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CÀRRECS 
 

 

PERSONES ASSISTENTS 
 

GRUP POLÍTIC 
 

Alcaldessa presidenta 
 

Sra.  Maria Soler Sala   
 

 

PSC 
 

Tinents/tes d’alcaldessa 
 

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

 

PSC 
CIU 
ICV 
PSC 
PSC 

 

Regidors/res delegats/des 
 

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

 

PSC 
PSC 
CIU 

 

Regidors/res  
 

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

 

PP 
 
 
 

ADA 
 
 
 

PXC 
 

EUIU 
 

 

Secretari 
 

Sr.   Josep González Ballesteros 
 

 
 

Interventor Sr.   Domingo Moya Fornieles  

 
En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
19.10 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, 
els membres del Ple Municipal amb l'assistència del secretari de la Corporació 
Municipal. 
 
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió ordinària, per a l'estudi dels temes 
inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
Un cop comprovat el quòrum d'assistència necessari per a  la vàlida celebració de la 
sessió, la presidenta obra la sessió i es procedeix a l'examen dels assumptes inclosos 
en l'ordre del dia. Aquest quòrum es manté durant tota la sessió. 
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ORDRE DEL DIA                                                          Sessió de data 25 de maig de 2012 

 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 30.03.2012. 
2. Donar compte de la pressa de possessió de l’Interventor de l’Ajuntament d’Abrera. 
3. Ratificació de la determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories 

professionals de l’Ajuntament per procedir al nomenament de personal funcionari o contractació 
de personal temporal durant l’any 2012 

4. Compatibilitat per segona activitat, en sector públic, com a professora associada de la Universitat 
de Barcelona, a l’Alcaldessa, Sra. Maria Soler  Sala 

5. Aprovació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament d’Abrera.     

6. Aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015. 
7. Moció del Grup Municipal de PxC relativa a la reducció de cotxes patrulla de los Mossos 

d’Esquadra per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
8. Moció del Grup Municipal de PxC per a Suprimir el Registre municipal d’unions de fet i del 

Reglament d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions estables de parella. 
9. Moció del Grup Municipal de PxC per a què davant la insuficient partida pressupostària de la 

Generalitat, l’ajuntament la complementi per a què els nens més necessitats no es quedin sense 
beca de menjador escolar. 

10. Moció del Grup Municipal de PxC instant al Ministeri d’Economia i Hisenda a gravar amb un 18% 
els enviaments de remeses dels ciutadans estrangers residents a Espanya. 

11. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida d’adhesió a la petició impulsada per 
la plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització 
dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. 

12. Moció del Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a la secretària accidental. 
13. Moció dels Grups Municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida relativa 

als mitjans de comunicació municipals. 
14. Moció del Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera de control a la Junta de Govern Local relativa al 

projecte de reforma del camp de futbol municipal 
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 25 de maig de 2012 
 

 
NÚM. ASSUMPTE 

- ORDRE DEL DIA 
59 Aprovació de l’acta de la sessió de data 30.03.2012. 
60 Donar compte de la pressa de possessió de l’Interventor de l’Ajuntament d’Abrera. 
61 Ratificació de la determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories 

professionals de l’Ajuntament per procedir al nomenament de personal funcionari o 
contractació de personal temporal durant l’any 2012 

62 Compatibilitat per segona activitat, en sector públic, com a professora associada de la 
Universitat de Barcelona, a l’Alcaldessa, Sra. Maria Soler  Sala 

63 Aprovació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament d’Abrera.     

64 Aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015. 
65 Moció del Grup Municipal de PxC relativa a la reducció de cotxes patrulla de los Mossos 

d’Esquadra per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
66 Moció del Grup Municipal de PxC per a Suprimir el Registre municipal d’unions de fet i del 

Reglament d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions estables de parella. 
67 Moció del Grup Municipal de PxC per a què davant la insuficient partida pressupostària de la 

Generalitat, l’ajuntament la complementi per a què els nens més necessitats no es quedin 
sense beca de menjador escolar. 

68 Moció del Grup Municipal de PxC instant al Ministeri d’Economia i Hisenda a gravar amb un 
18% els enviaments de remeses dels ciutadans estrangers residents a Espanya. 

69 Moció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida d’adhesió a la petició impulsada 
per la plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una 
externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. 

70 Moció del Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a la secretària accidental. 
71 Moció dels Grups Municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida relativa 

als mitjans de comunicació municipals. 
72 Moció del Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera de control a la Junta de Govern Local relativa 

al projecte de reforma del camp de futbol municipal 
73 Moció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb l’atenció a 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 PRECS I PREGUNTES 
- ANNEXES 

Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 23.05.2012 
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NOTES i OBSERVACIONS                                            Sessió de data 25 de maig de 2012 
 

 
D’assistència i permanència en la Sala: En el transcurs de la deliberació i vot del punt 
quart de l’ordre del dia s’absenta per abstenció l’Alcaldessa, Sra. Maria Soler. 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: 
Cap 
 
Altres incidències de funcionament: A petició del regidor del grup municipal 
d’Alternativa d’Abrera, Sr. Miquel Carrión Mateo, es fa constar en acta que en el punt 
quart de l’ordre del dia no s’ha permès al secretari de la Corporació exercir la seva 
funció d’assessorament al plenari municipal. 
 
 
Després de 4 hores i 37 minuts de transcurs de la sessió plenària, per problemes 
tècnics, no queda enregistrat a la gravació que s’efectua en suport digital de la sessió 
plenària, l’apartat de precs i preguntes. 
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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. 59  DE DATA 25.05.2012 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si 
s'escau, de l'acta de la sessió de data 30.03.12 i ordre de remissió a l'administració de 
l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip 
de govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 23.05.12, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor 
del grup municipal Socialista, 3 abstencions del grup municipal del Partit Popular, 3 vots 
en contra del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de 
Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 
abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia 
sobre la taula. 
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DONACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL                  NÚM. 60  DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C: 5.5 N: 2009/16 T: 00 V: 00 S: 04  ASSUMPTE: Donar compte al Ple 
de la presa de possessió de l’Interventor de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
L’alcaldessa dóna compte al Ple de la Resolució de la Direcció General de Cooperació 
Local de data 02.03.2012, mitjançant la qual li ha estat adjudicat al funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal, subescala intervenció-tresoreria, categoria d’entrada, Sr. 
DOMINGO MOYA FORNIELES el lloc de treball d’Intervenció de classe segona de 
l’Ajuntament d’Abrera com a provisió definitiva  que va prendre possessió amb data 
03.05.2012 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                             NÚM. 61 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:5.3 N:2012/13 T:00 V:00 S:02 ASSUMPTE: Ratificació de l’acord de 
Junta de Govern núm. 457 sobre 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. 457 de 16.05.12 s’han determinat els 
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 aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip 
de govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 23.05.12, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor 
del grup municipal Socialista, 3 vots en contra 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 abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot en contra del grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 

ACORDA 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes l’acord de Junta de Govern Local núm. 457 
de 16.05.12. 
 
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. 62 DE DATA 25.05.12 
 

EXPEDIENT: C:5.0 N: -- T:00 V:Personal/MSS S:04 ASSUMPTE: Compatibilitat per 
segona activitat, en sector públic, com a professora associada de la Universitat de 
Barcelona, a l’Alcaldessa, Sra. Maria Soler i Sala. 
 
Vist l’informe de data 28.09.11 (041011RE008477), emès pel Vicerector de Professorat 
de la Universitat de Barcelona, Sr. Manuel Viladevall Solé, per delegació del rector, 
mitjançant el qual s’informa favorablement sobre la concessió de la compatibilitat de la 
Sra. Maria Soler i Sala. 
 
Vista l’excepció al principi general que prohibeix el desenvolupament de més d’un lloc 
públic establert a la Llei 53/1984, i per la qual es possibilita al personal comprés en 
aquesta, d’acord al seu article 4.1, l’autorització de compatibilitat per desenvolupar un 
lloc de treball en l’àmbit docent com a professor universitari associat en règim de 
dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada determinada. 
 
Vist que la segona activitat pública a compatibilitzar per la Sra. Maria Soler Sala es 
desenvolupa en una universitat pública, amb relació contractual de professor associat, 
règim de dedicació a temps parcial, durada determinada i sense superar la 
remuneració conjunta d’ambdues activitats els límits establerts a l’article 7 de la Llei 
53/1984, d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat de 2012.   
 
Atès que l’exercici de la segona activitat en sector públic, sol·licitat per la Sra. Soler, 
com a professora associada de la Universitat de Barcelona, no suposa modificació de 
la jornada de treball ni horari de cap dels dos llocs compatibles, en tant que per a 
l’execució del principal disposa d’horari flexible que li permet impartir la docència 
corresponent d’acord amb la certificació expedida per la Secretària de l’Oficina d’Afers 
Generals del Departament d’Administració de Geografia i Història i Filosofia de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Atès el caràcter bàsic de les disposicions vigents en la matèria i considerant 
compatible l’activitat secundària docent, com a professor/a universitari/a associat/ada a 
temps parcial, i l’ésser membre d’una corporació local, segons l’acord del Plenari 
Municipal núm. 4 de data 20.07.2011. 
 
