,98

989.363,61

150.001,00

13.003.639,37

13.003.639,37

Tercer. S'obre un període d'exposició al públic per un termini de 15 dies a fi i efecte
que puguin presentar-se al·legacions i reclamacions, prèvia la publicació d'aquesta
resolució al tauler d'anuncis i al BOP.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 88 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:3.1 N:1989/1 T:03 V:00 S:11 ASSUMPTE: Proposta de Festes Locals
per a l'any 2013.
Vista l'ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de 22 de juny (publicada al DOGC
6159 de data 28.06.12), que estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any
2013.
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent
d’acord amb la normativa reguladora.
Atès que la proposta de resolució ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 26.09.12, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels membres presents
ACORDA
Primer. Fixar els dies 29 de juny i 20 de maig, com a festes locals del municipi
d’Abrera, per a l‘any 2013 i elevar la proposta en aquest sentit al Departament
d’Empresa i Ocupació.
Segon. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:

NOTIFICACIONS: Al Departament d’Empresa i Ocupació Serveis Territorials a Barcelona i a
l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera.
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments d’aquest Ajuntament i a la
responsable de premsa i comunicació.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 89 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució en defensa
dels drets de les persones en situació de dependència i de les seves cuidadores.
Vista la proposició d’acord de data 21 de setembre de 2012 subscrita i presentada pel
Govern Municipal.
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 EN DEFENSA DELS DRETS DE
DEPENDÈNCIA I DE LES SEVES CUIDADORES

LES

PERSONES EN

SITUACIÓ

DE

Atès que el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol implica retallades altament lesives pel
desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a Persones
en Situació de Dependència.
Atès que s’implanta una estructura diferent a l’actual per a noves sol·licituds i revisions basada
únicament en graus i on, per tant, s’hi eliminaran els nivells. Aquesta nova estructura
provocarà una reducció de l'import de les prestacions i una menor adequació de les mateixes a
l’autonomia i intensitat de la cura. Aquesta retallada s'afegeix a altres introduïdes aquest
mateix any com són els nous criteris de baremació que implicaran que moltes situacions que
anteriorment es valoraven en Grau 3 ara es facin en Grau 2, per tant amb menys prestacions
associades.
Atès que es suspèn la incorporació de dependents moderats (grau I) fins al 1 de juliol del 2015,
excepte als que tenien prestació reconeguda, així com les persones valorades abans de l’1 de
juliol del 2011. A dia d'avui aquesta situació ja afecta a 99 persones abrerenques, més les que
es vagin incorporant durant aquest període de moratòria. Per tot plegat molts potencials
beneficiaris acabaran la seva vida sense haver pogut gaudir d’un suport que necessiten i que
la legislació vigent els hi reconeix.
Atès que es rebaixen un 15% les quanties de les prestacions econòmiques per cuidadors o
cuidadores no professionals. A Abrera són 146 persones en aquesta situació que es veuran
afectades. A aquests, els hi quedaran unes prestacions de entre 153 i 442€. Pel que fa als
nous beneficiaris, la prestació màxima de cuidador/a que rebran serà de 387,64€. Molts
d’aquests casos, complementaven els seus ingressos familiars amb prestacions de
dependència.
Atès que es suprimeix la cotització per a aquests cuidadors o cuidadores no professionals, a
no ser que n'assumeixin personalment el 100% del cost. Concretament haurien de pagar 163€
mensuals, quantitat que, òbviament, queda fora de l'abast de moltes famílies amb situació de
dependència i en el context de crisi actual. Aquesta exclusió de cotitzacions afectaria a les
persones cuidadores d’Abrera, les quals, la majoria d’elles, ens consta tindran serioses
dificultats o impossibilitats de mantenir la cotització pagant-se-la elles mateixes. Cal recordar
que la inclusió de les cuidadores no professionals en la seguretat social tenia dos objectius
molt precisos en la Llei 39/2006: primer; fer emergir un treball històricament submergit i
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feminitzat com és la cura de persones dependents i, segon; facilitar que aquestes cuidadores
(moltes també d'edat avançada) arribessin a cotitzar el mínim per assolir una pensió de
jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i orfenesa.
Atès que el dret d'accés a noves prestacions per cuidador no professional queda afectat per un
termini suspensiu de fins a dos anys de durada. Per tant, un cop feta la prescripció,
l'administració pot trigar fins a dos anys a fer efectiva cap mena de prestació i sense abonar
cap retroactivitat, generada amb posterioritat al dia 1 d’agost del 2012.
Atès que també es rebaixen les prestacions vinculades a serveis de residència que queden
limitades a una forquilla de 715 i 426,12€, retallada que a Abrera afectarà 39 persones
usuàries i a un sector, com les residències, ja molt castigat per altres problemes com els
impagaments de la Generalitat. A més, s’obre la porta a que les CCAA apliquin noves
reduccions sobre les prestacions addicionals que algunes, com Catalunya, atorgaven per
complementar les ajudes donades i reduir les diferències de preu plaça residencial.
Atès que el real-decret elimina la compatibilitat entre prestacions i serveis i que la Generalitat
només ha garantit aquesta compatibilitat fins que es desenvolupi reglamentàriament el nou
criteri. Per tant serveis tan estesos com el SAD i Centre de Dia acabaran sent incompatibles
amb cap tipus de prestació. Això afectarà sobretot a les persones i famílies que, a banda de
problemes de discapacitat, complementaven l’atenció dels seus familiars contractant serveis a
nivell privat.
Atès que el nivell mínim de protecció (el finançament que reben les CCAA de l’Estat)
disminueix, amb intensitat variable segons el grau però amb una davallada mitjana del 27%
ACORDS
Primer.- Sol·licitar al govern espanyol que es derogui el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de
juliol, especialment en el seu articulat referit a la Llei 39/2006
Segon.- Sol·licitar al govern espanyol la recerca de vies alternatives per fer sostenible el
sistema estatal d’atenció a la dependència, vies que no haurien de passar pel retall de
prestacions i serveis sinó per un nou sistema de finançament basat en una reforma dels
sistema fiscal espanyol que incrementi la seva progressivitat i faciliti una lluita eficaç contra el
frau fiscal.
Tercer.- En cas que es decideixi no atendre les sol·licituds anteriors, sol·licitar al govern
espanyol l’habilitació de partides pressupostàries addicional que permetin als ajuntaments
compensar els sobrecostos que els hi implicarà la reforma, per exemple per l’increment
previsible de demanda de SAD-Social.
Quart.- Notificar els presents acords al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Guadalupe Marcos Portaveu GM PSC
Mónica Torre-Marín Portaveu GMCiU
Bigordà Portaveu GM ICV Abrera, 21 de setembre de 2012”

