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CÀRRECS 
 

 

PERSONES ASSISTENTS 
 

GRUP POLÍTIC 
 

Alcaldessa presidenta 
 

Sra.  Maria Soler Sala   
 

 

PSC 
 

Tinents/tes d’alcaldessa 
 

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

 

PSC 
CIU 
ICV 
PSC 
PSC 

 

Regidors/res delegats/des 
 

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

 

PSC 
PSC 
CIU 

 

Regidors/res  
 

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

 

PP 
 
 
 

ADA 
 
 

PXC 
 

EUIU 
 

 

Secretària acctal. 
 

Sra. Isabel de la Cerda Fernández 
 

 

 
En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
19.00 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, 
els membres del Ple Municipal amb l'assistència de la 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. 



 321 

 
 

ORDRE DEL DIA                                                          Sessió de data 13 de juliol de 2012 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 06.06.12 
 
2. Creació del Consell de dones d’Abrera i aprovació inicial del Reglament d’Organització i 

Funcionament del Consell de les dones de l’Ajuntament d’Abrera 
 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i 
Assessorament a Dones del Baix Llobregat (SIAD). 

 
 
ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER UNANIMITAT 
 
4. Resolució de suport a declarar l’any 2013 “Any del Llobregat”. 
 
5. Resolució per la defensa del dret al treball de les persones amb diversitat funcional i pel 

manteniment dels recursos als centres especials de treball i els serveis d’inserció laboral. 
 
 
• Precs i preguntes 
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 13 de juliol de 2012 
 

 
NÚM. ASSUMPTE 

- ORDRE DEL DIA 
77 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 06.06.12 
78 Creació del Consell de dones d’Abrera i aprovació inicial del Reglament d’Organització i 

Funcionament del Consell de les dones de l’Ajuntament d’Abrera.  
79 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament a 
Dones del Baix Llobregat (SIAD). 

 ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER UNANIMITAT 
80 Resolució de suport a declarar l’any 2013 “Any del Llobregat”. 
81 Resolució per la defensa del dret al treball de les persones amb diversitat funcional i pel 

manteniment dels recursos als centres especials de treball i els serveis d’inserció laboral. 
 PRECS I PREGUNTES 
- ANNEXES 

Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 11.07.2012 

 
 



 323 

 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                            Sessió de data 13 de juliol de 2012 
 

 
D’assistència i permanència en la Sala: Excusa la seva assistència la Sra. Silvia 
Caroz Pereira del grup municipal d’Alternativa d’Abrera. 
 
A les 20.55 el Sr. Antonio Rodríguez Ruiz del grup municipal del Partit Popular 
abandona la sessió. 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: 
Cap 
 
Altres incidències de funcionament: Cap 
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A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS 
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents. 

 
A1)  ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA) 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                      NÚM. 77 DE DATA 13.07.2012 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si 
s'escau, de l'acta de la sessió de data 06.06.12 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 06.06.12, 
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 (POD 1) per unanimitat dels membres presents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                      NÚM. 78 DE DATA 13.07.2012 
 
EXPEDIENT: C:4.1 N:2011/03 T:00 V:00 ASSUMPTE: Creació del Consell de dones 
d’Abrera i aprovació inicial del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell 
de les dones de l’Ajuntament d’Abrera 
 
Atès que l’Ajuntament d’Abrera té la voluntat de contribuir al compliment dels diferents 
mandats de la nostra legislació, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, on es propugna la igualtat com a valor i principi superior de l’ordenament 
jurídic i on s’atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions perquè 
la igualtat de les persones sigui real i efectiva.  
 
Atès que la igualtat de gènere al municipi d’Abrera ha estat promoguda i implementada 
a través de diverses polítiques, estudis i processos participatius com van ser l’Auditoria 
de gènere i el Pla d’Igualtat. 
 
Vist que l’estudi de l’Auditoria de Gènere i el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Abrera 
fonamenten i conclouen amb la necessitat d’impulsar accions participatives per a 
promoure la implicació sociopolítica de les dones. 
 
Vist els processos de consulta i participació portats a terme amb les entitats d’igualtat 
d’Abrera i de les deliberacions de la Comissió d’impuls creada amb la finalitat de 
constituir el Consell Municipal de les Dones des d’un ampli consens social i polític. 
 
Atesa la necessitat de crear un espai de participació de les dones en aquelles 
qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats, es proposa la creació del 
Consell de Dones d’Abrera amb la intenció que sigui un ens municipal de participació 
sectorial en el si del qual es reflexioni sobre les qüestions que afecten les dones a 
Abrera.  
 
Atès que la figura jurídica que millor s’ajusta és la d’un òrgan de participació sectorial, 
el qual té la consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de 
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en els articles 62-64 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Atès que l’esmentat article 62 del Decret Legislatiu 2/2003, així com de l’article 22.2  b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es desprèn que 
és competència del Ple la creació dels òrgans municipals complementaris.  
 
Atès allò establert a l’article 131.1 del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(ROF), en el sentit que en l’acord de creació dels consells de participació sectorial 
caldrà establir també la composició, organització i àmbit d’actuació d’aquests òrgans.  
 
Atès que el text que es sotmet a la consideració i votació d’aquest plenari, és el que es 
transcriu a continuació: 
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“ TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Naturalesa jurídica 

El Consell Municipal de les Dones d’Abrera és un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu i 
d’assessorament,  creat  de conformitat amb el previst a l’article 130 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,  Funcionament  i règim jurídic de les 
entitats locals i segons el que s’estableix en el capítol III del Reglament Orgànic Municipal. 

Article 2. Objecte 

1. El Consell de les Dones té com a objectiu ser l’òrgan consultiu i d’assessorament de 

l’Ajuntament d’Abrera per tal d’introduir la perspectiva de gènere en les polítiques públiques 

locals, així com l’opinió i les aportacions de les dones del municipi.  

2. Així mateix, pretén fomentar la participació de les associacions i de les dones, promovent-ne el 

diàleg, la participació i l’intercanvi entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, per tal de promoure les 

condicions per a una igualtat real, incidir en aquells obstacles que no la fan possible, treballar en 

els temes que afectin especialment a les dones i incrementar la participació d’aquestes i 

visibilitzar-les en tots el àmbits de la vida local. 

Article 3. Funcions 

1. El Consell de les dones actuarà en aquells àmbits que tinguin una relació directa o indirecta amb 

la qualitat de vida de la població en general i de les dones en particular i en l’assoliment de 

l’equitat de gènere.  