Atès l’article 15.2 del Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril sobre incompatibilitats i 
l’article 326 del Decret 214/1990 de 30 de juliol que estableix literalment “1. Són supòsits 
de compatibilitat d'un segon lloc de treball o d'una segona activitat en el sector públic, amb 
independència del que estableix l'article anterior, els següents:a) La compatibilitat per ocupar 
un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i 
amb una durada determinada.” 

 
Atesa la regulació establerta a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques; Reial Decret 598/1985, de 30 
d’abril i la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip 
de govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 23.05.12. 
 
Atès que s’aprova per unanimitat la votació nominal d’aquest punt de l’ordre del dia, el 
Ple de la Corporació per 1 vot a favor de la Sra. Guadalupe Marcos del grup municipal 
Socialista,1 vot a favor del Sr. Antonio Merino Requena del grup municipal Socialista,1 
vot a favor de la Sra. Montserrat Navarro Caraballo del grup municipal Socialista,1 vot a 
favor del Sr. Jesús Naharro Rodríguez del grup municipal Socialista,1 vot a favor del Sr. 
Francisco Sánchez Escribano del grup municipal Socialista,1 vot en contra de la Sra. 
Isabel Ruiz Bautista del grup municipal del Partit Popular,1 vot en contra del Sr. Antonio 
Rodríguez Ruiz del grup municipal del Partit Popular,1 vot en contra del Sr. J. Antonio 
Castillo Guàrdia del grup municipal del Partit Popular,1 vot en contra del Sr. Miquel 
Carrión Mateo del grup municipal d’Alternativa d’Abrera,1 vot en contra del Sr. J. Andrés 
Martín Álamo del grup municipal d’Alternativa d’Abrera,1 vot en contra de la Sra. Silvia 
Caroz Pereira del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor de la Sra. Mònica 
Torre-Marín Cuesta del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del Sr. Lluís 
Cirera Antón del grup municipal de Convergència i Unió,1 vot a favor de la Sra. Cristina 
Bigordà Vargas del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot a favor del Sr. 
F. Xavier Bazán Sánchez del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot en 
contra del Sr. Iván Serrano Rodríguez del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda 
Unida 
 

ACORDA 
 
Primer. Reconèixer a l’Alcaldessa del municipi d’Abrera, Sra. Maria Sala Soler la 
compatibilitat per a l’activitat pública de professora associada de la Universitat de 
Barcelona, amb dedicació parcial i duració determinada. 
 
Segon. Determinar que la compatibilitat atorgada és efectiva des de la mateixa data 
informada per part de la Universitat de Barcelona, fixant-se per a curs 2011-2012, del 
15.09.2011 al 14.09.2012, fent-se extensiva durant la present legislatura (2011-2015), 
sempre i quan, el règim de dedicació a la segona activitat autoritzada, no sigui superior 
a temps parcial i duració determinada. 
 
Tercer. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIÓ: Universitat de Barcelona 
COMUNICACIONS INTERNES: a l’interessada, a la Unitat de Recursos Humans i a la Regidora 
Delegada d’Administració. 
 
Quart.- 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. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                         NÚM. 63 DE DATA  25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:4.1 N:2012/01 T:00 V:00 S:00 ASSUMPTE: Aprovació de l’Ordenança 
reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.     
   
Atès que a l'expedient instruït s'han complert els requisits determinats per la normativa 
vigent i atesa, també, la competència reglamentària atribuïda a aquest òrgan. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip 
de govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 23.05.12, el Ple de la Corporació 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 del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 
1abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 

 
ACORDA 

 
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades 
de caràcter personal de l’Ajuntament d’Abrera, que té el text següent: 
 
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA”  
 

Article 1. Fonaments legals 

L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques 
només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada  al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial 
corresponent. 

L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’ octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix 
que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades en matèria de Protecció de Dades 
 
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i 
en el seu cas, en la legislació autonòmica. 
 

Article 2. Objecte 

La present ordenança té per objecte aprovar: 

- la creació dels fitxers que estan relacionats de l’Annex 1 al 13. 

- la supressió dels fitxers que estan relacionats de l’ Annex 14 al 16  

Article 3. Publicació i entrada en vigor. 

La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà en vigor 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació. 



 12 

 

 

Annex 1. Creació del fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Expedients i procediments municipals. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels expedients i procediments administratius 
relacionats amb les competències municipals. 
 

ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Subjectes interessats en el procediment.  
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades: Dades relatives al procediment administratiu específic instruït. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 

Annex 2. Creació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTES 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Gestió econòmica i contractes. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de 
contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament. 
 

ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. 
Registres públics. 
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- Col·lectius o categories d'interessats: Creditors, licitadors, contractistes i proveïdors de béns i 
serveis. 
- Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos i altres documents en suport paper o per 
transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades:  Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (dades bancàries). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 

Annex 3. Creació del fitxer REGISTRE D’ ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Registre d’ entrada i sortida de documents. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió, control i garantia de l'anotació fidedigna de la 
presentació dels documents adreçats a l’ajuntament i dels que l’ajuntament adreci a altres 
administracions o als particulars. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones físiques emissores i receptores de documents 
registrats als Registres d'entrada i sortida de documents de l’Ajuntament.  
- Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos i altres documents en suport paper o per 
transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
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MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 

Annex 4. Creació del fitxer SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Serveis d'atenció al ciutadà. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els 
Punts d'Atenció al Ciutadà. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris del SAC de l'Ajuntament. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica.  
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 

- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 

- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

No es produeixen transferències internacionals de dades. 
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 

 

Annex 5. Creació del fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Relacions Institucionals. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Manteniment de l'agenda i la informació de contacte sobre 
col·laboració administrativa, relacions polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents 
activitats dels càrrecs polítics. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. 
Registres públics. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones de contacte. Càrrecs electes. Càrrecs públics. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
 

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades: Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).                                         
Dades d’ocupació laboral (càrrec electe / públic. Professió i empresa o entitat).            
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 

MESURES DE SEGURETAT 

- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 

- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

No es produeixen transferències internacionals de dades. 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
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Annex 6. Creació del fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Usuaris de serveis municipals. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament 
utilitzats pels usuaris. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris dels serveis municipals. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (edat, sexe). Dades acadèmiques i 
professionals (formació, titulacions). Dades d’ocupació laboral (professió / aturat). Dades econòmiques, 
financeres i d’ assegurances (dades bancàries). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 
 
Annex 7. Creació del fitxer REGISTRE D’ UNIONS ESTABLES DE PARELLA 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Registre d’ unions estables de parella. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del Registre d'Unions Estables de Parella a efectes 
administratius i legals. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. 
Registres Públics. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones inscrites en el Registre. 
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- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic. Telèfon. 
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (sexe, data de naixement).                                                                   
Dades de circumstàncies socials (Nº SS).   
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 
 

Annex 8. Creació del fitxer REGISTRE DE BÉNS I ACTIVITATS 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Registre de béns i activitats. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la declaració d’activitats, bens i drets 
patrimonials de càrrecs electes i membres no electes de la Junta de Govern Local. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats:  Càrrecs electes i membres no electes de la Junta de Govern 
Local. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica.  
- Altres tipus de dades: Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (dades patrimonials). Dades 
d’ ocupació laboral (càrrec electe / públic).  
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
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MESURES DE SEGURETAT 

- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 

- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

No es produeixen transferències internacionals de dades. 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 

 
 
Annex 9. Creació del fitxer EXPEDIENTS SANCIONADORS 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Expedients Sancionadors. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de 
competència de l'Ajuntament. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  Administracions públiques. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones físiques presumptament infractores. 
- Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos i altres documents en suport paper o per 
transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 

 

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: Infraccions administratives  
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 

- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 

- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

No es produeixen transferències internacionals de dades. 
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 

Annex 10. Creació del fitxer GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Gestió Tributària. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs 
de competència municipal. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics. 
Administracions públiques. Fonts accessibles al públic. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Contribuents i persones físiques presumptament infractores. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: Infraccions administratives. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades: Dades sobre informació fiscal dels subjectes tributaris obligats. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 

Annex 11. Creació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL 

  
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Gestió de personal. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les relacions amb el personal al 
servei de l’Ajuntament i realització dels processos habituals de gestió de RRHH. 
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
-  Col·lectius o categories d'interessats: Empleats municipals i candidats a processos de selecció 
d’accés a l’ocupació pública convocats per l’Ajuntament. Voluntaris. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades especialment protegides: Salut.  Afiliació sindical. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. NºSS / Mutualitat. Adreça. Nº Registre de 
personal. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (data de naixement). Dades acadèmiques 
i professionals (formació, titulacions, experiència professional). Dades d’ocupació laboral (dades 
administratives relatives al lloc de treball). Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (dades 
bancàries). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 

Annex 12. Creació del fitxer EDUCACIÓ 

  
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Educació. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les diferents activitats de prestació del servei 
públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o els seus progenitors o tutors/ores legals. Altres 
administracions públiques. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Alumnes i pares o tutors en l’àmbit del servei públic 
d’educació. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
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TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades especialment protegides: Salut. Religió. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (sexe, data de naixement, nacionalitat). 
Dades acadèmics i professionals (formació, titulacions). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 
 

Annex 13. Creació del fitxer POLICIA LOCAL 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Policia local. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió  de la informació amb finalitats policials, derivada 
de les actuacions policials. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques. 
Administracions públiques. Registres públics.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones incloses en expedients de la Policia Local amb fins 
policials. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i 
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Marques físiques. Adreça. Signatura 
manuscrita.  Empremta. Telèfon. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals i socials relacionades amb les actuacions 
policials. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
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MESURES DE SEGURETAT 
 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 
 
Annex 14. Supressió del fitxer GECONT / BDM BDF 
 
Codi d’ inscripció: 2000470008 
 
Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
 
Destí de les dades: Les dades s’ incorporaran en el nou fitxer que es crea “Gestió tributària”. 
 