Cristina

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern
municipal, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 26.09.12
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S’ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 21.09.12 en defensa dels drets de
les persones en situació de dependència i de les seves cuidadores, 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
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. 90 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució contra el
finançament de la banca amb fons públics.
Vista la proposició d’acord de data 13 de setembre de 2012 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 EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS PÚBLICS
Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques públiques i
que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prometre durant la
campanya electoral que “no iba a dar ni un solo euro de dinero público a las entidades
financieras a diferencia de lo que había hecho el PSOE”.
Atès que s’ha informat d’un rescat de l’entitat financera Bankia, rescat valorat en 24 mil milions
d’euros. Vist que Bankia va superar els tests d’estrès i salut financera realitzats en auditories
de fa menys d’un any. I que Bankia va tenir pressumptament més de 300 milions de beneficis
el 2011, i que els seus directius comptaven amb sous i indemnitzacions milionaris.
Atès que el 9 de juny l’FMI ha anunciat en el seu informe sobre l’avaluació de la banca
espanyola que el sistema financer espanyol podria necessitar un rescat d’entre 37.000 i 80.000
MEUR per poder fer front al possible deteriorament de la situació econòmica, i l’Eurogrup
posarà a disposició a 100.000MEUR per al rescat dels bancs. I essent que la injecció de diners
públics en les entitats financeres no ha suposat en cap cas reactivar el crèdit a les famílies ni a
les empreses, ni reactivar l’economia del país. I estant d’acord amb les manifestacions
d’Alfredo Pérez Rubalcaba: “sigui la que sigui la fórmula que s’utilitzi, ha de quedar molt clar
que no poden pagar justos per pecadors i que els diners que es posin han de tornar a les
arques públiques”.
I atès que el Govern espanyol va anunciar el passat 9 d’abril retallades significatives en sanitat
i en educació, retallades xifrades en 7.000 y 3.000 MEUR respectivament. I donades les
importants carències que estem veient en sectors com la Sanitat i l’Educació essent que la
sanitat i l’educació constitueixen dos pilars bàsics del nostre estat del benestar d’accés públic i
gratuït que formen part de la nostra pròpia identitat social.
Per tots aquests motius, el grup municipal de PXC sol·licita el Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. Instar al Govern espanyol a no donar ni un sol euro més de diner públic a les entitats
financeres tal i com va prometre el president Mariano Rajoy i utilitzar els diners previstos per
rescatar entitats financeres en millorar el sistema sanitari i educatiu.
Segon. Donar trasllat dels acords als centres educatius i sanitaris de la nostra ciutat i als
ministeris d’Economia, d’Hisenda, de Sanitat i d’Educació.
No obstant això, el Ple decidirà.
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Xavier Bazan. Regidor PXC d’Abrera 13 de setembre 2012”

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 26.09.12.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 13.09.12 contra el finançament de
la banca amb fons públics, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots a
favor 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 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. 91 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució en defensa de
la inserció laboral dels discapacitats.
Vista la proposició d’acord de data 18 de setembre de 2012 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 EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITATS
Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198
milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les polítiques
actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una reducció pressupostària del 56%.
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en el
moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria passar
d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 milions d’euros per a 2012
per donar suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones
amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya.
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits d’especial
dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d’entitats sense ànim de
lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de les persones amb limitacions. Les
entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme una gran labor de la societat civil en pro de
l’orientació, mediació i inserció laboral d’aquestes persones.
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones treballen en
una empresa ordinària, ara perillarà la feina d’aquestes entitats que aposten pel treball amb
suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària. Aquesta reducció afectarà
greument els centres especials de treball, alguns dels quals ja han advertit que no podran fer
front a les nòmines i n’hi ha que estan preparant expedients de regulació d’ocupació.
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un indicador per
mesurar el grau de desenvolupament de països, i que la retallada posarà en risc la cohesió
social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un col·lectiu vulnerable com
és el dels discapacitats.
I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que posa en
perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al món laboral i que
lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial atenció, precisament en
moments de crisi hem de garantir amb més inversions l’accés a un lloc de treball per part dels
membres d’aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se amb autonomia”.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PXC sol·licita el Ple l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en matèria de
polítiques actives d’ocupació.
Segon.- Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera prioritària
en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la cobertura financera
destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a Catalunya.
Tercer.- Instar al Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries destinades a
polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció
laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya
contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a les entitats del municipi que treballen en l’àmbit de la
inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat i a la Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Família i Discapacitat del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
No obstant això, el Ple decidirà.
Francisco X. Bazan Regidor i portaveu del Grup Municipal de PXC Setembre 2012”