2. Són funcions del Consell Municipal de les Dones: 

a) Fomentar l’equitat de gènere entre dones i homes, el reconeixement i la visibilització de les 

dones i les seves aportacions en tots els àmbits. 

b) Impulsar l’elaboració, la implementació, el seguiment i l’avaluació dels plans d’igualtat del 

municipi i vetllar per a que la perspectiva de gènere estigui present en totes les actuacions i 

polítiques públiques. 

c) Estudiar, promoure i difondre les actuacions municipals que contribueixen al 

desenvolupament efectiu dels drets de les dones i a millorar la seva qualitat de vida. 

d) Promoure l’elaboració i divulgació d’estudis i informes sobre temes d’interès per a les dones 

d’Abrera  i sobre la seva situació en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, 

educativa i social del municipi. 

e) Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament d’Abrera, formulant propostes dirigides a 

l’adopció de mesures municipals sobre qüestions que afecten als col·lectius de dones, així 

com aquelles adreçades a eliminar les barreres que dificulten l’assoliment d’una equitat de 

gènere plena, real i efectiva. 

f) Fomentar la participació de les dones d’Abrera i de l’associacionisme dels col·lectius de 

dones, facilitant la informació, assessorament i suport, incentivant que aquestes participin 

dels assumptes públics i de la vida social, cultural, esportiva, educativa, econòmica... del 

municipi. 
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g) Fomentar la participació de les dones representants de col·lectius d’especial interés com les 

dones joves, dones migrades, dones grans, dones amb diversitat funcional i dones en 

situació de major vulnerabilitat social. 

h) Construir un espai de debat i anàlisi sobre els temes que afecten a les dones i l’equitat de 

gènere, i sobre les seves demandes i interessos, canalitzant les inquietuds de la diversitat 

de dones del municipi. 

i) Impulsar la col·laboració entre associacions i entitats que portin a terme activitats de 

promoció i foment de les dones i de l’equitat de gènere. 

Objectius específics: 

a) Impulsar,  fer el seguiment  i l’avaluació del Pla d’Igualtat municipal.  

b) Ser consultat en els processos d’elaboració de les normatives municipals que afectin la 

igualtat de gènere i dels assumptes que afectin als àmbits de les dones. 

c) Vetllar per a que les actuacions municipals incorporin la perspectiva i la transversalitat de 

gènere. 

d) Proposar accions de difusió o promoció de les dones en els diferents àmbits de la vida 

política, econòmica, cultural, educativa i social. 

e) Elaborar informes, que tindran caràcter no preceptiu i no vinculant, en relació als objectius 

del Consell, a petició del Govern municipal o quan el mateix Consell ho consideri 

convenient. 

f) Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments que li dirigeixin persones o col·lectius no 

representats en el Consell. 

g) Qualsevol altra funció similar a les indicades anteriorment i que el Consell consideri 

convenient per a la consecució dels objectius fixats.  

TITOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Article 4. Òrgans de govern 

El Consell municipal de les Dones està composat pels següents òrgans: 

- Plenari 

- Presidència 

- Vicepresidència 

Article 5. Consell Plenari: 

El Plenari és el màxim òrgan de representació del consell de dones d’Abrera. 

1. El plenari es reunirà en sessió ordinària i pública un cop cada semestre. Les sessions 

extraordinàries es realitzaran quan la Presidència ho decideixi o per petició escrita de la 

tercera part de les persones membres. 
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La convocatòria de la sessió es farà amb un mínim de 7 dies d’antelació i juntament amb la 

convocatòria es lliurarà l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior o extraordinària si n’hi 

hagués alguna pendent. 

2. Esta composat per: 

- La presidència  

- La vicepresidència 

- Vocals: 

- Una dona representant de cada grup polític amb representació municipal, a 

proposta del propi grup, així com d’aquelles organitzacions polítiques presents 

al municipi que ho sol·licitin.  

- Dues dones representants de les associacions o entitats del municipi (una com a 

consellera i l’altra com a suplent, amb un sol vot per entitat).  

Aquestes entitats hauran d’estar legalment constituïdes, estar inscrites en el 
registre municipal d’entitats, tenir el seu àmbit d’actuació al municipi d’Abrera, 
no perseguir fins lucratius i preveure en els seus estatuts i/o programes la 
promoció de les dones i/o de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  
 
-     Una dona en representació de les Associacions de Veïns i Veïnes del 
Municipi. 

 
- Una dona representant de cadascun dels sindicats amb seu local o comarcal 

que acreditin treballar en l’àmbit de la igualtat i actuïn en l’àmbit territorial.  

 
- Aquelles dones vinculades a Abrera que, a títol individual, vulguin participar i 

que per la seva trajectòria, implicació i/o vàlua  en els temes propis del 

Consell, es consideri oportú que en formin part. 

3. La Presidència podrà convocar, quan es consideri necessari, a persones expertes per 
assessorar o informar sobre temes concrets o qüestions puntuals i específiques, amb veu però 
sense vot. 

4. Les funcions del Consell Plenari seran les següents: 

a) Fixar les línies generals d’actuació del Consell. 

b) Formular la proposta d’activitat anual del Consell, relacionades amb els seus 

objectius.  

c) Aprovar, si s’escau, el Pla de treball anual, així com la  memòria anual. 

d) Debatre qüestions que afectin al col·lectiu de dones, i les polítiques públiques en 

aquest àmbit. 

e)  Aprovar i proposar la creació de comissions de treball per a temes específics. 

f) Aprovar la incorporació de noves vocals al Consell, així com el seu cessament.  
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g) Proposar a l’Ajuntament la modificació, total o parcial, del present reglament; així 

com aprovar altres documents relatius al  funcionament i organització del Consell. 

h) Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les finalitats 

d’aquest Consell, i que no estiguin expressament atribuïdes a d’altres òrgans. 

5. Per la vàlida celebració de les sessions es requereix, l’assistència de la Presidència o de la 
Vicepresidència en tot cas, i al menys una tercera part dels membres de ple dret.   

6. Els acords es prendran per majoria simple, tenint la presidència vot de qualitat en cas 
d’empat. El vot és indelegable. 

 

Article 6. Presidència: 

1. La presidència del Consell l’ostentarà l’alcaldessa o alcalde del municipi que podrà delegar en la 

vicepresidència. 

2. Són funcions de la Presidència: 

a) Representar el Consell i dirigir la seva activitat. 

b) Nomenar i cessar les membres del Consell. 

c) Convocar i presidir les sessions del Plenari, moderant el seu desenvolupament i fixant 

l’ordre del dia. 

d) Efectuar propostes d’acord del Consell. 

e) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d’Abrera els acords i propostes que 

acordi el Consell. 

f) Exercitar el seu dret a vot, que serà de qualitat en els supòsits d’empat. 

g) Adoptar les resolucions oportunes pel bon funcionament del Consell. 

Article 7.  Vicepresidència: 

1. La vicepresidència serà assumida per la regidora o regidor de Dones i Igualtat. 

2. Són funcions de la vicepresidència: 

a) Assistir i col·laborar amb la presidència en l’exercici de les seves funcions. 

b) Exercir la presidència en cas de delegació de l’alcaldessa o alcalde. 

c) Substituir la presidència en cas d’absència, vacant o malaltia. 

d) Implementar els acords del Consell. 

e) Coordinar les comissions de treball. 

f) Dirigir la secretaria tècnica del Consell. 

g) Aquelles funcions que li delegui la Presidència. 
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Article 8. Designació de membres del Plenari 

1. Les dones membres del Plenari seran nomenades per la Presidència en l’acte de constitució del 

Consell, que hauran de manifestar prèviament a seva voluntat de participar-hi.  

2. Una vegada constituït el Consell, el Plenari a proposta de la presidència, podrà admetre noves 

incorporacions, així com substituir o cessar membres a l’empara de l’article 8 d’aquest 

reglament. 

3. La incorporació de membres al Plenari es demanarà per escrit a la secretaria tècnica (segons 

s’especifica a l’article 13), qui elevarà la proposta havent validat que la seva incorporació queda 

a l’empara de l’article 5.2 d’aquest reglament.  