 
Annex 15. Supressió del fitxer PERSONAL Y EMPLEADO 
 
Codi d’ inscripció: 2000470006 
 
Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
 
Destí de les dades: Les dades s’ incorporaran en el nou fitxer que es crea “Gestió de personal”. 
 
 
Annex 16. Supressió del fitxer POODCE DBF 
 
Codi d’ inscripció: 2000470005 
 
Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
 
Destí de les dades: Les dades s’ incorporaran en el nou fitxer que es crea “Gestió econòmica i 
contractes”. 
 
 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el  reglament durant un termini de trenta dies, el 
qual serà anunciat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a un 
diari de comunicació escrita diària, al tauler municipal d’edictes, i al web municipal. 
  
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant l’exposició pública 
no es formulen al·legacions. 
 
Quart. L’acte és un tràmit dins un procediment d’aprovació d’una disposició 
administrativa general, i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix si l’aprovació 
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inicial esdevé definitiva segons el previst a l’apartat tres, pot ser impugnat per recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Potestativament, es podrà 
interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en 
el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol 
recurs ajustat a dret. 
 
Cinquè. Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS: a la regidoria de Salut i Consum, a la tècnica de salut, a la regidoria 
d’Administració i Seguretat Ciutadana i al cap del departament de la Policia local.  
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                             NÚM. 64 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C: 8.18.4 N: 2012/03 T: 00 V: 00 S: 01 ASSUMPTE: Aprovació del Pla 
Local de Joventut 2012-2015. 
 
Vist que des de la Regidoria d’Administració, Joventut i Gent Gran es pretenen 
consolidar les politiques locals de joventut, emmarcades en el Pla Nacional de 
Joventut 2010-2020. 
 
Atès que s’ha elaborat la planificació dels propers anys 2012-2015, que queda 
recollida en el document anomenat Pla Local de Joventut 2012-2015, amb el que es 
prestarà servei al col·lectiu jove d’Abrera. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 04.05.12 de la Regidoria d’Administració, 
Joventut i Gent Gran. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) de l’equip 
de govern, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 23.05.12, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor 
del grup municipal Socialista, 3 vots a favor del grup municipal del Partit Popular, 3 vots 
en contra del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de 
Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 
abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot en contra del grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 

ACORDA 
 
 Primer. Aprovar i diligenciar d’aprovació el Pla Local de Joventut referenciat a la part 
expositiva i que es recull com annex. 
 
Segon. Informar que aquest acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i 
pot ser impugnat per recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Potestativament, es 
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència 
actuada en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar 
qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Tercer. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a totes les Regidories i al Departament de Joventut. 
NOTIFICACIONS: a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a la Oficina 
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i al Servei de Joventut del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat”. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                             NÚM. 65 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució relativa a la 
reducció de cotxes patrulla dels Mossos d’Esquadra per part del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la proposició d’acord de data 16.05.2012 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: 
 
“Moción del Grupo Municipal de PXC relativa a la reducción de coches patrulla de los 
Mossos d’Esquadra por parte del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
 
Relación de hechos y fundamentos jurídicos 
 
Dado que la política de recortes aplicada por el Departament d’Interior se está dejando notar 
en los recursos de los que disponen los Mossos d’Esquadra para desarrollar su trabajo con 
calidad y capacidad de respuesta. 
 
Dado que el Conseller d’Interior Felip Puig ha reconocido en sede parlamentaria la reducción 
de 446 coches - 21% sobre el total - durante este año, pasando de 2.202 coches en el año 
2011 a los 1.756 actuales en 2012. 
 
Dado que esta reducción supone que en 2012 haya un menos de coches de policía respecto al 
pasado 2011 que puedan velar por la seguridad de los ciudadanos. 
 
Dado el efecto desigual de estos recortes en las diferentes regiones policiales, siendo la más 
castigada por estos recortes la Metropolitana Sud porque aglutina núcleos de alta densidad de 
población, entre ellos los de la comarca del Baix Llobregat, que ha visto reducidos sus 
vehículos en un 36% y ha perdido 154 coches de los 428 de los que disponía. 
 
Dado que esta reducción contrasta con la de Barcelona, gobernada por el mismo color político 
que la Generalitat de Catalunya, en la que la reducción de vehículos es de un 6’7%. 
 
Dada la alerta por parte de los sindicatos de los Mossos d’Esquadra sobre la precaria situación 
que viven muchas comisarías por la falta de vehículos y las palabras del portavoz del sindicato 
SME, Antoni Castejón, que ha afirmado que “el pasado mes de junio se graduaron 700 mossos 
más i no se ha comprado un solo coche, el próximo mes de junio lo harán otros 600 i habrá 
500 coches menos, ¿cómo patrullarán?” 
 
Propuesta de acuerdo 
 
PRIMERO.- Rechazar los recortes de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
en torno a la reducción de vehículos de los Mossos d’Esquadra. 
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SEGUNDO.- Denunciar que esta reducción espectacular afectará a la calidad del servicio y 
capacidad de respuesta y puede provocar un deterioro de la seguridad pública tan necesaria 
en tiempos de crisis. 
 
TERCERO.- Solicitar a la Conselleria d’Interior frenar la política de recortes en torno a la 
seguridad pública para garantizar un buen funcionamiento del servicio. 
 
CUARTO.- Trasladar el acuerdo del Pleno Municipal al Departamento de Interior de la 
Generalitat de Catalunya los sindicatos de los Mossos d’Esquadra SME-CCOO, SAP-UGT, 
Sindicat de Policies de Catalunya y Col·lectiu Autónom de Treballadors de Mossos 
d’Esquadra. 
 
Xavier Bazán, regidor PXC d’Abrera  13 de març de 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 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 16.05.12 relativa a la reducció de 
cotxes patrulla dels Mossos d’Esquadra per part del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots en 
contra del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor del grup municipal 
d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot 
a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot 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. 66  DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució per a Suprimir  
el Registre municipal d’unions de fet i del Reglament d’organització i funcionament del 
Registre municipal d’unions estables de parella. 
 
Vista la proposició d’acord de data 16.05.2012 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: 
 
“SUPRIMIR EL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS DE FET I DEL REGLAMENT 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES 
DE PARELLA 
 
En aquest ajuntament es va aprovar una moció per a la creació i posada en marxa d’un 
registre municipal d’unions de fet. 
 
Atès el canvi legal, amb el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya que va entrar en vigor l’1 
de gener i que regula la convivència estable en parella i que substitueix la Llei 10/1998 
d’unions estables de parella. 
 
Atès que aquest registre es va establir amb caràcter gratuït amb la voluntat de donar cobertura 
aquelles unions no matrimonials estables que hi havia, sobre tot en aquell moment pensant en 
unions de persones del mateix gènere que no tenien cap mena de cobertura legal. 
 
Atès que el pas dels anys ha fet que hi hagi cobertura legal i, per tant, perfectament regulat 
amb les disposicions que han entrat en vigor i en aquests moments la convivència queda 
acreditada si dura més de dos anys ininterromputs, si durant la convivència tenen un fill en 
comú, i si formalitzen aquesta relació en escriptura pública. 
 
Atès que la Llei 25/2010, de 29 de juliol, no exigeix que la convivència estable en parella s’hagi 
d’inscriure en cap registre, per tant, hi ha aquestes tres maneres previstes de poder-ho fer. 
 
Atès que hi ha una qüestió fonamental que a ningú se li escapa, la limitadíssima capacitat que 
té un ajuntament de conèixer realment si les persones que es volen inscriure al registre estan 
en condicions de fer-ho o no, si estan casats o no, o en quina situació civil es troben aquells 
d’origen estranger, per la dificultat d’un ajuntament d’accedir a totes aquestes dades i registres. 
 
I atès que no hi ha interconnexió entre els diferents registres i, en tot cas, aprofitaria perquè 
s’establís una fórmula diferent en què es sol·licitaria que hi hagués un registre emparat per la 
legalitat des d’una administració superior, en aquest cas la Generalitat, i que hi hagués una 
interconnexió per a poder comprovar les dades reals de les persones. 
 
Per això, 
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El grup municipal de Plataforma per Catalunya, sol·licita al Ple l’adopció del següents acords: 
 
1.- Suprimir el Registre Municipal d’Unions de Fet d’Abrera i el reglament d’organització i 
funcionament del Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles. 
 