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 26.09.12.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 18.09.12 en defensa de la inserció
laboral dels discapacitats, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3
abstencions 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 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. 92 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució en relació
amb el control municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les
empreses subcontractades.
Vista la proposició d’acord de data 25 de setembre de 2012 subscrita i presentada pel
Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots
particulars per part dels membres de Corporació.
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL
Tema: Control municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les empreses
subcontractades
Des de l'Ajuntament de Abrera, es presten serveis públics d'una manera indirecta a través de
determinades Concessions i Contractes. Les seves condicions vénen recollides en els
diferents plecs de condicions que surten a concurs públic. Els actuals plecs de condicions
prevalen habitualment la millor oferta econòmica i es té en compte les millores tècniques sobre
la proposta base municipal. Com que totes les empreses han d'obtenir un marge comercial que
faci rendible la concessió, el estalvi final es fa en gran mesura sobre l'última baula, és a dir,
sobre els treballadors
En els últims temps, la situació d'aquests treballadors subcontractats ha empitjorat arreu des
del punt de vista salarial, de seguretat en el treball o de les condicions que es desenvolupa el
mateix. A això sens dubte ha contribuït la competència que es dóna entre empreses amb grans
rebaixes sobre el preu de licitació i el retrocés en drets que implica la reforma laboral. Tot i que
aquestes persones facin el mateix treball, mai gaudeixen de les mateixes condicions ni laborals
ni salarials que tenen els treballadors que depenen directament de l'Ajuntament d'Abrera, ja
sigui personal funcionari o laboral.
Al nostre grup municipal ens sembla especialment preocupant que aquestes circumstàncies
puguin influir també en la relaxació de les exigències en matèria de salut laboral i prevenció de
riscos i en el compliment de les obligacions de naturalesa salarial. No creiem que la crisi pugui
ser una excusa per baixar la guàrdia o reduir les mesures en aquest àmbit, però el cert és que
les dades solen confirmar que a major precarietat, més riscos laborals i que moltes empreses
estan allargant les vides de les seves organitzacions jugant amb el pagament dels salaris dels
seus treballadors i treballadores.
D'altra banda també ens hem trobat que tot i que en els plecs de condicions hi ha l'opció de
demanar autorització per accedir als registres tributaris i de la Seguretat Social, aquesta no és
preceptiva i es poden donar casos d'empreses que en el període de la Contracta han deixat de
pagar les quotes corresponents a la seguretat Social i casos de treballadors i treballadores que
no cobren el seu salari quan els correspon. I entenem que el nostre Ajuntament no pot utilitzar
la subcontractació com a excusa per a defugir les seves responsabilitats vers els treballadors
que fan obres públiques o presten serveis a la ciutadania a compte de l'Ajuntament.
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Per això, el Grup Municipal d'EU-IU considerem que cal reforçar els instruments de control
municipal en matèria de seguretat social i salut laboral de les empreses contractades i proposa
al Ple l'aprovació dels següents acords:
1. Els plecs de condicions inclouran una clàusula en la qual es reculli la potestat de
l'Ajuntament de Abrera per requerir les diferents empreses que presten serveis o realitzen
obres la documentació que acrediti el compliment de la legislació laboral i estar al corrent
del pagament de les quotes de la Seguretat Social (l'Ajuntament recaptarà per escrit, amb
identificació de l'empresa afectada, certificació negativa per descoberts en la Tresoreria
General de la Seguretat Social), normes sobre seguretat, i higiene sanitària, tant al
formalitzar la presentació d'ofertes com en qualsevol moment del desenvolupament de la
contracta.
2. Els documents relatius a salut laboral i en concret els plans de prevenció de riscos laborals
seran lliurats a aquest ajuntament en el termini de 15 dies des del inici de la contracta.
3. L'Administració local vigilarà el compliment per part de les empreses de les seves
obligacions salarials amb els seus treballadors i treballadores ja que l'Administració, en la
seva qualitat d'empresari principal, respon solidàriament pel pagament dels salaris meritats
i no cobrats pel personal afectat a la contracta.
Abrera, 25 de setembre de 2012 Iván Serrano Rodríguez

Regidor d'EU-IU”

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup
polític municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 26.09.12.
S’ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 25.09.12 en relació amb el control
municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les empreses
subcontractades, per unanimitat dels membres presents.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 93 DE DATA 28.09.2012

“Es retira la moció en relació amb el control municipal de les obligacions en matèria de
drets laborals de les empreses subcontractades a instància del grup ponent, Grup
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.”
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 94 DE DATA 28.09.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:60 ASSUMPTE: Resolució en relació
amb les Ordenances Fiscals i l’elaboració del Pressupost 2013.
Vista la proposició d’acord de data 26 de setembre de 2012 subscrita i presentada pel
Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera que es transcriu seguidament:
“MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL
Atès que l’Ajuntament d’Arbera ha d’abordar properament els processos de revisió
d’Ordenances Fiscals i d’elaboració del Pressupost 2013.
Atès que Alternativa d’Abrera, amb motiu de la darrera revisió d’Ordenances Fiscals portada a
terme a l’octubre de 2011, va fer paleses les següents necessitats:
-

L’aplicació del concepte de progressivitat tant a impostos com a taxes municipals.

-

L’elaboració d’una auditoria de gestió econòmica a l’ajuntament d’Abrera.

-

La revisió dels obsolets, i en ocasions inexistents, estudis econòmics-financers de les
taxes municipals.