 

Article 9. Pèrdua de la condició de membre del Consell 

1. Es perdrà la condició de membre del Consell per les següents causes: 

- Dissolució de l’Associació o per donar-se de baixa en el registre municipal 

d’associacions. 

- Renúncia expressa de la persona integrant. 

- Per revocació de la junta directiva de l’associació de la seva pròpia representant 

designada. 

- Per la falta d’assistència no excusada al Plenari, tres vegades seguides. 

- Per incompliment reiterat d’aquest Reglament, els acords dels òrgans de govern i/o 

la pertorbació greu del funcionament del Consell. 

- Per la realització de conductes, activitats o manifestacions contràries als principis i 

objectius del Consell. 

2. El cessament serà acordat pel Plenari, a proposta de la Presidència, un cop tramitat l’expedient 

oportú en el què s’haurà de donar audiència a l’associació o persona implicada. 

3. El cessament com a membre d’una associació o entitat no impedeix que aquesta es reincorpori, 

un cop desapareguin les causes que van motivar-lo. 

4. El Consell es renova quan es renova la corporació municipal, sense perjudici que cada 

associació o entitat designi o revoqui, en qualsevol moment, la persona que el representa. 

Article 10. Comissions de treball 

1. Es podran crear grups o comissions de treball a proposta del Plenari, amb la finalitat de treballar 

i aprofundir en temàtiques específiques vinculades a les finalitats del Consell. L’objectiu serà 

elaborar informes, treballs o estudis, que s’elevaran als òrgans del Consell. 

2. Les membres de la comissió seran designades pel Consell Plenari entre les dones que integren 

el Consell i/o aquelles persones expertes que es consideri incorporar.  

Article 11. La Secretaria Tècnica 
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1. La Secretaria Tècnica és l’òrgan encarregat de la gestió administrativa dels assumptes del 

Consell. Serà designada entre el personal de la Regidoria de  Dones i Igualtat. Tindrà veu, però 

no vot. 

2. Les seves funcions són: 

a) Enviar les convocatòries i les ordres del dia dels òrgans del Consell. 

b) Elaborar la documentació tècnica relativa a les incorporacions de membres del 

Consell 

c) Assistir a les sessions del Consell i aixecar les actes de les mateixes. 

d) Donar assistència tècnica als òrgans del Consell. 

e) Fer seguiment del Pla de treball del Consell. 

f) Elaborar i/o assistir a l’elaboració de la documentació de l’ordre del dia del Consell i 

els seus òrgans.  

g) Totes aquelles funcions administratives derivades del funcionament del Consell. 

Article 12. Caràcter dels acords. 
 
Els acords presos pel Consell o les propostes, informes o estudis que es realitzin tindran caràcter 
no vinculant per a l’Ajuntament d’Abrera, el qual, no obstant, els recollirà, els farà públics i els 
tindrà en compte per incorporar-los a l’acció municipal. 

 
Article 13. Procediment per sol·licitar formar part del Consell. 
 

1. Les entitats o organitzacions que vulguin formar part del Consell de les Dones hauran de 

sol·licitar-ho per escrit, adjuntant la següent documentació: 

- Sol·licitud de participació en el Consell Municipal de les Dones d’Abrera, segons 

model, entrat per registre a l’OAC, on hi constarà:  

• Número d’inscripció en el registre municipal d’entitats 

• Nombre de persones associades 

• Còpia del estatuts de l’entitat 

• Breu descripció de les activitats realitzades o els objectius de l’entitat 

relacionades amb la igualtat entre dones i homes i/o els drets de les 

dones, així com els motius per sol·licitar la participació en el Consell. 

 
2. Les dones que a títol individual vulguin formar part del Consell hauran de sol·licitar-ho adjuntant: 

- Sol·licitud de participació en el Consell Municipal de les Dones d’Abrera, segons 

model, entrat per registre a l’OAC o adreçat a: 

dones.igualtat@ajuntamentabrera.org 

- Breu descripció de les motivacions o interessos per participar al Consell. 

TÍTOL III. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ 

Article 14. Modificació 
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La modificació total o parcial d’aquest reglament, a iniciativa pròpia o a proposta del Ple del 
Consell, correspon al Ple de l’Ajuntament, que en motivarà la conveniència. Aquesta, en tot cas, 
no pot suposar un canvi en els objectius ni principis que inspiren al seva creació. 

 
Article 15. Dissolució 

La dissolució del Consell de les dones d’Abrera, a iniciativa de la corporació municipal o a 
proposta del Plenari del Consell, requerirà acord del Ple municipal, que resoldrà motivadament. 

 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Règim supletori 

Tot allò que no preveu aquest Reglament en quan a organització i funcionament, s’aplicarà, atès 
el seu caràcter de consell sectorial, i amb caràcter supletori, la legislació local vigent sobre 
organització i funcionament del òrgans de les entitats locals. 

 
 
Segona. Canvis organitzatius 

Amb el supòsit de canvi de denominació o altra modificació de l’organització municipal, les 
referències contingudes en aquest reglament a la regidoria de dones i igualtat, s’entendran 
automàticament referides, sense canvis en aquest reglament, a l’àrea que assumeixi les 
competències dels temes d’igualtat i de polítiques de dones. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat definitivament, es publiqui 
aquesta aprovació i el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagin transcorregut 
quinze dies des de la seva comunicació a l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya.”  

Atesa la proposta de resolució de data 06.07.2012, de la Regidoria d’Acció Social, 
Dones i Igualtat.  

Atès que la present proposició d’acord ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 11.07.2012, el Ple de la 
Corporació per  unanimitat dels membres presents 

ACORDA 

Primer. Crear el Consell de Dones d’Abrera i aprovar inicialment la creació del 
Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de les dones de l’Ajuntament 
d’Abrera.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública la modificació del  reglament durant un termini 
de trenta dies, el qual serà anunciat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
al DOGC, a un diari de comunicació escrita diària, al tauler municipal d’edictes, i al web 
municipal. 
  
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant l’exposició pública 
no es formulen al·legacions. 
 

Quart. L’acte és un tràmit dins un procediment d’aprovació d’una disposició 
administrativa general, i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix si l’aprovació 
inicial esdevé definitiva segons el previst a l’apartat tres, pot ser impugnat per recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala del Contenciós 
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Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Potestativament, es podrà 
interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en 
el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol 
recurs ajustat a dret. 
 
Cinquè. Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS: a tots els regidors del Consistori, als tècnics competents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                      NÚM. 79 DE DATA 13.07.2012 
 
EXPEDIENT C: CONTRACT N:P5800011H T:00 V: Regiconv. 187 S: 00 ASSUMPTE: 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació 
i Assessorament a Dones del Baix Llobregat (SIAD). 
 
Vista la voluntat municipal de potenciar el compromís institucional en polítiques i accions 
dirigides a l’equitat de gènere, la Regidoria de Dones i Igualtat, posa en funcionament el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat mitjançant conveni aprovat per acord del Ple municipal 
núm. 23 de data 25 de novembre de 2011,  i que tenia vigència del 7 de novembre de 
2011 al 30 d’abril de 2012. 
 
Atès  l’informe de la Tècnica d’Igualtat on expressa la voluntat de la Regidoria d’Acció 
Social, Dones i Igualtat de continuar amb el Servei d’Informació i Assessorament a les 
Dones iniciat al novembre del 2011 com a prova pilot. 
 