2.- El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Abrera  maig 2012 
 
Xavier Bazán, regidor Potaveu del grup municipal de PXC a l’Ajuntament d’Abrera” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal de Plataforma per Catalunya, i que ha estat dictaminada favorablement 
en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 16.05.12 la resolució per a Suprimir 
el Registre municipal d’unions de fet i del Reglament d’organització i funcionament del 
Registre municipal d’unions estables de parella, per 6 vots a favor del grup municipal 
Socialista, 3 vots a favor del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor del grup 
municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i 
Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot 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. 67   DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució per a què 
davant la insuficient partida pressupostària de la Generalitat, l’ajuntament la 
complementi per a què els nens més necessitats no es quedin sense beca de menjador 
escolar. 
 
Vista la proposició d’acord de data 16.05.2012 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: 
 
“PER A QUÈ DAVANT LA INSUFICIENT PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE LA GENERALITAT, 
L’AJUNTAMENT LA COMPLEMENTI PER A QUÈ ELS NENS MÉS NECESSITATS NO ES 
QUEDIN SENSE BECA DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Atès que per a aquest curs escolar la dotació pressupostària de la Generalitat és insuficient per a 
la totalitat de les beques escolars sol·licitades justificadament per part de les famílies 
necessitades des del punt de vista sòcio-econòmic. Donat que la partida econòmica destinada 
és insuficient per atendre les necessitats creixents de beques en el marc de la crisi, motiu pel 
qual la demanda d’aquesta prestació s’ha incrementat per l’augment de la desocupació i el 
consegüent empobriment de la població. Malgrat que la partida de la Generalitat s’ha 
incrementat en dos-cents mil euros respecte al curs passat, passant de 3,7 a 3,9 milions d’euros 
per a tot Catalunya, però el seu nivell de cobertura és més baix donat l‘augment de la demanda. 
 
Atès que no són les famílies sense recursos les que han de pagar la política de les tisorades de 
les distintes administracions, des de PXC pensem que cap sol·licitud justificada que compleixi els 
requisits necessaris per disfrutar d’una beca de menjador escolar, no s’ha de quedar sense ser 
atesa. 
 
Atès que per a moltes famílies l’àpat que els seus fills fan a l’escola està esdevenint bàsic pel fet 
que la crisi que patim està incidint en la intensitat de la pobresa, així com en l’extensió de dita 
pobresa i en la cronificació de la mateixa. 
 
I atès que els menors són els més perjudicats per la crisi fins el punt que es pot veure afectada la 
seva alimentació per la creixent xifra de famílies empobrides per la difícil situació econòmica, 
essent que hi ha límits que no es poden traspassar, com ara que hi hagi un risc real d’afectació 
de la salut dels escolars, tal com ja han alertat diverses organitzacions. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PXC sol·licita al ple l’adopció del següent acord: 
 
Que lAajuntament complementi la partida pressupostària de la Generalitat, que és insuficient 
donat l’augment justificat de la demanda, per a què els nens més necessitats no es quedin sense 
beca de menjador escolar, perquè cap nen que compleixi els requisits necessaris es quedi sense 
beca. 
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Xavier Bazán, regidor PXC d’Abrera  13 de maig de 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 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 16.05.12 per a què davant la 
insuficient partida pressupostària de la Generalitat, l’ajuntament la complementi per a 
què els nens més necessitats no es quedin sense beca de menjador escolar, per 6 vots 
a favor del grup municipal Socialista, 3 vots a favor del grup municipal del Partit 
Popular, 3 vots a favor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup 
municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, 1 vot 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. 68 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució instant al 
Ministeri d’Economia i Hisenda a gravar amb un 18% els enviaments de remeses dels 
ciutadans estrangers residents a Espanya.  
 
Vista la proposició d’acord de data 16.05.2012 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: 
 
“MOCIÓN INSTANDO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA A GRAVAR CON UN 
18% LOS ENVÍOS DE REMESAS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN 
ESPAÑA 
 
Dado que el envío de remesas por parte de los ciudadanos extranjeros residentes en España a 
sus países de origen es una evasión de divisas tolerada sobre la cual no existe control ni 
medidas fiscales, 
 
Dado que el dinero que se envía desde España a terceros países procedente de las remesas 
es riqueza generada en nuestro país que ha de revertir en un beneficio para nuestra 
economía. 
 
Dado que las remesas enviadas por ciudadanos extranjeros desde España en 2011 se situó 
alrededor de los 7.278 millones de euros y supondrían un beneficio de 1.310 millones de euros 
para las arcas públicas en un momento de crisis económica. 
 
El grupo municipal de Plataforma per Catalunya propone en el Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
Instar al Ministerio de Economía y Hacienda del gobierno del Estado Español a gravar con una 
tasa de nueva creación del 18% el envío de remesas desde España a cualquier otro país. 
 
Xavier Bazán, regidor PXC d’Abrera  mayo 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 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 16.05.12 instant al Ministeri 
d’Economia i Hisenda a gravar amb un 18% els enviaments de remeses dels ciutadans 
estrangers residents a Espanya, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots 
a favor 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 
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a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot en contra del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 69 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució d’adhesió a la 
petició impulsada per la plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de Catalunya 
que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües 
Ter-Llobregat. 
 
Vista la proposició d’acord de data 17.05.2012 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 D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ IMPULSADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA 
INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EVITI UNA EXTERNALITZACIÓ 
DELS SERVEIS QUE FINS ARA HA OFERT L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER-
LLOBREGAT.  
 
La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, 
ecologistes i solidàries ha presentat a aquest ajuntament, a traves del Grup Municipal d’EU-IU, 
la proposta per debatre i aprovar la moció que insta a la Generalitat de Catalunya que eviti una 
externalització dels serveis que ha vingut prestant l’empresa pública Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) amb el següent text: 
 
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 1990, sent responsable 
de l’abastament d’aigua de més de 100 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, 
el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental. 
 
ATLL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de 
catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.  
 
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució d’un 
model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització 
del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar la “Ley de Aguas de 
1879” fins al vigent “texto refundido de 2002”. 
 
D’altra banda, atenent que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, les 
competències a la Generalitat de Catalunya en “l’organització de l’administració hidràulica, 
inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l’article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
adjudica a la Xarxa d’Abastament Aigües Ter-Llobregat: “La producció i el subministrament 
d’aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d’abastament Ter-
Llobregat, la qual és un servei públic d’interès de la Generalitat i, per tant, de la seva 
competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos hídrics i l’adopció de 
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determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels 
projectes, l’execució de les obres, la gestió i l’explotació de les instal·lacions.” 
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament d’aigua als 
seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació específica del Règim Local 
s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges 
l’abastament d’aigua potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants.  
 
El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 2011, pot comportar el 
desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a aquest país. A les seves 
disposicions addicionals, per exemple, determina la prestació indirecta del servei d’abastament 
mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, atorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i 
l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, i, a més, 
considera de manera indirecta com a ingressos de la Generalitat de Catalunya els drets de 
naturalesa econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren 
la xarxa Ter-Llobregat. També determina que es dissolgui l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat. El seu patrimoni s’incorpora al patrimoni de la Generalitat i es subroga en la posició 
jurídica de l’Ens d’Abastament d’Aigua, pel. que fa als béns, els drets i les obligacions de 
qualsevol tipus de què sigui titular.  
 
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat afectarà 
negativament a Abrera, on els serveis d’abastament en. alta a hores d’ara són prestats per 
l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat mitjançant la signatura del corresponent conveni i que, 
amb dades de l’any 2010, va subministrar 416.893 m³ a la nostra població,.  
 
Una afectació que pot derivar en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui disposa el 
nostre municipi en base als motius següents:  
 
1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i configuren un servei 
públic bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2010. La 
privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, 
de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació d’aquest dret 
bàsic. l l’ajuntament, com administració més propera a la ciutadania i garant dels serveis 
públics, no pot defugir vetllar pels béns comuns i garantir-los.  
 
2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta, i la repercussió 
al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de recuperar el capital inicial de la inversió 
(el valor pagat a la Generalitat com a conseqüència de la concessió, sinó també pagar el deute 
actual, eixugar el dèficit d’explotació existent, i pagar els beneficis industrials i els dividends. 
Això apart deis generosos sobrecostos generats pel propi concessionari en adjudicar obres i 
serveis de construcció, reparació i manteniment de les infraestructures a empreses del seu 
propi Grup, al marge de concursos i de competències, un procediment prou conegut en les 
privatitzacions i que són la part més suculenta, oculta, i descontrolada de les privatitzacions 
dels serveis públics. Es calcula que el sobrecost estimat oscil·la entre els 30 i 50 M€ anuals i 
significarà que la tarifa pugui acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 300%.  
 
3. Perquè ATLL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres 
entitats locals (que hi han aportat parts importants dels seus pressupostos en els darrers 
anys), no només de la Generalitat. ATLL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i 
ben conservades que suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros j d’infraestructures 
pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus impostos, la tarifa, 
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l’aportació directe dels ajuntament connectats, el cànon, i amb aportacions del Fons de 
Cohesió europeu que tenien com objectiu finançar “projectes d’inversió pública destinats a 
millorar el medi ambient”, en cap cas finançar infraestructures per fer-ne una explotació 
mercantil.  
 