-

-

L’establiment d’un sistema de subvencions orientat a preservar les economistes de les
famílies d’Abrera, destinat a evitar qualsevol situació de risc d’exclusió social
derivada tant del pagament de les Ordenances Fiscals com de l’impossibilitat d’accés de
determinats col·lectius amb menys possibilitats a serveis municipals no obligatoris.
L’establiment dels mecanismes necessaris per garantir a les persones empadronades a
Abrera l’accés als serveis municipals en millors condicions que aquelles persones no
empadronades, atès que el fet que la persona empadronada contribueix amb els seus
impostos a diferència de la no empadronada.

Atès que en relació a la primera necessitat indicada, l’Equip de Govern tripartit ja es va
comprometre amb el grup d’Esquerra unida-Izquierda Unida a aplicar el concepte de
progressivitat a la seva proposta de modificació d’Ordenances Fiscals per aquest 2013.
Atès que els Pressupostos Municipals s’han de configurar sobre la base dels ingressos
previstos per via de, entre altres, les Ordenances Fiscals.
Atès que el Pressupost en curs no disposa, tal i com marca la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, de les Bases Reguladores de les Subvencions de l’Ajuntament
d’Abrera, bases les quals s’han establert mitjançant ordenança general.
Atès que disposar d’una Ordenança Reguladors de les Subvencions d’Abrera suposaria
una mesura per garantir la transparència, l’equitat i la justificació del fet subvencionador i tindria
una repercussió molt positiva en la ciutadania, especialment en el moment de crisi actual.
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament, que prengui en consideració el següent acord:
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-

-

L’elaboració d’una Ordenança Reguladora de les Subvencions d’Abrera mitjançant un
procés obert a tots els grups municipals de manera que aquesta normativa pugui ser inclosa
en les Bases d’Execució del Pressupost 2013.
Que aquesta Ordenança Reguladors de les Subvenciosn d’Abrera inclogui, entre altres
aspectes, la manera de subvencionar la utilització dels diferents serveis que dóna
l’Ajuntament d’Abrera per a les persones empadronades a Abrera.

José Andrés Martín Álamo Regidor d’Alternativa d’Abrera 26 de setembre de 2012”

Vist que en relació a la proposta presentada el grup municipal d’Esquerra UnidaIzquierda Unida ha formulat una esmena que ha estat acceptada 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:
“MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL
Atès que l’Ajuntament d’Arbera ha d’abordar properament els processos de revisió
d’Ordenances Fiscals i d’elaboració del Pressupost 2013.
Atès que Alternativa d’Abrera, amb motiu de la darrera revisió d’Ordenances Fiscals portada a
terme a l’octubre de 2011, va fer paleses les següents necessitats:
-

L’aplicació del concepte de progressivitat tant a impostos com a taxes municipals.

-

L’elaboració d’una auditoria de gestió econòmica a l’ajuntament d’Abrera.

-

La revisió dels obsolets, i en ocasions inexistents, estudis econòmics-financers de les
taxes municipals.

-

-

L’establiment d’un sistema de subvencions orientat a preservar les economistes de les
famílies d’Abrera, destinat a evitar qualsevol situació de risc d’exclusió social
derivada tant del pagament de les Ordenances Fiscals com de l’impossibilitat d’accés de
determinats col·lectius amb menys possibilitats a serveis municipals no obligatoris.
L’establiment dels mecanismes necessaris per garantir a les persones empadronades a
Abrera l’accés als serveis municipals en millors condicions que aquelles persones no
empadronades, atès que el fet que la persona empadronada contribueix amb els seus
impostos a diferència de la no empadronada.

Atès que en relació a la primera necessitat indicada, l’Equip de Govern tripartit ja es va
comprometre amb el grup d’Esquerra unida-Izquierda Unida a aplicar el concepte de
progressivitat a la seva proposta de modificació d’Ordenances Fiscals per aquest 2013.
Atès que els Pressupostos Municipals s’han de configurar sobre la base dels ingressos
previstos per via de, entre altres, les Ordenances Fiscals.
Atès que el Pressupost en curs no disposa, tal i com marca la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, de les Bases Reguladores de les Subvencions de l’Ajuntament
d’Abrera, bases les quals s’han establert mitjançant ordenança general.
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Atès que disposar d’una Ordenança Reguladors de les Subvencions d’Abrera suposaria
una mesura per garantir la transparència, l’equitat i la justificació del fet subvencionador i tindria
una repercussió molt positiva en la ciutadania, especialment en el moment de crisi actual.
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament, que prengui en consideració el següent acord:
-

L’elaboració d’una Ordenança Reguladora de les Subvencions d’Abrera mitjançant un
procés obert a tots els grups municipals de manera que aquesta normativa pugui ser inclosa
en les Bases d’Execució del Pressupost 2013.

José Andrés Martín Álamo Regidor d’Alternativa d’Abrera 26 de setembre de 2012”

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 26.09.12.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 26.09.12 en relació amb les
Ordenances Fiscals i l’elaboració del Pressupost 2013, 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 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
PREC

01/EU/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
26.09.2012
RE8391DE270912
En aquesta sessió ordinària