Atesa que la tramitació administrativa interna correspon a la Unitat de Suport a Serveis 
Generals, i que la gestió i coordinació de la signatura correspondrà aquest Ajuntament 
també. 
 
Atès que el conveni amb vigència des del 2 de maig fins al dia 31 de desembre de 
2012 d’abril  de 2012 estarà signat per les següents parts: 
- Joaquim Balsera Garcia, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, assistit 

pel Secretari Accidental d’aquest, Lluís González Roig. 
- Maria Soler i Sala, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Abrera, assistida pel 

Secretari, Josep González Ballesteros. 
 
Atès que la present proposició d’acord ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 11.07.2012, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents 
 

ACORDA 
 
Primer. Aprovar  i diligenciar d’aprovació l’esborrany del conveni transcrit a 
continuació: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI COMARCAL D’INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT A DONES BAIX LLOBREGAT (SIAD) Maig-desembre de 2012.  
 
Baix Llobregat, a.... data 2012  
 

REUNITS 
 
L’ II·Im President Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat de President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, en nom i representació de l'esmentada entitat, en virtut de les facultats que li confereix 
l'acord de la Junta de Govern celebrada el dia 7 de novembre de 2011, amb domicili a Sant Feliu de 
Llobregat, CN 340 pq 1249-Parc Torreblanca, amb CIF número P 5800011H, i assistit pel Sr. Lluís 
González Roig, Secretari Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat que dóna fe de l'acte.  
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D’altra part la Sra. Maria Soler Sala en la seva qualitat d’alcaldessa d’Abrera, en l’exercici de les seves 
competències en nom i representació d’aquesta entitat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord 
de ............................................................................, assistida pel secretari Josep González i Ballesteros 
que dona fe de l’acte.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present contracte, 
d’acord amb els següents antecedents administratius:  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat té una amplia trajectòria comuna i coordinada en el 
desenvolupament de polítiques d’igualtat de gènere, tant en l’organització dels diferents congressos de 
Dones del Baix Llobregat (al 2002, 2006 i al 2010), com en la creació i impuls del Consell de les Dones 
del Baix Llobregat, així com en l’impuls e projectes específic en l’àmbit de les dones i en l’elaboració de 
dos Plans Transversal de Polítiques de Dones al Baix Llobregat.  
 
Segon.- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el seu 
preàmbul estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra la violència 
masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions 
públiques implicades, i també fomentar la participació i la col·laboració de les entitats i les organitzacions 
socials, en especial els consells i les associacions de dones.  
 
Una de les finalitats d’aquesta llei és crear la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en 
situacions de violència masclista. Aquesta Xarxa està integrada per un conjunt de recursos i serveis 
públics entre els quals està el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) (art. 54).  
 
Segons l’article 56.1 de la mateixa llei, “els serveis d’informació i atenció a les dones són serveis 
d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l’exercici dels 
drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar”; 
especialment es destinen a les dones que pateixen situació de violència masclista (art. 15.3).  
 
A l’article 83.1 de la mateixa llei senyala que als municipis els hi correspon “Programar, prestar i 
gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els 
termes especificats per aquesta llei.”  
 

a. En el cas dels municipis de més de 20.000 habitants, tenen la responsabilitat de “programar, 
prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als 
diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei” (art. 83.a).  

 
b. En el cas dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, “poden delegar llurs competències a 

una mancomunitat de municipis o a altres ens locals.” (art. 80.12).  
 
Tercer.- La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat acorda el 19 de setembre de 2011 
l’aprovació i signatura del Contracte Programa 2011 amb l’Institut Català de les Dones (ICD) per la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).  
 
Per tant, s’estableix posar en funcionament com a experiència pilot, el SIAD Baix Llobregat, adreçat 
especialment a dones dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. Aquesta prova pilot 
finalitza el 30 d’abril de 2012.  
 
Quart.- Actualment s’ha sol·licitat la continuïtat del programa dins del marc del contracte-programa amb 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè.- L’ajuntament d’Abrera per la seva situació geogràfica i accessibilitat es proposa com a un punt 
d’actuació del servei comarcal per tal de donar cobertura als municipis més pròxims, de menys de 
20.000 habitants.  
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COMPROMISOS 

 
PRIMER.- El Consell Comarcal es compromet a aportar una jurista i una psicòloga per tal de dur a terme 
el servei jurídic i psicològic en el punt d’actuació d’Abrera, Hotel d’Entitats, que donarà cobertura i 
assistència a dones dels municipis de menys de 20.000 habitants que requereixin el servei.  
 
L’ajuntament haurà de notificar amb la suficient antelació el canvi d’adreça del punt d’actuació si 
s’escau.  
 
SEGON.- El Servei jurídic consisteix en l’atenció individualitzada per tal d’orientar a les dones en els 
àmbits jurídics: drets de família, violència de gènere, dret penal, drets de propietat, qüestions 
d’assetjament, dret laboral, entre d’altres.  
 
TERCER.- El Servei d’atenció psicològica es tracta d’un suport psicològic per facilitar el procés de presa 
de decisions personals i motivació pel canvi personal. Proporcionar orientació, fomentar l’autoestima 
personal, detectar situacions de violència masclista, contenció i acompanyament psicològic, entre 
d’altres.  
 
QUART.- Es dedicaran 2 hores quinzenals d’atenció jurídica i 7 hores setmanals d’atenció psicològica.  
 
L’interval de temps serà entre 40 minuts ( atencions jurídiques ) i 60 minuts ( atenció psicològica).  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva el dret de poder incrementar o disminuir les hores 
d’atenció en funció de les necessitats del servei.  
 
CINQUÈ.- L’ajuntament d’Abrera haurà de posar a disposició del servei un despatx amb taula, ordinador 
amb connexió a internet, impressora per atendre a les usuàries. Aquest despatx ha de ser accessible i 
garantir la confidencialitat.  
 
També haurà de disposar d’un armari tancat per custodiar els expedients i el Consell Comarcal els 
podrà requerir en qualsevol moment, sent obligació de l’entitat guardar i custodiar.-los fins al seu trasllat 
al Consell Comarcal.  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva el dret de poder incrementar o disminuir les hores 
d’atenció en funció de les necessitats del servei.  
 
L’ajuntament d’Abrera haurà de respectar i s'obliga a complir amb les prescripcions que preveu la Llei 
Orgànica  
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de  
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de  
 
Caràcter Personal, i resta de normativa concordant. Així mateix, s'obliga a guardar sigil respecte de les 
dades de caràcter personal de les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present 
conveni, obligació que subsistirà encara desprès de la finalització de la prestació d'aquest servei, de 
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
SISÈ.- La durada d’aquest conveni tindrà vigència del 2 de maig de 2012 fins el 31 de desembre de 
2012. 
 
SETÈ.- El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les normes comunes de 
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
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VUITÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents:  
 
-Per resolució, d’acord amb el paràgraf anterior.  
 
-Per mutu acord de les parts signatàries".  
 
NOVÈ.-El present conveni te naturalesa administrativa. Les discrepàncies que pugin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts.  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.  
 