4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia les aportacions 
que aquests municipis han fet per a la connexió amb el sistema Ter-Llobregat. Els municipis 
són copropietaris de les infraestructures, per això és inacceptable que aquest aspecte no hagi 
estat tingut en compte i que, a més a més es pretengui que el cost de l’aigua que acabin 
pagant s’incrementi des del 150% fins al 300% . Per exemple, a Abrera, sense retrocedir més 
en el temps, al 2O11 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura d’un conveni per assolir 
una connexió definitiva, mitjançant l’execució d’una canonada amb la xarxa regional de 
distribució d’aigua del sistema Ter- Llobregat i aquesta instal·lació es finançarà en un 75% del 
seu cost total pel nostre Ajuntament.  
 
5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació que puguin exercir 
els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o extremadament 
complex, com es va evidenciar durant la nevada del març de 2010 on més de 200.000 
persones es van quedar sense llum, o el recent conflicte al Poblenou de Barcelona amb el gas 
(Gas Natural), l’electricitat (Endesa) i l’Aigua (AGBAR) donant-se les culpes l’una a l’altre i 
dilatant lamentablement la solució i on s’han vist afectades 4.000 famílies.  
 
6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja que el servei en 
alta a mans d’una empresa que també sigui distribuïdora en baixa significa un clar abús de 
posició dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la 
Competència d’Espanya, i l’article 102 sobre abús de mercat del Tractat de Funcionament de 
la Unió Europea.  
 
Atès que la dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i la posterior privatització 
del servei d’abastament d’aigua en alta del sistema Ter-Llobregat no se sustenta sobre cap 
document ni argumentari que justifiqui el procés d’externalització d’ATLL, sinó que es tracta 
d’una decisió arbitraria i sense cap fonament ni rigor tècnic, ni econòmic, ni social, ni 
ambiental, ja que:  
 
7. No hi ha cap justificació tècnica. ATLL és una empresa eficient que subministra 
anualment un volum de 229 Hm³ amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser 
considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards.  
 
8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament viable i solvent 
amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de suportar càrregues de 
despeses d’inversió que corresponien al Govern, com les derivades del greu episodi de la 
sequera del 2006-2008. Malgrat tot, durant aquest període, el volum d’inversió d’ATLL va 
passar de 25 M€ a més de 100 M€ anuals. Convé recordar que les privatitzacions al sector de 
l’aigua per motius financers acostumen acabar malament.  
 
9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no només no estava 
al programa electoral de cap força política ni del Parlament ni dels municipis, sinó que amb el 
període que es preveu de la licitació, 50 anys, constitueix una hipoteca desmesurada per a 
l’exercici democràtic en el futur i evidenciant una clara pèrdua de governança. A més a més, el 
procés pateix un dèficit democràtic i una evident falta de transparència des del seu 
començament perquè els ciutadans no han pogut participar de cap manera en una decisió tan 
transcendental pels seus interessos.  
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10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la gestió de l’aigua va 
en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea Marc de I’Aigua exigeix 
als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. Una gestió en mans privades no 
possibilitarà les inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació 
del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans d’Espais Fluvials, etc. tant necessàries. 
Difícilment, per exemple, es podrà fer el retorn del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua 
aprovat pel Govern de la Generalitat el novembre de 2010.  
 
Atès que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, de per sí mateix, 
qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels antecedents exposats, la 
Plataforma Aigua és Vida, formada per les entitats sotasignats, sol·licitem que al Ple de maig 
de l’Ajuntament d’Abrera s‘adoptin els següents acords:  
 
ACORDS  
 
1 .Manifestem i reiterem. l’oposició a la dissolució de l’ens d’Abastament d’Aigua del sistema 
Ter-Llobregat.  
 
2. Rebutgem que el patrimoni de l’ens Ter-Llobregat pagat parcialment per aquest municipi 
sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver consultat a aquest ajuntament.  
 
3. Ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest municipi mitjançant una 
empresa o grup d’empreses privades.  
 
4. Demanem als serveis jurídics de l’ajuntament que elaborin un estudi sobre els efectes que la 
projectada privatització tindrà sobre la prestació de serveis de l’aigua al municipi i, en cas que 
es porti a terme, les possibles accions jurídiques a emprendre per oposar-nos-hi. 
 
5. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals necessaris 
perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o simplement alteren 
l’irrenunciable caràcter públic d’Algües Ter-Llobregat (ATLL)  
 
6. Demanem que es traslladin els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter- Llobregat, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i a les associacions veïnals i entitats del municipi.  
 
Abrera, 17 de maig 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 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 17.05.12 en relació amb d’adhesió 
a la petició impulsada per la plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de 
Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa 
pública Aigües Ter-Llobregat, 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 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. 70  DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució relativa a la 
secretària accidental. 
 
Vista la proposició d’acord de data 18.05.2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Alternativa d’Abrera. 
 
“MOCIÓ RELATIVA A LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 
 
Arrel de l’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament dAbrera per aquest 2012, les 
seccions sindicals del CSIF i de I’UGT de l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant escrit al registre 
general municipal amb número d’entrada 1036 de data 7 de febrer, van presentar una 
reclamació al mateix indicant que possiblement, la persona que ha vingut desenvolupant els 
darrers anys el càrrec de Secretaria Accidental, no està legalment capacitada per aquesta 
tasca. 
 
El Secretari d’aquesta corporació, la màxima autoritat en matèria legal d’aquest Ajuntament, en 
l’informe emès sobre l’aprovació definitiva dels pressupostos 2012, va estimar aquesta 
al·legació i va assenyalar que “si el designat no gaudeix d’aquesta capacitat, el seu 
nomenament és nul per les causes indicades i també ho seran els actes en què intervingui”. 
 
En escrit posterior de data 16 d’abril de 2012 el Secretari, novament, afirma que, efectivament, 
aquesta persona no està legalment capacitada per ser nomenada Secretaria accidental. 
 
Tot i això, l’Alcaldessa, en data 17 d’abril, un dia després de l’esmentat escrit de Secretaria, 
estableix, mitjançant decret número 405, que la funcionària en qüestió assumeixi el càrrec de 
Secretària accidental fent cas omís de l’advertiment del Secretari d’aquesta corporació i de 
l’al·legació de les seccions sindicals CSI.F i UGT a aquest Ajuntament. 
 
Arrel d’aquesta decisió, en data 20 d’abril de 2012, la Presidenta de la Junta de Personal i 
Secretària de la Secció Sindical CSI. F, interposà Recurs de Reposició al Decret d’Alcaldia 405 
que dicta aquesta substitució. 
 
Atès que, de constatar-se la incapacitat legal d’aquesta persona, les conseqüències per al 
normal funcionament de l’Ajuntament serien importantíssimes doncs podrien quedar invalidats 
tots i cadascun dels actes en els quals hagi intervingut. 
 
Atès que l’Alcaldessa, coneixedora d’aquesta circumstància per via tant del Secretari de la 
corporació com de les seccions sindicals CSI. F i UGT, podria haver optat per designar a una 
altra persona capacitada de forma preventiva fins al moment en què la Direcció General de 
l’Administració Local prengui una decisió. 
 
Atès que aquesta és una actitud que pot considerar-se, com a mínim, imprudent. 
 
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents ACORDS 
 
1. Instar a l’Alcaldessa a anul·lar el Decret d’Alcaldia número 405 que atorga el càrrec de 
Secretària accidental a la funcionària en qüestió, de forma preventiva i fins que es determini si 
realment està capacitada per ocupar aquest càrrec. 
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2. Instar a l’alcaldessa a que designi Secretari accidental a un altre treballador o treballadora 
de l’Ajuntament d’Abrera legalment capacitat per al desenvolupament del càrrec de Secretari 
accidental en absència del Secretari titular d’aquest Ajuntament. 
 
José Andrés Martín Álamo Regidor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera  
Abrera, 18 de maig de 2012” 
 
 
El Ple per assentiment accepta l’esmena efectuada pel regidor del grup d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida, Sr. Iván Serrano Rodríguez, en el sentit següent: 
 
A l’apartat segon de la part dispositiva s’afegeix: 
- ... i mentre es determina si la persona que fins ara a cobert aquest càrrec té o no té 
les competències adequades. 
 
 
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 RELATIVA A LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 
 
Arrel de l’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament dAbrera per aquest 2012, les 
seccions sindicals del CSIF i de I’UGT de l’Ajuntament d’Abrera, mitjançant escrit al registre 
general municipal amb número d’entrada 1036 de data 7 de febrer, van presentar una 
reclamació al mateix indicant que possiblement, la persona que ha vingut desenvolupant els 
darrers anys el càrrec de Secretaria Accidental, no està legalment capacitada per aquesta 
tasca. 
 
El Secretari d’aquesta corporació, la màxima autoritat en matèria legal d’aquest Ajuntament, en 
l’informe emès sobre l’aprovació definitiva dels pressupostos 2012, va estimar aquesta 
al·legació i va assenyalar que “si el designat no gaudeix d’aquesta capacitat, el seu 
nomenament és nul per les causes indicades i també ho seran els actes en què intervingui”. 
 