Horts municipals i curs d’hort d’autoabastament
Atès que l’Ajuntament d’Abrera disposa de 69 parcel·les i 4 bancades per al conreu adaptat als
terrenys de la finca de Can Morral del Riu.
Atès que al desembre de 2011 es va aprovar per Junta de Govern Local la 10a convocatòria
per a l’adjudicació temporal de 18 parcel·les i que al març del 2012 es van lliurar efectivament
13 parcel·les i un hort adaptat.
Atès que s’ha engegat aquest mes de setembre un curs des del Departament de Promoció
Econòmica sota el nom de curs d’hort d’autoabastament que respon al compliment d’una de les
propostes contingudes a la moció presentada per aquest grup municipal al Ple de març del
2012.
Atès que aquest Grup Municipal és coneixedor del procés de redacció de les bases per a un
nou procés d’adjudicació d’horts socials municipals.
Per això, plantegem els següents precs,
1. Que es destini, en aquesta nova convocatòria o reservats fins a la finalització del curs,
un petit número d’horts per a ser sortejats i adjudicats entre els participants del curs
d’hort d’autoabastament sempre que, evidentment, compleixin els requisits establerts a
les bases d’adjudicació.
D’aquesta manera aquestes dues iniciatives municipals, el curs i els horts, es
coordinarien d’una manera coherent.
2. Que es modifiquin les bases d’adjudicació de tal manera que es potenciï i es garanteixi
l’objectiu de “Proporcionar un petit remei a les economies familiars més maltractades per
la crisi” promovent fórmules cooperatives entre els adjudicataris o la venda directa dels
productes dels horts socials cercant la fórmula jurídica més adequada per permetre-ho.
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PREGUNTA

02/EU/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
26.09.2012
RE8392DE270912
En aquesta sessió ordinària

Finalització obres camp de futbol
Atès que al plec de clàusules administratives particulars de la reforma i ampliació del camp de
futbol es consignava la necessitat de disposar dels serveis i instal·lacions per tal de possibilitar
la pràctica esportiva per la temporada 2012-2013 en el mes de setembre i com a data màxima
l’1 d’octubre de 2012.
Atès que és evident per a qualsevol ciutadà o ciutadana d’Arbera que es passi a veure la marxa
de les obres que els terminis fixats en aquest plec no es compliran.
Atès que al Ple de juliol el Grup Municipal del PP ja va presentar un prec mostrant la seva
preocupació pel compliment de les dates i se’ls va respondre per part del regidor Sr. Paco
Sánchez que es farien tots els esforços possibles perquè es complissin les dates del plec.
Atès que aquest endarreriment repercutirà negativament en la pràctica esportiva de l’AE Abrera
i dels nois i noies que practiquen aquest esport al nostre poble.
Per tot això, plantegem les següents preguntes,
-

On radica la responsabilitat d’aquest endarreriment, en una manca de previsió de l’equip
de govern o en un incompliment per part del contractista, i quina és la nova data prevista
per disposar tant del camp de gespa operatiu com de la resta d’instal·lacions?

-

Si ha estat problema d’una manca de previsió per part de l’equip de govern, qui
assumeix la responsabilitat? I si, en canvi, ha estat un endarreriment imputable a un
incompliment del contractista, quines mesures prendrà l’equip de govern?

-

Si la situació de no acabament de les obres s’allarga en el temps, quines alternatives
oferirà l’equip de govern per a garantir, ja que la no pràctica normal a les instal·lacions
on tocaria, sí la continuïtat de l’activitat esportiva?

PREGUNTA

03/EU/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
26.09.2012
RE8393DE270912
En aquesta sessió ordinària

Oferta de treball reforma Pça. de l’Església
Al darrer ple de juliol, el nostre Grup Municipal vam plantejar una pregunta verbal en relació
amb un procés de selecció de recerca de candidats i candidates dut a terme pel servei local
d’ocupació per a paletes per a la obra de reforma de la Pça. de l’Església. Ens sorprenia i ens
inquietava que al rebre la trucada des de Promoció Econòmica un dels requisits fos l’alta
d’autònoms, amb el que això suposa de despesa per a persones que majoritàriament es troben
en situació d’atur i de diferències de condicions laborals amb treballadors assalariats.
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Amb converses via e-mail amb la regidora de Promoció Econòmica ens vam assabentar de que
l’empresa finalment subcontractaria certs treballs de l’obra i que seria la subcontrata qui
contractaria directament quatre treballadors. Però aquestes quatre persones ja havien estat
preseleccionades i entrevistades per la primera empresa, així que es por donar el cas que les
persones descartades (que algunes ho havien estat per no disposar d’alta d’autònoms) no
haguessin tornat a ser candidates malgrat el canvi de les condicions, donant-se així un greuge
evident.
-

-

La seqüència dels fets és tal i com l’expliquem, de tal manera que aquells que no
complien el requisit d’alta d’autònoms van quedar fora de l’oferta tant amb la primera
empresa com amb la segona que sí feia contractació directa? S’han gestionat altres
ofertes des de Promoció Econòmica que tinguessin com a requisit l’alta d’autònoms?
Ha adoptat el Departament de Promoció Econòmica alguna postura ferma de com
tractar aquelles ofertes que sol·licitin treballadors i treballadores amb alta d’autònoms?

PREC

01/AdA/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMADA

REGIDORA:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Silvia Caroz Pereira
26.09.2012
RE8388DE260912
En aquesta sessió ordinària

Escoles Bressol Municipals
Atès que el servei d’Escola Bressol esdevé per a moltes famílies una eina bàsica per tal de
compatibilitzar la vida familiar i la laboral.
Atès que el manteniment d’aquest servei hauria de ser, especialment en aquests moments de
crisi, una prioritat per al nostre Ajuntament.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que ens faciliti les dades al respecte de matriculacions i grau de cobertura de les
demandes de matriculació a l’Escola Bressol Món Petit per aquest curs 2012-2013.

-

Que informi al Ple de les previsions d’entrada en funcionament de la nova Escola
Bressol Municipal de Sant Hilari.