 
I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en el lloc i data indicat 
a l’encapçalament,  
 
Sr. Joaquim Balsera Garcia  President  Consell Comarcal del Baix Llobregat  
Sr. Lluís González Roig  Secretari Accidental  Consell Comarcal del Baix Llobregat  
 
Sra. Maria Soler Sala  Alcaldessa  Ajuntament d’Abrera  
Sr. Josep Gonzalez Ballesteros  Secretari  Ajuntament d’Abrera” 
 
Segon.  Declarar que, en raó a l’article 21.1b de la Llei reguladora de les bases del 
règim local, l’alcaldessa es troba facultada per ministeri de llei per actuar com  a 
representació de l’ajuntament en la formalització d’aquest conveni, sense que calgui 
cap atribució de potestat per part del ple. 
 
Tercer. L’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. 
 
Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Hisenda, Ensenyament, Cultura i 
Comunicació; als Departaments de Promoció Econòmica, Administració; als Departaments de 
Joventut i Gent Gran; als Departaments d’ Esports, Salut i Consum i als Departaments de 
Seguretat ciutadana.” 
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A2) ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER 
UNANIMITAT 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                      NÚM. 80 DE DATA 13.07.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:52 ASSUMPTE: Resolució de suport a 
declarar l’any 2013 “Any del Llobregat”. 
 

Vista la proposició d’acord de data 11.07.12 subscrita i presentada per l’alcaldessa.  
 

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 SUPORT A DECLARAR L’ANY 2013 “ANY DEL LLOBREGAT” 
 

Atès que la Entitat Municipal ANDA, ha proposat l’adopció del següent acord, aquesta 
Alcaldessa la trasllada a la Comissió Informativa del Ple, de data 11 de juliol de 2012, per la 
seva incorporació a l’ordre del dia del Ple Municipal. 
 
El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les comarques de la 
seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre territori. 
 
Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el 
desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats en 
el creixement (augment del consum de recursos naturals, les emissions i residus) han 
ocasionat una creixent degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes 
dels que formem part. 
 
El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i 
social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d’autopistes, carreteres, 
línies d’alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense 
límits, esculleres,... 
 
Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa irreconeixibles com 
a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la indústria, les 
ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus camps de cultiu 
sota una forta pressió especuladora. 
 
El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes 
ocasions basant-se  en models d’intervenció que prioritzen la urbanització de l’espai fluvial. 
Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la 
declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, connectat amb 
altres espais naturals com son el delta del Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on els 
pagesos no han de perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu espai recuperin la qualitat 
de les seves aigües. 
 
La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l’Aigua que va entrar en vigor a finals de 
l’any 2000 i que contempla l’aigua no només com un recurs, sinó també com l’element clau de 
tot un ecosistema. Segons això, la gestió de l’aigua s’ha de basar en el respecte al medi 
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ambient, l’ús sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d’aigua dintre d’una demarcació 
hidrogràfica. L’objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudeixin de bon estat ecològic. 
 
Atès la proposta realitzada per algunes entitats cíviques de les poblacions riberenques del 
Llobregat; ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats-Projecte Rius, Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Centre d’Ecologia i 
projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Despí, 
Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de 
la Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga 
Viva-Esplugues de Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell Viu, Ateneu 
Mulei de Molins de Rei, Associació de veïns de els Conserves de Molins de Rei, Associació 
Hàbitats-Projecte Rius, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, 
Plataforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWF-
Barcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana d’Herpetologia..., reunits 
sota el nom de Llobregat Sostenible, per a realitzar tot un seguit d’accions de sensibilització, 
d’estudis i de propostes de millora al voltant de la Conca del Llobregat durant l’any 2013 
recollides en l’anomena’t “Manifest pel riu Llobregat”. 
 
Atès la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors del riu 
Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús, que 
ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades per institucions i entitats diverses però que 
fora interessant coordinar i impulsar. 
 
Per aquests motius l’Alcaldessa sotmet al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 

1. Que l’Ajuntament d’Abrera declari l’any 2013 com “Any del riu Llobregat” amb l’objectiu de 
fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les poblacions riberenques i 
que aquest any es dediqui a la difusió de coneixements dels seus valors, que s’organitzin 
activitats de divulgació ambiental i es cerquin solucions sobre les problemàtiques i les 
oportunitats que ofereix el riu Llobregat al seu pas per la comarca del Baix Llobregat. 

 
2. Que es creï una Comissió del riu Llobregat, mixta, entre administracions i entitats, de 

caràcter paritari i basada en la cultura del consens, per tal d’elaborar un programa 
d’objectius a assolir i un calendari d’activitats per al 2013 i tenir cura del seu compliment. 
Aquesta Comissió s’haurà de crear al llarg de l’any 2012 i l’Ajuntament participarà 
d’aquesta Comissió amb, al menys, una persona. 

 
3. Que l’Ajuntament es compromet a donar suport al programa consensuat que surti de la 

Comissió del riu Llobregat, col·laborant en el que sigui possible i fent-ne la màxima difusió. 
 
4. Que l’Ajuntament transmetrà aquest acord de Ple a les administracions relacionades amb 

el riu Llobregat, amb competència sobre el mateix i la seva conca. 
 
Abrera, 11 de juliol de 2012  Maria Soler Sala ALCALDESSA” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de 
l’alcaldessa, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 11.07.12. 
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S’ACORDA 
 

Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 11.07.12 en suport a declarar l’any 
2013 “Any del Llobregat”, per unanimitat  dels presents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                      NÚM. 81 DE DATA 13.07.2012 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S: 57 ASSUMPTE: Resolució per la 
defensa del dret al treball de les persones amb diversitat funcional i pel manteniment 
dels recursos als centres especials de treball i els serveis d’inserció laboral. 
 
Vista la proposició d’acord de data 11.07.2012 subscrita i presentada pels Grups 
Municipals Socialista, de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
Vist que en relació a la proposta presentada no s’han formulat esmenes ni vots 
particulars per part dels membres de Corporació. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 

“MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL DRET AL TREBALL DE LES PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL I PEL MANTENIMENT DELS RECURSOS ALS CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL I ELS SERVEIS D’INSERCIÓ LABORAL  

Atès que la reducció de 256M€ en polítiques actives d’ocupació del Govern estatal prevista en 
els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, poden portar als centres especials de treball 
i als serveis d’inserció laboral de persones amb discapacitat a una situació extrema que 
comportarà la fallida d’entitats, nous acomiadaments i la desatenció de les persones usuàries.  

Atès que la Taula del Tercer Sector Social estima que més de 34.000 persones d’aquestes 
col·lectius especials poden quedar desateses, 2.500 treballadors i treballadores amb 
discapacitat o trastorn mental de Centres Especials de Treball poden perdre la seva feina, i 
que hauran de ser acomiadades més de 900 persones formadores i orientadores laborals de 
més de 200 entitats que cada any aconsegueixen 12.000 insercions al mercat de treball de 
persones en risc d’exclusió.  

Atès que les entitats representatives de les persones amb discapacitat intel·lectual i el trastorn 
mental, DINCAT i AMMFEINA, denuncien que els pressupostos del Govern espanyol preveuen 
una retallada del 56% de la partida per les polítiques actives d’ocupació.  

Atès que sense l’ajuda de l’Administració les entitats no podran fer front al pagament de les 
nòmines.  

Atès que les retallades també comportaran la reducció dels programes formatius i l’eliminació 
de la discriminació positiva.  