En escrit posterior de data 16 d’abril de 2012 el Secretari, novament, afirma que, efectivament, 
aquesta persona no està legalment capacitada per ser nomenada Secretaria accidental. 
 
Tot i això, l’Alcaldessa, en data 17 d’abril, un dia després de l’esmentat escrit de Secretaria, 
estableix, mitjançant decret número 405, que la funcionària en qüestió assumeixi el càrrec de 
Secretària accidental fent cas omís de l’advertiment del Secretari d’aquesta corporació i de 
l’al·legació de les seccions sindicals CSI.F i UGT a aquest Ajuntament. 
 
Arrel d’aquesta decisió, en data 20 d’abril de 2012, la Presidenta de la Junta de Personal i 
Secretària de la Secció Sindical CSI. F, interposà Recurs de Reposició al Decret d’Alcaldia 405 
que dicta aquesta substitució. 
 
Atès que, de constatar-se la incapacitat legal d’aquesta persona, les conseqüències per al 
normal funcionament de l’Ajuntament serien importantíssimes doncs podrien quedar invalidats 
tots i cadascun dels actes en els quals hagi intervingut. 
 
Atès que l’Alcaldessa, coneixedora d’aquesta circumstància per via tant del Secretari de la 
corporació com de les seccions sindicals CSI. F i UGT, podria haver optat per designar a una 
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altra persona capacitada de forma preventiva fins al moment en què la Direcció General de 
l’Administració Local prengui una decisió. 
 
Atès que aquesta és una actitud que pot considerar-se, com a mínim, imprudent. 
 
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents ACORDS 
 
1. Instar a l’Alcaldessa a anul·lar el Decret d’Alcaldia número 405 que atorga el càrrec de 
Secretària accidental a la funcionària en qüestió, de forma preventiva i fins que es determini si 
realment està capacitada per ocupar aquest càrrec. 
 
2. Instar a l’alcaldessa a que designi Secretari accidental a un altre treballador o treballadora 
de l’Ajuntament d’Abrera legalment capacitat per al desenvolupament del càrrec de Secretari 
accidental en absència del Secretari titular d’aquest Ajuntament, i mentre es determina si la 
persona que fins ara a cobert aquest càrrec té o no té les competències adequades. 
 
José Andrés Martín Álamo Regidor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera  
Abrera, 18 de maig 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 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 

Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data  18.05.12 en relació amb la 
secretària accidental, per 6 vots a favor del grup municipal Socialista, 3 vots en contra 
del grup municipal del Partit Popular, 3 vots en contra del grup municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot a favor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya i 1 vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida-
Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 71 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució relativa als 
mitjans de comunicació municipals. 
 
Vista la proposició d’acord de data 18.05.2012 subscrita i presentada pels Grups 
Municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.  
 
“RELATIVA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS 
 
Durant la passada legislatura, un dels molts punts de conflicte entre l’Equip de Govern i la 
resta de grups que conformaven el consistori va ser la manipulació i l’incompliment de la 
periodicitat del Butlletí Municipal d’lnformació Abrerainfo regulada pel Reglament de 
Participació. 
 
Al Ple Municipal es van plantejar diverses opcions de millora i es va denunciar repetidament 
tant l’evident politització d’aquest mitjà públic (pagat amb diners de tots els abrerencs i les 
abrerenques) com l’incompliment dels terminis de publicació de dos mesos que fixa el 
Reglament de Participació Ciutadana (article 8.2.d). Sense pretensions d’exhaustivitat, al 
març de 2009 es va presentar una moció per part d’Ad’A (amb esmenes d’EU-lU i d’ERC) on 
es demanava, entre d’altres punts, que l’Abrerainfo reflectís l’opinió dels altres partits del 
consistori en aquells temes claus per al municipi, que s’informés de l’activitat de 
l’associacionisme abrerenc i que s’assolís la periodicitat bimensual que estableix el 
Reglament de Participació Ciutadana; van votar a favor PP, ERC, EU-IU, AdA així com CiU i 
ICV. Al maig de 2010, una altra moció, en aquest cas d’ERC, reincidia en propostes per 
garantir els terminis d’edició demanant que el Butlletí Municipal d’lnformació (bimensual) 
tanqués edició el darrer dimecres del segon mes, que s’obrís l’edició següent el darrer dijous 
del mes anterior i que es repartís en un termini màxim de set dies després de tancar l’edició; 
van votar a favor ERC, AdA, PP, EU-IU així com, de nou, CiU i ICV. 
 
També durant la passada legislatura es va criticar, i molt, el fet què el Consell Consultiu de 
Radio Abrera no es convoqués segons marca el seu Reglament. 
 
Doncs bé, avui, gairebé deu mesos després de la constitució del nou consistori, veiem com el 
nou Govern tripartit del PSC però també de CIU i ICV, segueix utilitzant aquests mitjans 
de comunicació incomplint, a la vegada, les normatives locals esmentades: no s’ha 
convocat el Consell Consultiu de Radio Abrera i l’endarreriment acumulat en la publicació de 
l’AbreraInfo ha arribat fins a cotes injustificables ja que el número 100 va sortir al desembre i 
des de llavors... el silenci. 
 
Atès que no podem permetre que els mitjans de comunicació local serveixin d’altaveu dels 
partits que conformen l’Equip de Govern. 
 
Atès que tampoc podem permetre que l’Equip de Govern incompleixi les normatives municipals 
en matèria de Mitjans de Comunicació. 
 
Per tot això, demanem al Ple que prengui en consideració els següents ACORDS 
 
1. Publicar, amb caràcter immediat, el Butlletí Informatiu Municipal Abreralnfo. 
 
2. Convocar, amb caràcter immediat, el Consell Consultiu de Radio Abrera. 
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3. Procedir, en el període màxim de 6 mesos, a la redacció, de forma participada, d’un 
Reglament dels Mitjans de Comunicació Locals d’Abrera, que englobi l’actual Reglament del 
Consell Consultiu de Radio Abrera de manera que aquest es doti de les atribucions 
necessàries per a vetllar pel correcte tractament de la informació, pel respecte a la pluralitat i a 
la participació ciutadana al conjunt de mitjans públics municipals d’informació (AbreraInfo, 
Radio Abrera i Web Municipal). 
 
4. Instruir un requeriment d’informació a la regidora de Mitjans de Comunicació per tal que doni 
les pertinents explicacions en sessió plenària al respecte dels incompliments repetitius de la 
normativa local en matèria de mitjans de comunicació. 
 
5. Redactar un calendari per a tota la legislatura, que haurà de ser aprovat pel Ple, on es fixin 
les dates relatives a, com a mínim, petició d’articles als grups municipals i data límit d’entrega, 
tancament de l’edició de l’AbreraInfo i repartida del butlletí. 
 
Iván Serrano Rodríguez Regidor del grup municipal EU-IU  
José Andrés Martín Álamo Regidor del grup municipal Ad’A 
 
18 de maig de 2012“ 
 
El Ple per assentiment accepta les esmenes efectuades per l’equip de govern, en el 
sentit següent: 
 
Supressió dels següents paràgrafs: 
 
“Atès que no podem permetre que els mitjans de comunicació local serveixin d’altaveu dels 
partits que conformen l’Equip de Govern. 
 
Atès que tampoc podem permetre que l’Equip de Govern incompleixi les normatives municipals 
en matèria de Mitjans de Comunicació.” 
 
A l’apartat tercer de la part dispositiva on diu: “ Procedir, en el període màxim de 6 mesos, 
a la redacció, de forma participada...” dirà: “Iniciar, en el període màxim de mig any, la 
redacció, de forma participada...” 
 
A l’apartat quart de la part dispositiva on diu: “Instruir un requeriment d’informació a la 
regidora de Mitjans de Comunicació...” dirà: Demanar a la regidora de Mitjans de 
Comunicació...” 
 
A l’apartat cinquè de la part dispositiva on diu: “5. Redactar un calendari per a tota la 
legislatura, que haurà de ser aprovat pel Ple, on es fixin les dates relatives a...” dirà: “Introduir, 
al reglament a redactar, un calendari on es fixin les dates relatives a ...” 
 
 
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: 
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“RELATIVA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS 
 
Durant la passada legislatura, un dels molts punts de conflicte entre l’Equip de Govern i la 
resta de grups que conformaven el consistori va ser la manipulació i l’incompliment de la 
periodicitat del Butlletí Municipal d’lnformació Abrerainfo regulada pel Reglament de 
Participació. 
 