PREC

02/AdA/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMADA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. J. Andrés Martín Álamo
26.09.2012
RE8386DE260912
En aquesta sessió ordinària

En relació al Pacte Local per l’Ocupació
Atès que al Ple ordinari de juliol Alternativa d’Abrera va sol·licitar a l’Equip de Govern informació
respecte a l’estat actual del procés de constitució del Pacte Local d’Ocupació .
Atès que se’ns va respondre que se’ns convocatòria en breu de cara a poder celebrar una
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reunió al setembre.
Atès que fins al moment el nostre grup no ha rebut cap convocatòria al respecte.
Per tot això, demana a l’Equip de Govern:
-

Que fixi una data per poder portar a terme aquesta sessió de constitució del Pacte Local
per l’Ocupació.

PREC

03/AdA/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMADA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
26.09.2012
RE8387DE260912
En aquesta sessió ordinària

En relació amb un suposat informe de compatibilitat
Atès que al Ple ordinari de maig en el qual es va aprovar al compatibilitat de la Sra. Alcaldessa
per treballar a tres institucions públiques, l’Equip de Govern va justificar el seu vot favorable
sobre la base de, entre altres, un informe arribat cinc minuts abans del mateix Ple (tal i com va
assenyalar la regidora Marcos).
Atès que, a dia d’avui, al nostre grup encara no se li ha facilitat l’accés a aquest informe.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que ens faciliti còpia d’aquest informe.

PREC

04/AdA/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMADA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miuel Carrión Mateo
26.09.2012
RE8390DE260912
En aquesta sessió ordinària

Perillositat de la C-55
Ja fa temps que denunciem la perillositat i les incomoditats que s’esdevenen del fet que la C-55
passi pel mig del nostre poble.
Som coneixedors de les gestions fetes tant pels diferents Equips de Govern com per la pròpia
Policia Local de cara a minimitzar aquesta problemàtica però potser cal anar una mica més
enllà.
Fins ara aquestes gestions, com podem comprovar, no han donat el resultat esperat però
creiem que, davant la greu problemàtica que suposa el pas de la C-55 per Abrera, tenim que
insistir i portar a terme noves gestions.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern
-

Que expliqui al Ple quines mesures ha proposat darrerament a la Generalitat i quines
pensa portar a terme per disminuir la perillositat d’aquest tram de C-55.
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-

Quina ha estat la postura de la Generalitat al respecte.

PREC

05/AdA/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
26.09.2012
RE8389DE260912
En aquesta sessió ordinària

Cost de la reforma de la Plaça de l’Església i del Camp de Futbol
Com ja vam assenyalar al passat Ple Ordinari, creiem interessant que al plafó informatiu del
projecte de reforma de la Plaça de l’Església aparegui el preu de licitació o del projecte final.
També creiem que seria interessant que aquesta dada aparegués al projecte de reforma del
camp de futbol municipal.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-

Que expliqui al Ple si té la intenció d’incloure aquestes dades als plafons informatius
d’aquests projectes.

PREGUNTA

01/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Juan A. Castillo Guardia
25.09.2012
RE8382DE260912
En aquesta sessió ordinària

Una vegada començat el curs escolar 2012/2013. el Grup Municipal del Partit Popular, formula
al Ple de l’Ajuntament d’Abrera les següents preguntes:
-

Quant alumnes/nas s’han matriculat per primera vegada a les escoles del nostre
municipi?
Quants en el nostre institut?
Quants en l’escola bressol?

PREC

02/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Juan A. Castillo Guardia
25.09.2012
RE8383DE260912
En aquesta sessió ordinària

Degut a que al carrer Magarola i al carrer Llibertat alguns fanals de l’enllumenat públic no es
troba amb condicions òptimes fa temps.
El Grup Municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament d’Abrera el següent prec:
Que l’empresa que s’encarrega del manteniment de l’enllumenat públic ho faci amb més cura.
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PREC

03/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDORA:
DE DATA:

Prec escrita
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
26.09.2012
RE8381DE260912
En aquesta sessió ordinària

En el passat ple ordinari de 13 de juliol de 2012, en l’apartat de precs i preguntes es va
contestar a l’efectuada per GMAdA, quin registre d’entrada era RE006034DE120712, referent a
esbrinar si la construcció d’un mur de contenció, sobre terreny públic acomplia amb la legalitat.
De les explicacions aportades pel regidor delegat, es va poder saber que l’equip de govern
havia demanat elaborar, a aquests efectes, un informe a un assessor extern.
El grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera presenta el Ple els següents
PRECS
Que es pugui conèixer quin ha sigut el cost dels honoraris generats per la confecció del referit
informe.
Tanmateix a aquest Grup l’interessa obtenir còpies tant del referit informe, com de la minuta de
l’assessor extern
PREC

04/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDORA:
DE DATA:

Pregunta escrita
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
25.09.2012
RE8380DE260912
En aquesta sessió ordinària

Com sigui que en reiterades ocasions el Grup municipal del Partit Popular ha demanat a l’equip
de govern que vetlli per la netedat dels nostres carrers i places, en especial per l’existència
d’excrements de mascotes (majoritàriament gossos).
Totes les vegades que hem reiterat aquesta necessitat, se’ns ha donat la raó i ens han anunciat
que properament s’iniciaria una campanya potent per tal de conscienciar als propietaris de
mascotes amb l’advertiment de que en cas d’incompliment està prevista la sanció pecuniària.
Però malgrat tot això, no hem vist que aquesta campanya s’hagi materialitzat, tenint, en
conseqüència, que patir l’existència dels excrements de les mascotes que pertanyen a
propietaris incívics, amb el que comporta per la salubritat pública (aquesta brutícia és més
present als parcs i jardins on juguen nens petits)
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament d’Abrera els
següent precs:
-

Que l’Ajuntament d’Abrera posi en marxa la campanya de sensibilització i informativa
per tal d’informar a la ciutadania en general i als propietaris de mascotes en particular,
l’obligatorietat de l’acompliment de l’Ordenança de tinença d’animals, que preveu les
sancions en cas que el propietari no reculli de la via publica els excrements de les seves
mascotes.