Atès que les retallades en polítiques d’ocupació que el Govern estatal planteja en el projecte 
de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, i l’anunci del Servei d’Ocupació de 
Catalunya que aquest 2012 no sortirà cap convocatòria de programes de foment de l’ocupació 
han portat ECOM a una situació de fallida tècnica i podria veure’s obligat a tancar les seves 
portes. 

Atès que aquest Ajuntament vol mantenir el seu compromís en les polítiques d’integració 
laboral de les persones amb especial dificultat d’inserció laboral i amb la tasca positiva en el 
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foment de l’ocupació amb persones discapacitades que han vingut realitzant els centres 
especials de treball i a les entitats sense ànim de lucre.  

Ateses les greus conseqüències que aquestes retallades ocasionaran als serveis laborals 
d’atenció a persones amb discapacitat, no només des de l’òptica de la inserció laboral, sinó 
també des del punt de vista de la salut. 

ACORDS  

1. El Ple de l’ajuntament d’Abrera manifesta el seu reconeixement a la tasca que 
desenvolupen les entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i 
acompanyen les persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirma que la 
seva feina en aquests moments és més necessària que mai. En aquest sentit el consistori 
d’Abrera dóna suport al model català d’inserció de les persones amb discapacitats.  

2. El ple de l’ajuntament d’Abrera trasllada al Govern de Catalunya la necessitat de:  
A. Exigir al Govern de l’Estat, que deixa sense recursos al Govern de la Generalitat, 

ajuntaments, entitats supramunicipals, entitats del Tercer Sector, entitats de suport 
laboral a discapacitats, exigir el manteniment del programa d’inserció laboral de 
persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i amb 
una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats d’inserció 
de persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització de les dades i 
el compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitat.  

B. Mantenir els ajuts als centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la 
subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari 
mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb dificultats 
especials i garantir el recursos necessaris que els nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb dificultats especials s’hi puguin acollir.  

C. Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de l’Administració 
per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i, en 
particular, els centres especials de treball d’iniciativa social.  

D. Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als 
centres especials de treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat d’aquests 
centres a Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la sostenibilitat, 
reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la 
competitivitat econòmica per mitjà de l’impuls de línies de negoci viables, formació i 
inversió. Alhora, aquest pla també ha de preveure un model integral que inclogui les 
quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques 
empresarials dels centres i localització territorial del centres.  

E. Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit 
caixes catalanes per a que mantinguin el compromís que tenien les obres socials 
d’aquestes amb el tercer sector.  

F. Garantir l’estabilitat del tercer sector que col·laboren en la inserció de persones amb 
discapacitat establint marcs contractuals de caràcter bianual.  

3. Traslladar aquest acord al Ministeri de Treball del Govern de l’Estat, al Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Taula del Tercer Sector, a les entitats DINCAT, AMMFEINA, 
a la Federació ECOM i als Centres Especials de Treball, Tallers Ocupacionals i entitats 
sense ànim de lucre dedicades a la integració laboral relacionades amb el nostre municipi.  

Guadalupe Marcos-Portaveu GM PSC  Mònica Torre-Marin-Portaveu GM CiU Cristina Bigordà 
Portaveu GM ICV   Abrera, 11 de juliol de 2012 “ 
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) dels Grups 
Municipals Socialista, de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds, i que ha 
estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa 
General del dia 11.07.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 11.07.12 per la defensa del dret al 
treball de les persones amb diversitat funcional i pel manteniment dels recursos als 
centres especials de treball i els serveis d’inserció laboral, per 6 vots a favor del grup 
municipal Socialista, 3 abstencions del grup municipal del Partit Popular, 2 vots a favor 
del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de 
Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, 1 
vot a favor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 1 vot a favor 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/130712/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 11.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE006035DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 11.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En moments complicats com els que estem vivint ni cap particular ni cap institució pot defugir 
les seves responsabilitats vers el conjunt de la societat. L’Esglèsia Catòlica gaudeix d’una sèrie 
de privilegis, resultat de la seva imbricació amb el poder estatal, molt especialment durant els 
mes de 40 anys de dictadura franquista, que cal abolir amb urgència. Mentrestant, cal vigilar la 
correcta aplicació del que disposa la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i l’Acord entre l’Estat 
espanyol i la Sant Seu sobre assumptes econòmics de l’any 1979, on es regula clarament quins 
són els usos dels béns immobles propietat d’aquesta confessió religiosa exempts de la 
contribució urbana. 
 
Amb l’objecte de determinar, en primer lloc, quines són les propietats immobiliàries de 
l’Esglèsia cAtòlica a Abrera i, en segon lloc, quina és la seva participació en el sosteniment de 
les finances locals mitjançant el pagament de l’IBI plantegem les següents preguntes: 
 

1. Quins béns immobles té l’Esglèsia catòlica a Abrera i a quins usos estan adscrits? 
2. Alguns d’aquests béns immobles no destinats a culte, a oficines o a residència 

sacerdotal no paguen l’IBI? 
 
 
PREGUNTA 02/EU/130712/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 11.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE006043DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 11.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que la dada d¡atur registrat al nostre poble al mes passat va ser del 14.3%, amb 917 
persones aturades registrades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya i això significa 
un augment d’un 4.8% respecte al mateix mes de l’any 2011. 
 
Atès que, segons la memoris d’alcaldia del pressupost 2012, un dels objectius per aquest any 
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2012 era la generació d’ocupació i reactivació econòmica per fer front a la crisi. 
 
Atès que no s’ha tornat a parlar del Pacte Local per l’Ocupació, que podria esdevenir un 
instrument clau per al disseny d’estratègies de futur relacionades amb les polñitiques i 
programes de promoció econòmica i de l’ocupació.  
 
Plantegem la següent pregunta: 
 
- Quines mesures concretes de polítiques  actives d’ocupació s’han pres en el curs del que 

portem d’any i es prendran per a la resta d’any per ajudar, des de l’àmbit local, a reduir la 
desocupació a Abrera? 

 
 
PREGUNTA 03/EU/130712/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 11.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE006042DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 11.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El 26 de juny es va publicar al DOGC l’ordre que aprova les bases reguladores de les 
subvencions del Departament de Benestar Social i Família per ajuntaments de menys de 
20.000 habitants per una quantia de més d’1,8 milions d’euros. L’objecte d’aquestes 
subvencions són programes en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, per a 
actuacions en matèria de família i per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i 
d’integració de persones estrangeres immigrades i ja es van sol·licitat l’any 2011 per part del 
nostre Ajuntament . 
 
Tenint en compte que encara estem dintre del termini, plantegem les següents preguntes,  
 
- Des del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Abrera s’ha presentat la 

documentació requerida per optar a aquestes subvencions? Per a quins programes s’ha 
optat i per què s’ha optat per uns i no per altres? 

- Si aquest any no s’ha sol·licitat cap subvenció, quins han estat els motius? 
 
 
PREGUNTA 04/EU/130712/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 11.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE006044DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 11.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al novembre del 2011 vam plantejar al govern municipal un prec demanant que s’analitzessin 
els diferents reductors de la velocitat que hi ha instal·lats al nostre municipi en vistes a la seva 
adaptació a l’Ordre FOM/3053/2008 i també sol·licitàvem que es valorés la necessitat i viabilitat 
d’instal·lar un element reductor de velocitat a l’Avinguda Generalitat. Se’ns va respondre que es 
tindrien en compte totes dues peticions. Després de vuit mesos,  
 
- A quines conclusions ha arribat la Regidoria d’Obres i Serveis respecte a tots dos punts i 

quines mesures concretes s’han posat en marxa? 
 