Al Ple Municipal es van plantejar diverses opcions de millora i es va denunciar repetidament 
tant l’evident politització d’aquest mitjà públic (pagat amb diners de tots els abrerencs i les 
abrerenques) com l’incompliment dels terminis de publicació de dos mesos que fixa el 
Reglament de Participació Ciutadana (article 8.2.d). Sense pretensions d’exhaustivitat, al 
març de 2009 es va presentar una moció per part d’Ad’A (amb esmenes d’EU-lU i d’ERC) on 
es demanava, entre d’altres punts, que l’Abrerainfo reflectís l’opinió dels altres partits del 
consistori en aquells temes claus per al municipi, que s’informés de l’activitat de 
l’associacionisme abrerenc i que s’assolís la periodicitat bimensual que estableix el 
Reglament de Participació Ciutadana; van votar a favor PP, ERC, EU-IU, AdA així com CiU i 
ICV. Al maig de 2010, una altra moció, en aquest cas d’ERC, reincidia en propostes per 
garantir els terminis d’edició demanant que el Butlletí Municipal d’lnformació (bimensual) 
tanqués edició el darrer dimecres del segon mes, que s’obrís l’edició següent el darrer dijous 
del mes anterior i que es repartís en un termini màxim de set dies després de tancar l’edició; 
van votar a favor ERC, AdA, PP, EU-IU així com, de nou, CiU i ICV. 
 
També durant la passada legislatura es va criticar, i molt, el fet què el Consell Consultiu de 
Radio Abrera no es convoqués segons marca el seu Reglament. 
 
Doncs bé, avui, gairebé deu mesos després de la constitució del nou consistori, veiem com el 
nou Govern tripartit del PSC però també de CIU i ICV, segueix utilitzant aquests mitjans 
de comunicació incomplint, a la vegada, les normatives locals esmentades: no s’ha 
convocat el Consell Consultiu de Radio Abrera i l’endarreriment acumulat en la publicació de 
l’AbreraInfo ha arribat fins a cotes injustificables ja que el número 100 va sortir al desembre i 
des de llavors... el silenci. 
 
Per tot això, demanem al Ple que prengui en consideració els següents ACORDS 
 
1. Publicar, amb caràcter immediat, el Butlletí Informatiu Municipal Abreralnfo. 
 
2. Convocar, amb caràcter immediat, el Consell Consultiu de Radio Abrera. 
 
3. Iniciar, en el període màxim de mig any, la redacció, de forma participada, d’un Reglament 
dels Mitjans de Comunicació Locals d’Abrera, que englobi l’actual Reglament del Consell 
Consultiu de Radio Abrera de manera que aquest es doti de les atribucions necessàries per a 
vetllar pel correcte tractament de la informació, pel respecte a la pluralitat i a la participació 
ciutadana al conjunt de mitjans públics municipals d’informació (AbreraInfo, Radio Abrera i 
Web Municipal). 
 
4. Demanar a la regidora de Mitjans de Comunicació per tal que doni les pertinents 
explicacions en sessió plenària al respecte dels incompliments repetitius de la normativa local 
en matèria de mitjans de comunicació. 
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5. Introduir, al reglament a redactar, un calendari on es fixin les dates relatives a, com a mínim, 
petició d’articles als grups municipals i data límit d’entrega, tancament de l’edició de 
l’AbreraInfo i repartida del butlletí. 
 
Iván Serrano Rodríguez Regidor del grup municipal EU-IU  
José Andrés Martín Álamo Regidor del grup municipal Ad’A 
 
18 de maig de 2012“ 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) dels grups 
polítics municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha 
estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa 
General del dia 23.05.12. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 18.05.12 relativa als mitjans de 
comunicació municipals, per unanimitat dels presents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 72 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució de control a la 
Junta de Govern Local relativa al projecte de reforma del camp de futbol municipal. 
 
Vista la proposició d’acord de data 18.05.12 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Alternativa d’Abrera.  
 
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 DE CONTROL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIVA AL PROJECTE DE 
REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
En data 14 de març de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar el projecte de reforma de 
l’actual camp de futbol municipal, un projecte que té un cost inicial aproximat de 1.350.000€. 
 
Aquest fet suposa abandonar la promesa de construir un nou camp de futbol a Sant Hilari, un 
procés el qual ja estava endegat, pel qual ja s’havien destinat recursos municipals i pel qual es 
disposava duna subvenció de la Diputació de Barcelona de 500.000 €. 
 
Alternativa d’Abrera, que ha presentat al·legacions a la totalitat del projecte, creu que 
existeixen molts motius per no tirar endavant aquest projecte de reforma. 
 
- En primer lloc, perquè contradiu la voluntat unànime del Ple Municipal d’ubicar un nou 

camp de futbol a Sant Hilari. 
 
- En segon lloc, perquè alguns grups ara al Govern van prometre a la ciutadania, a les 

eleccions municipals de 2011, un nou camp de futbol i no una reforma de l’actual. 
 
- En tercer lloc, perquè el projecte que l’Equip de Govern ha aprovat presenta moltes 

mancances: 
• No es compleixen moltes de les demandes esportives sol·licitades per l’entitat que 

utilitza aquesta infraestructura, per exemple, aquelles relacionades amb la seguretat i 
requerides per la Federació Catalana de Futbol. 

 
• No es preveu una zona adequada d’aparcament ni existeixen possibilitats d’ampliació 

de les instal·lacions. 
 
- En quart lloc, perquè, a nivell urbanístic, tal i com ja s’ha des dels serveis tècnics 

municipals, és molt més coherent ubicar el camp de futbol als terrenys de Sant Hilari atès 
que es disposa de més espai, es crea una òptima zona de transició entre espais protegits i 
trama urbana i es reserva, d’aquesta manera, l’actual camp de futbol com espai on 
desenvolupar qualsevol altra activitat esportiva. 

 
- I en quinqué i últim lloc, perquè per un cost aproximat al de la reforma que vostès 

plantegen, recorde-m’ho, 1.350.000 €, es podria fer, amb números a la mà, el nou camp a 
Sant Hilari. Només caldria replantejar i racionalitzar el projecte inicial i abandonar projectes 
faraònics. Les actuals instal·lacions es podrien aprofitar i destinar a altres usos 
aconseguint-se així disposar de dues instal·lacions al preu d’una. 
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Per tot això, demanem al Ple que prengui en consideració, en votació personal, els següents 
ACORDS 
 
1. L’abandonament, per part de la Junta de Govern Local, del projecte de rehabilitació del 
camp de futbol actual atès que pel cost que suposa, el poble d’Abrera podria disposar, a més 
d’un camp de futbol nou, de dues instal·lacions pel preu d’una. 
 
2. La recuperació, per part de la Junta de Govern Local, del projecte de construcció d’un nou 
camp de futbol i que, de forma participada, el redefineixi i adapti tant a les necessitats 
esportives actuals com a la situació econòmica del municipi. 
 
José Andrés Martín Álamo  18 de maig 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 23.05.12. 
 
Atès que s’aprova per unanimitat la votació nominal d’aquest punt de l’ordre del dia, el 
Ple de la Corporació  
 

ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 18.05.12 de control a la Junta de 
Govern Local relativa al projecte de reforma del camp de futbol municipal, per 1 vot a 
favor de la Sra. Maria Soler Sala, 1 vot a favor de la Sra. Guadalupe Marcos del grup 
municipal Socialista,1 vot a favor del Sr. Antonio Merino Requena del grup municipal 
Socialista, 1 vot a favor de la Sra. Montserrat Navarro Caraballo del grup municipal 
Socialista, 1 vot a favor del Sr. Jesús Naharro Rodríguez del grup municipal Socialista,1 
vot a favor del Sr. Francisco Sánchez Escribano del grup municipal Socialista,1 vot en 
contra de la Sra. Isabel Ruiz Bautista del grup municipal del Partit Popular,1 vot en contra 
del Sr. Antonio Rodríguez Ruiz del grup municipal del Partit Popular,1 vot en contra del 
Sr. J. Antonio Castillo Guàrdia del grup municipal del Partit Popular,1 vot en contra del Sr. 
Miquel Carrión Mateo del grup municipal d’Alternativa d’Abrera,1 vot en contra del Sr. J. 
Andrés Martín Álamo del grup municipal d’Alternativa d’Abrera,1 vot en contra de la Sra. 
Silvia Caroz Pereira del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor de la Sra. 
Mònica Torre-Marín Cuesta del grup municipal de Convergència i Unió,1 vot a favor del 
Sr. Lluís Cirera Anton del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor de la Sra. 
Cristina Bigordà Vargas del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 1 vot en 
contra del Sr. F. Xavier Bazán Sánchez del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 
1 abstenció del Sr. Iván Serrano Rodríguez del grup municipal d’Esquerra Unida-
Izquierda Unida. 
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ACORD SOBREVINGUT NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA  
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 73 DE DATA 25.05.12 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:38 ASSUMPTE: Resolució en relació 
amb l’atenció a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 
 
Vista la proposició d’acord de data 23.05.2012 subscrita i presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, que ha estat inclosa com a punt  sobrevingut a l’ordre 
del dia per unanimitat dels membres presents. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Atenció a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 
Atès que tothom ha pogut llegir les informacions aparegudes en un mitjà escrit comarcal (La 
Bústia del Baix Llobregat Nord) que donen compte de la degradació de l’atenció a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell amb un increment de les llistes d’espera en més d’un 31% i amb una 
durada superior als cinc mesos. 
 
Atès que el mateix mitjà també informa de l’endarreriment de les proves diagnòstiques en 
malalties tan greus i on és tant necessari un diagnòstic precoç com les mamografies. 
 