-

Que juntament amb la campanya d’informació, es col·loquin a tos els parcs i jardins
cartells anunciant la sanció per incompliment
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PRECS

05/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDORA:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
26.09.2012
RE8379DE260912
En aquesta sessió ordinària

Que en el marc de l’elaboració de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament d’Abrera per a
l’exercici de 2013, l’equip de govern consideri admetre les següents propostes:
Atès que l’article 25 del TRLRHL regula l’obligatorietat de l’elaboració d’un informe tècniceconòmic en l’establiment de les taxes, atesa la manca d’aquest, que va quedar manifesta en el
darrer procés d’aprovació de les ordenances fiscals i donat que amb la seva carència, en un
procés d’impugnació directa o indirecta, es podria incórrer en la nul·litat de les nostres
ordenances, demanem que s’elabori un informe tècnic-econòmic de totes les taxes municipals
exaccionades per l’Ajuntament d’Abrera.
En el marc de l’elaboració de l’informe esmentat, proposem la revisió de la quota del CAM, en
el sentit de poder aconseguir que aquestes instal·lacions romanguin obertes durant el mes
d’agost i en cas que l’equip de govern ho consideri inviable per les raons que pròpiament així
puguin demostrar, la quota del mes d’agost sigui una tarifa mínima com la de manteniment de
la matrícula.

PREC

06/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDORA:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
25.09.2012
RE8378DE260912
En aquesta sessió ordinària

El Grup Municipal del Partit Popular ha tingut queixes de veïns que no poden accedir al servei
de bus interurbà, ja que aquest no disposa de plataformes adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda.
Per tot això presenta al ple el següent prec:
Que l’Ajuntament d’Abrera demani a l’empresa concessionària del servei públic de línia
interurbana així com a la del bus urbà que les unitats que prestin el servei al nostre municipi,
necessàriament disposin de plataformes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

PREC

07/PP/280912/E

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDORA:
DE DATA:

Prec escrit
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
25.09.2012
RE8377DE260912
En aquesta sessió ordinària

Al tram del final de l’Avinguda Ca n’Amat no existeix la senyalització de prohibició de pas a
camions en el sector d’Abrera.
Atès que aquesta via conflueix en la cruïlla del Cr Montserrat en direcció a Sant Esteve
(polígons, nucli urbà i barris) i al Barri de Ca n’Amat d’Abrera, es fa innecessari que els camions
(a excepció dels serveis autoritzats) circulin pel tram de Ca n’Amat Abrera.
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El fet que no existeixi aquesta prohibició i amb la manca de senyalització provoca que els
camions, que per error accedeixen a aquest barri, amb les seves maniobres, trenquin el
material urbà, com senyals, arbres, cables i, a la vegada també ocasiona molèsties
innecessàries als veïns que hi circulen.
Fa uns mesos, s’ha col·locat una senyal prohibint l’accés de camions, però aquesta es troba
dins del barri i col·locada en una tanca de senyalització d’obres.
Per tot això el Grup Municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament d’Abrera el
següent prec:
Que es col·loqui la senyalització apropiada i necessària per tal que els camions (a excepció
dels serveis autoritzats) no puguin accedir ni estacionar en tot el barri de Ca n’Amat d’Abrera.
Aquesta senyalització convé instal·lar-la, tant a l’accés més immediat al barri (final de
l’Avinguda Ca n’Amat) així com a l’accés al barri des del sector Sant Esteve de Sesrovires
(monument Creu Roja).

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/280912/V

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Prec verbal
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
28.09.2012
--En aquesta sessió ordinària

Hem llegit a la premsa que hi ha consells Comarcals que estan coordinant accions contra la
pujada del preu de l’aigua d’ATLL. Volem sol·licitar, que ja que tenim regidors i regidores d’Abrera
que estan representats al Consell Comarcal del Baix Llobregat, és que promoguin que aquest
consell comarcal que coordini les accions dels municipis que com Abrera s’han oposat a aquesta,
en principi privatització, però també la pujada de l’aigua, que l’objectiu final és garantir una ATLL
sanejada econòmicament per poder vendre-la.

PREGUNTA

01/ADA/280912/V

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMADA

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta verbal
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión
28.09.2012
--En aquesta sessió ordinària

Voldríem saber per quin motiu no podem accedir als decrets d’Alcaldia, ja que segons diu el
Reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el
artículo 42: “el alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación en cada sesión ordinaria del Pleno de
las resoluciones que hubiera adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria, para que los
concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y
fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el artículo 22…, etc.”
Hi ha informes jurídics que van més enllà i diuen: “La consideración de los decretos como actos
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resueltos i vigentes lleva a entender que no se requiere ni tan siquiera petición de acceso, y que
debiendo estar en posesión del secretario municipal, éste deberá permitir su acceso libre sin que
medie petición previa.”
Esperem perquè no podem accedir a veure-ho.