 
PREC 01/AdA130712/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 10.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006033DE120712 
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Presentada al Ple ordinari de: 13.07.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem que se’ns informés, en quin moment, del procés de 
constitució del Consell del Pacte Local per l’Ocupació a Abrera ens trobem i que s’ha fet fins el 
dia d’avui. 
 
 
PREC 02/AdA130712/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 10.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006030DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem que se’ns informés quan tenen prevista la instal·lació d’una 
parada del bus urbà al costat del Mercat Municipal, perquè doni servei tant als usuaris del 
Mercat Municipal, com als del Centre d’Atenció Primària (CAP). 
 
 
PREC 03/AdA130712/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 10.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006032DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem que se’ns informés si existeixen problemes per a la 
distribució dels mitjans informatius, en suport paper, perquè arribin als domicilis del veïns i 
veïnes d’Abrera. 
 
 
PREC 04/AdA130712/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 10.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006031DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El dia 5 de juliol hem rebut un correu, per part de la responsable de premsa i comunicació, 
sol·licitant un escrit per al butlletí informatiu municipal Abrerainfo i voldríem que se’ns informés 
quan tenen prevista la seva distribució. 
 
 
PREC 05/AdA130712/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 10.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006034DE120712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem que se’ns informés si s’han realitzat les gestions oportunes 
i el resultat de les mateixes, per esbrinar si compleix la legalitat la construcció, sobre terreny 
públic, d’un mur de contenció per part d’un particular o empresa privada. 
 
 
PREC 01/PP/130712/E REGIDOR: Sr. Juan A. Castillo Guàrdia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 11.07.12 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006020DE110712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Atès que al plec de clàusules administratives particulars de l’expedient C:8.1.2 N:2012/004 T:01 
Regicon /344 S:01, relatiu al contracte d’obres de reforma i ampliació del camp de futbol 
municipal, al seu apartat 5 diu: 
 
“Atesa la necessitat d’utilitzar les instal·lacions esportives per la temporada esportiva 20125-2013, 
caldrà complir obligatòriament els terminis següents: 
L’1 de setembre de 2012 la gespa artificial i les oficines hauran d’estar acabades i disponibles per 
al seu ús. 
La resta d’obres hauran d’estar finalitzades l’1 d’octubre de 2012” 
 
Atès que des de la primera mesa de contractació de data 7 de juny de 2012 ja s’han realitzat 
diverses sense que la licitació sigui ferma i, en previsió de que es puguin presentar noves 
al·legacions, el Grup municipal del Partit Popular formula al Ple els següents PRECS 
 
Que es possibilitin els mecanismes per tal que les dates de finalització de les obres fixades en el 
plec de condicions del projecte de reforma i ampliació del camp de futbol puguin ser les 
establertes en dit plec. 
 
Que en cas de no poder-se acomplir aquestes dates fixades, l’Ajuntament d’Abrera convoqui a 
les entitats esportives afectades per tal d’informar de quins han estat els motius dels 
endarreriments i les dares previsibles de finalització de les obres. 
 
 
PREC 02/PP/130712/E REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 11.07.12 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006018DE110712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des de fa uns mesos el Cr. Can Noguera, al Polígon Industrial Barcelonès, la mobilitat es fa cada 
vegada més complicada. 
 
Sovint es troben camions aparcats en ambdues bandes del carrer, en moltes ocasions, els 
camions aparquen a sobre de la vorera, sobretot a la dreta direcció Abrera, el que produeix danys 
i desperfectes a les mateixes i el que és pitjor, dificultant el pas als vianants, posant-los-en en 
perill d’atropellament. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera formula al Ple de 
l’Ajuntament d’Abrera els següents PRECS 
 
Que l’Ajuntament d’Abrera senyalitzi degudament la prohibició d’aparcar camions a una banda 
del Cr. Noguera 
 
Que es prenguin les mesures oportunes per tal de sancionar a tots els infractors que infringeixin 
la normativa vial, en aquest punt tant conflictiu. 
 
 
PREC 03/PP/130712/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 11.07.12 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE006019DE110712 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Les Obres del polígon Barcelonès 2a fase, per a la implantació del centre logístic Mercadona 
s’està duent a terme des de fa temps. 
 
És per això que el Grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera formula al Ple els 
següents PRECS 
 
Que l’Ajuntament d’Abrera prioritzi en aquest projecte la connexió amb el nucli urbà des del barri 
de Ca n’Amat. 
 
Que donar la problemàtica que pot suscitar la connexió a través del C. Ter, s’estudiïn connexions 
alternatives, amb la finalitat de no provocar un problema de mobilitat als veïns de Ca n’Amat. 
 
I al mateix temps, preguntem quantes han estat les persones residents a Abrera que han estat 
contractades en les obres d’urbanització que s’estan realitzant. 
 
 
 
B2)  PRECS I PREGUNTES VERBALS D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com 
annex 
 
 
PREGUNTA 01/EU/130712/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Ja que diverses persones ens han fet arribar la dificultat de recollir bosses pels excrements dels 
gossos a les papereres  instal·lades per aquest fi a Abrera, preguntem per si a l’equip de govern li 
havia arribat aquesta informació.  
 
Quina és la regularitat en la reposició d’aquestes bosses?  
S’han plantejat altres vies per distribuir-les, potser de forma més directa o personalitzada?  
 
 
 
PREGUNTA 02/EU/130712/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
És una informació que ens ha arribat i que volem contrastar.  
 
Ens ha arribat en aquests darrers dies, després de la Comissió Informativa, que hi ha persones 
que han estat contactades, des del departament de Promoció Econòmica, per a treballar en la 
reforma de la Plaça de l’Esglèsia.  
 
Pel que ens diuen, i això és el que volem confirmar, l’oferta de treball que se’ls ha detallat els 
obliga a donar-se d’alta d’autònoms, amb el que això suposa de despesa, moltes vegades 
inassumible, per a persones que es troben en situació d’atur. I a més a més les diferències 
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evidents entre un treballador autònom i un treballador contractat directament per l’empresa.  
 
Preguntem: 
 
- Això és així? 
- Tenia coneixement la regidoria de Promoció Econòmica que la empresa adjudicatària 

d’aquesta obra obligaria a donar-se d’alta als treballadors d’autònoms? 
- Si és així (perquè el que volem és contrastar la informació que ens ha arribat al carrer) Quina 

opinió li mereix a la regidora aquesta oferta de l’empresa? Tant des del punt de vista del 
greuge que suposa per a les persones demandants de treball d’Abrera, com pel que suposa 
que l’Ajuntament d’Abrera doni cobertura a una empresa que no està oferint contractació 
directa a persones aturades del poble. 

 
 
 
PREGUNTA 01/AdA/130712/V REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Després de les preguntes escrites que ha fet Izquierda Unida, quan preguntava sobre les 
propietats de l’Esglèsia, no ha nomenat la Plaça de l’Esglèsia en sí.  
 
Voldríem saber si realment és privat o no és privat, o és del conjunt? 
 