PREC

01/PP/280912/V

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec verbal
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Juan A. Castillo Guardia
28.09.2012
--En aquesta sessió ordinària

Hem comprovat que els terrenys que es troben a la part posterior, o sigui al darrere, de la piscina
d’estiu, de la pista de tennis, de padel, etc., que tenen plantades unes oliveres, està ple de
matolls, alguns més alts que jo fins i tot, amb el perill d’incendi que allò pot comportar, i com no
sabem si són municipals o privats, i tota vegada que vostès quan tenen coneixement de terrenys
que estan bruts, amb molt bon criteri requereixen a la propietat perquè els netegin i si no fan cas
poden ser sancionats, per això preguem se’ns digui, en el cas que siguin privats quins passos
s’han fet i en el cas que siguin municipals perquè estan tan abandonats.

PREGUNTA

02/PP/280912/V

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec verbal
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
28.09.2012
--En aquesta sessió ordinària

Quería saber, ya que el regidor de deportes no ha querido dar una fecha definitiva de las obras
del campo de fútbol, teníamos dos preguntas muy concretas y queríamos una respuesta por favor
que sea concreta.
-

¿Qué fecha límite de entrega de las instalaciones existe en las cláusulas del contrato de
obras?
En caso de superarse el límite de la fecha de entrega ¿qué sanciones sufriría la empresa
adjudicataria?

PREGUNTA

02/PP/280912/V

Grup interpel·lant:
Qualificació del tipus control:
Presentada al Ple ordinari de:

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec verbal
28.09.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
28.09.2012
--En aquesta sessió ordinària

Para la siguiente pregunta nos deberíamos situar en la calle Ponent, entre la calle Rosers y
avenida Generalitat.
Saben ustedes que en un periodo de un año, y una distancia de tramo de acera y calle de menos
de 20 metros, la red de agua potable ha reventado seis veces, con lo que eso supone: abrir,
reparar y dejar la acera y calle transitable.
La pregunta es la siguiente:
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-

¿Tienen ustedes previsto cambiar los tramos en mal estado de la red de agua potable del
municipio?
Si fuese que sí ¿Cuándo se haría realidad?

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA

Sessió de data 28 de setembre de 2012

Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan
són les 23.00 hores de 28 de setembre de 2012, de la qual s'estén aquesta acta.
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ANNEX A L’ACTA DEL PLE MUNICIPAL

Sessió de data 26 de setembre de 2012

TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 26.09.2012 en la Casa
Consistorial d'aquest Ajuntament (Hora d’inici: 20.43 Hora de finalització: 21.10).
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, 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 secretàri acctal. el Sr. Lluís
Martínez Dies.
Excusa l’assistència el Sr. Antonio Rodríguez Ruiz del grup municipal del Partit Popular.
A la sessió també hi és present el senyor Francesc Camacho Liesa, de la formació
política d’Esquerra Republicana, amb veu però sense vot.
TEMES DE L’ORDRE DEL DIA: Els mateixos assumptes a tractar en el proper Plenari
Municipal.
ACORDS ADOPTATS: Prèvia deliberació dels membres de la Comissió Informativa
General es dictaminen el següents assumptes:
I – Favorable a l’aprovació de l’acta de la sessió de data 13.07.2012 Votació: A favor:
PSC, CiU, ICV i PxC Abstencions: PP, AdA i EU-IU
II – Assabentat al Ple del cessament del Secretari de l’Ajuntament d’Abrera.
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III – Assabentat del nomenament accidental del lloc de secretari/a de la Corporació.
IV – Favorable a la ratificació de l’acord de Junta de Govern núm. 646 de 20.09.12
sobre la modificació de la determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o
categories professionals o que afecten el funcionament de serveis públics essencials.
Votació: A favor: PSC, CiU, ICV i PxC Abstencions: PP, AdA i EU-IU
V – Assabentat al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del
1r i 2n trimestre de 2012.
VI – Favorable a l’aprovació inicial de la modificació 03/2012 de les previsions de
crèdits pressupostaris de 2012. Votació: A favor: PSC, CiU i ICV Abstencions: PP,
AdA, PxC i EU-IU.
VII – Favorable a la proposta de Festes Locals per a l'any 2013 Votació: A favor: PSC,
CiU, ICV i PxC Abstencions: PP, AdA i EU-IU
VIII – Favorable a la iniciativa del govern municipal en defensa dels drets de les
persones en situació de dependència i de les seves cuidadores. Votació: A favor:
PSC, CiU, ICV i PxC Abstencions: PP, AdA i EU-IU
IX – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra el
finançament de la banca amb fons públics. Votació: A favor: PXC Abstencions: PSC,
CiU, ICV, PP, AdA i EU-IU.
X – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya en
defensa de la inserció laboral dels discapacitats. Votació: A favor: PXC Abstencions:
PSC, CiU, ICV, PP, AdA i EU-IU.
XI – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en
relació amb les clàusules socials i condició especial de contractació de persones a
proposta del Departament de Promoció Econòmica al Plecs de Clàusules
Administratives aplicables als contractes d’obres i de serveis. Votació: A favor: PXC i
EU-IU Abstencions: PSC, CiU, ICV, PP i AdA.
MOCIONS INCLOSES PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES:
XII – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en
relació amb el control municipal de les obligacions en matèria de drets laborals de les
empreses subcontratades. Votació: A favor: PXC i EU-IU Abstencions: PSC, CiU,
ICV, PP i AdA.
XIII – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera de creació de
l’Ordenança reguladora de les subvencions d’Abrera. Votació: A favor: AdA i PXC
Abstencions: PSC, CiU, ICV, PP i EU-IU.
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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
ALCALDESSA
CODI DE DOCUMENT: 07PL2012_2809.doc

Lluís Martínez Dies
SECRETARI acctal.
Sessió de data 28 de setembre de 2012

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 97 en la
sessió plenària de 30 de novembre de 2012
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