 
 
PREC 02/AdA/130712/V REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Obres Plaça de l’Esglèsia 
 
Passejant, veient el cartell que hi ha de l’inici d’obres, nosaltres considerem que seria interessant, 
com mitjà de transparència, que aparegués el cost d’aquesta obra. Creiem que seria interessant.  
 
 
PREGUNTA 03/AdA/130712/V REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Obres Plaça de l’Esglèsia 
 
Hem vist que el projecte, si no vaig errat, no contempla l’ampliació de la vorera que dóna al costat 
del passeig de l’Estació. 
 
Quan es faci la reforma quedarà la mateixa amplada de vorera? Crec que seria interessant haver 
aprofitat per fer una ampliació de vorera, ja que allà el pas és dificultós, sobretot si vas amb 
carros de nens, de discapacitats...  
 



 350 

 
 
PREGUNTA 04/AdA/130712/V REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Butlletí municipal 
 
Ens ha quedat un dubte. Ens ha dit que al butlletí 101, o almenys això interpretem, no sortiran els 
escrits anteriors?  El que vam presentar al seu dia pel gener, no sortirà? 
 
Llavors quan en ... Jo crec més lògic o ampliar l’actual o haver publicat ja l’anterior. I si és un 
problema d’estalvi, evidentment, si és un problema d’estalvi, ja s’han estalviat el de març i el de 
maig.  
Jo crec que realment deixa molts dubtes a l’hora de proporcionar informació a la població. No 
podem estar set mesos sense poder donar els grups de l’oposició una informació que considerem 
important als ciutadans d’Abrera. 
 
 
PREGUNTA 01/PP/130712/V REGIDOR: Sr. J. Castillo Guàrdia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El 25 de novembre de l’any passat, del 2011, vam presentar una pregunta en referència amb 
l’arranjament que es va fer a la plaça que hi ha al carrer Estació, a l’inici, al seu inici, a la 
remodelació de part de la plaça, que es van produir unes deficiències. Llavors, el regidor, Sr. 
Merino, ens va contestar que l’empresa ja ho havia reconegut i que procediria a la seva reparació, 
sense cap cost addicional per l’Ajuntament, només el material que fos necessari. Això és lo que 
se’ns va respondre en aquell moment.  
 
Però de moment allò continua igual. I jo pregunto: 
 
És què l’empresa ha desaparegut, o què ha passat? 
 
 
PREC 02/PP/130712/V REGIDOR: Sr. J. Castillo Guàrdia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Sovint veiem cotxes que aparquen en lloc que no és permès, per exemple davant els contenidors 
d’escombreries, en els passos de vianants, i fins i tot damunt la vorera. La Policia municipal 
passa, ho veu, i passa de llarg, no en fa cas.  
 
Per això presentem el prec de que potser seria hora de que es comencessin a prendre i a fer 
correctius als infractors. 
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PREC 03/PP/130712/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Relativa al manteniment del Polígon Industrial Barcelonès, volíem ampliar-lo al Polígon Sant 
Ermengol. Veiem que carrers, voreres, arbres que les seves branques estan envaint les voreres i 
impedeixen el pas als vianants, també de brutícia. 
 
Demanaríem més i millor manteniment en els polígons, tant Barcelonès com Sant Ermengol.  
 
 
PREC 04/PP/130712/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Fem extensiu que ens han fet arribar, no un ni dos, sinó diferents veïns, que demanen hora per 
venir a parlar amb vostè, Sra. Alcaldessa, i els hi costa moltíssim. No sabem els motius, però el 
que sí que demanem és que..  
 
Ha quedat clar, no vull entrar en polèmiques de compatibilitats, vostè té una dedicació exclusiva, 
és alcaldessa i té el dret a rebre als veïns i veïnes amb una celeritat. Certament en el mateix 
moment que es persona un veí evidentment no el podrà rebre, però no se’l pot estar molestant: 
truqui, vingui, torni... 
 
Demanem, sobretot perquè no és queixa d’un, és una queixa extensiva. Hem estat mantenint a 
veure es si millorava aquesta situació i li volíem demanar que fos sensible amb aquesta situació. 
 
 
PREC 05/PP/130712/V REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 13.07.2012 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 13.07.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Volíem demanar, perquè en alguna ocasió ha sortit en el Ple, portem un any d’un nou consistori, 
un consistori en coalició. No hem vist l’acord de la coalició, no hi ha dret a publicar-lo, però bé, 
entenem que existeix. 
 
Però sí que sabem, per publicacions que han hagut de diferents grups, i que s’ha dit en aquest 
plenari, que hi havia un compromís que es realitzés una auditoria dels comptes municipals, en 
alguna ocasió, concretament en el Ple d’ordenances. Certament feia tres o quatre mesos només, 
enteníem que podria ser un curt termini perquè aquesta auditoria dels comptes municipals 
pormenoritzada, com entenem que hauria de ser, estigués elaborada. Però sí que voldríem saber 
si s’ha realitzat. Si està, que es faci pública. I si no, quina previsió tenen de que es compleixi 
aquest compromís? Que entenem també necessari.  
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FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                Sessió de data 13 de juliol de 2012 
 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22.00 hores de 13 de juliol de 2012, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 11 de juliol de 2012 
 

 
 
TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la 
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 11.07.2012 en la Casa 
Consistorial d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 19.40  Hora de finalització: 20.15). 
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Són presents a la reunió les persones 
que tot seguit s’indicaran. 
 
Pel grup PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio 
Merino Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. 
Francisco Sánchez Escribano  
 
Pel grup CIU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
 
Pel grup ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
Pel grup de PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. J. Antonio 
Castillo Guàrdia. 
 
Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
 
Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 
 
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala  i com a secretària acctal. la Sra. Isabel 
de la Cerda Fernández. 
 
Excusa l’assistència el Sr. J. Andrés Martín Álamo del grup municipal d’Alternativa 
d’Abrera i el Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya. 
 
A la sessió també hi és present el senyor Sergi Santamaria, 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 06.06.2012 Votació. A favor: 
PSC, CiU i ICV Abstencions: PP, AdA i EU.    
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II – Favorable a la creació del Consell de dones d’Abrera i aprovació inicial del 
Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de les dones de l’Ajuntament 
d’Abrera. Votació. A favor: PSC, CiU, ICV i EU  Abstencions: PP, AdA.    
 
III– Favorable a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal 
d’Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat (SIAD). Votació. A favor: 
PSC, CiU, ICV i EU  Abstencions: PP, AdA.    
 
 
MOCIONS INCLOSES PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES:  
 
IV – Favorable a la resolució de suport a declarar l’any 2013 “Any del Llobregat” 
Votació. A favor: PSC, PP, AdA, CiU, ICV i EU.    
 
V – Favorable a la resolució per la defensa del dret al treball de les persones amb 
diversitat funcional i pel manteniment dels recursos als centres especials de treball i els 
serveis d’inserció laboral Votació. A favor: PSC, CiU i ICV Abstencions: PP, AdA i EU.    
 
 
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES:  
 
Al punt segon de l’ordre del dia s’accepten les esmenes proposades pel grup municipal 
d’Esquerra Unida-Esquerra Unida i no s’accepten les plantejades pel grup municipal del 
Partit Popular. 
 
 
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: 06PL2012_1307.doc         Sessió de data 13 de juliol de 2012 
 

 
 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 82 en la 
sessió plenària de 28 de setembre de 2012 

 
 