Atès que aquest és el resultat del pla de reestructuració que està aplicant Mútua de Terrassa, 
que gestiona l’hospital , i que ha comportat l’acomiadament de més de 40 treballadors i 
treballadores i l’externalització de serveis com el laboratori. 
 
Atès que aquesta situació es conseqüència directa de la política de retallades engegada pel 
govern de CiU sobre la sanitat pública catalana. 
 
Per tot això, plantegem l’adopció dels següents acords. 
 

1. Manifestar la protesta i el malestar de l’Ajuntament d’Abrera per les actuacions  de Mútua 
de Terrassa a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i per les retallades de la 
Generalitat de Catalunya que estan repercutint directament sobre l’atenció hospitalària 
que reben els ciutadans i les ciutadanes d’Abrera. 

2. Exigir al govern de la Generalitat i Mútua de Terrassa la reducció amb caràcter immediat 
de les llistes d’espera de la resolució de l’endarreriment a les proves diagnòstiques. 

3. Fer arribar aquest acord a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, a Mútua 
de Terrassa, al Govern de la Generalitat i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

 
Abrera, 23 de maig de 2012  Ivan Serrano Rodríguez Regidor d’EU-IU” 

 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup 
polític municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada 
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.05.12. 
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S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23.05.12 en relació amb l’atenció a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, per unanimitat  dels presents. 
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A2)  DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD 
 
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
DELIBERACIÓ DE L’ACORD NÚM. 62 
 
A petició del regidor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, Sr. Miquel Carrión, es 
realitza la transcripció literal del debat del punt de l’ordre del dia en relació amb la 
compatibilitat per segona activitat, en sector públic, com a professora associada de la 
Universitat de Barcelona, a l’Alcaldessa, Sra. Maria Soler  Sala. 
 
L’Alcaldesa, Sra. Maria Soler:  
Passem al punt quart. El punt quart es tracta de la compatibilitat per segona activitat, 
en sector públic, d’una servidora, per tant, com hi ha motiu d’abstenció m’aixeco 
d’aquest Ple, abandono aquesta sala, i prego al secretari que ho indiqui en l’acta 
corresponent tal i com indica la llei quan es tracta de qüestions que afecten a un 
mateix, doncs en aquests casos la persona afectada s’ha d’aixecar. 
 
De manera que passo la paraula a la persona que a partir d’aquest moment assumirà 
la presidència d’aquesta sessió, la regidora, primera tinenta d’alcaldessa, Sra. 
Guadalupe Marcos. 
 
Sra. Guadalupe Marcos Giménez, del grup municipal Socialista:  
Bona tarda, l’alcaldessa en aquest punt de l’ordre del dia s’absté i jo en aquests 
moments prenc la presidència. 
 
Com vostès saben es tracta de la compatibilitat de l’Alcaldessa per poder donar 
classes a la Universitat de Barcelona en franges horàries plenament compatibles amb 
l’exercici de l’Alcaldia. 
 
La Llei 54/1984, en el capítol tercer, que correspon a les activitats públiques, en 
l’article tercer diu: “el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley sólo 
podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en 
los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria.” 
 
El artículo cuarto punto uno dice: “Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las 
restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la 
esfera docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.” 
 
Estos tres conceptos los cumple la solicitud de la Alcaldesa. 
 
A demés creiem com a interès públic, creiem que és molt positiu que els càrrecs 
electes tinguin una professió en tornar quan deixen la política. I en aquest cas, a més, 
és plenament compatible amb aquesta llei d’incompatibilitat. 
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S’ha demanat un informe al secretari de la corporació per part d’un terç del plenari, que  
ha estat admès avui mateix, i ha entrat per registre a les dues de la tarda, el qual ja ha 
estat fet arribar a tots els regidors, en tenen còpia. Aquest informe no és vinculant. 
 
Havent parlat amb la Direcció General de l’Administració Local, amb el Sr. Melgares, i 
amb els serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, ens han fet arribar aquests un 
informe, cinc minuts abans d’entrar aquí al Ple. Els hi llegiré i els hi passarem còpia. 
 
Creiem que aquest informe està equivocat i és jurídicament temerari, que no s’ajusta a 
dret pel que fa als còmputs màxims de la jornada atès que no hi ha cap normativa que 
marqui les jornades màximes en el cas dels càrrecs electes. És diferent en el cas dels 
treballadors i els funcionaris. 
 
Llegiré el informe que ens han fet arribar de la Diputació de Barcelona: “La present 
nota informativa s’elabora a partir de la petició que formula l’Alcaldessa de 
l’Ajuntament d’Abrera en relació a la presumpta compatibilitat per exercir el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial i l’activitat docent, ja que és professora associada en una 
universitat catalana.  
 
Segons indica telefònicament la Sra. Alcaldessa, té assignada una dedicació parcial de 
trenta-vuit hores i mitja setmanals, i a més presta els seus serveis docents en una 
universitat catalana en règim de professora associada. 
 
L’Alcaldessa ha resultat reelegida en diversos mandats corporatius i, d’acord amb la 
normativa aplicable ha sol·licitat la compatibilitat per exercir les dues tasques, i fins 
aquest moment li ha estat reconeguda formalment. La legislació aplicable és la Llei 
7/1985, del 2 d’abril, que regula les bases del règim local i la Llei 53/1984, del 26 de 
desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques. 
 
Les consideracions jurídiques que fa –diu- el règim aplicable a la sol·licitud formulada 
per l’Alcaldessa, és el recollit a l’article 75.2, així en relació amb els regidors que 
ostenen dedicació parcial determina, que en els acords plenaris de determinació dels 
càrrecs que comportin aquesta dedicació parcial i de la corresponent retribució, 
s’indicarà el règim de dedicació mínima necessària per tal de percebre retribucions. 
 
La llei es troba configurada com a mecanisme que eviti una possible confusió entre els 
interessos públics i privats. Doncs bé, la llei es decanta clarament si un càrrec electe 
gaudeix de dedicació exclusiva i és d’aplicació el bloc, la llei, és a dir, el legislador, 
equipararà el regidor/càrrec electe amb un treballador públic, i per tant, li és d’aplicació 
el conjunt d’incompatibilitats que conté la llei. Per contra, quan un regidor gaudeix de 
dedicació parcial, la llei no li és d’aplicació en bloc, bon exemple és del que acabem 
d’afirmar, el constitueix el contingut de l’article cinquè que permet que un regidor amb 
dedicació parcial ostenti i rebi retribucions pel seu càrrec electe, i al mateix temps 
pugui desenvolupar una tasca retribuïda en una altra administració pública, sempre i 
quan els horaris es puguin compatibilitzar, per aquest motiu les dues administracions 
han de comunicar-se els horaris i les retribucions percebudes.  
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En el supòsit en el que se’ns ha estat consultat hem de tenir en compte, a més el 
contingut dels articles tercer i quart de la llei i de la literalitat dels mateixos. Hom pot 
comprovar que existeix una certa flexibilització en ordre a la compatibilitat de les dues 
tasques en el sector públic. Quan una d’elles exerceix en el món de la docència, bona 
mostra del que diem es concreta en l’article 3.1, el personal comprés en el àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei només podrà desempenyar un segon puesto de treball o 
activitat en el sector públic en els supuestos previstos en la mateixa per les funcions 
docents i sanitària.  
 
I si hom acut a l’article quart de la llei comprova que podrà autoritzar-se la 
compatibilitat complides les restantes exigencias de esta ley para el desempeño de un 
puesto de trabajo en la esfera docente como profesor asociado, universitario asociado 
en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración 
determinada (es lo mismo que he leído anteriormente). 
 
Conclusión. Perdón, “este artículo s’ha de posar en concordança amb l’article 16.3 de 
la llei, que en relació a les retribucions complementàries excepciona de la prohibició 
per atorgar la compatibilitat els casos d’exercici de docència com a professor associat 
en els termes quart punt u que acabem d’esmentar.” 
 
I per conclusió tanca: “als casos de dedicació parcial d’un càrrec electe, els preceptes 
de la llei no són aplicables en bloc. Per contra, la llei és aplicable en bloc en casos de 
dedicació exclusiva, i sempre que des del punt de vista horari és pugui compatibilitzar 
amb la tasca de representació en el Consistori, i la tasca universitària res impideix 
exercir ambdues. Tampoc sembla derivar-se cap incompatibilitat amb la percepció de 
retribucions dineràries. 
 
Aquest document el signa la Carme Fibla, que és la lletrada d’assistència jurídica local 
de la Diputació de Barcelona.  
 
Bé, com ja he dit, aquest és l’informe que acabo de llegir. Els hi passarem una còpia 
perquè l’hem rebut cinc minuts abans d’entrar aquí en el Ple. I per aquest motiu portem 
aquesta compatibilitat a que sigui analitzada. 
 
Alguna paraula? Alguna paraula? El Sr. Iván Serrano. 
 
Sr. Iván Serrano Rodríguez del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida:  
Gràcies. Respecte aquest punt l’article 3.1 de la llei d’incompatibilitats diu que per 
l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 
compatibilitat. A més a més la documentació que figura a l’expedient, els informes i les 
sol·licituds tenen dates entre l’agost i el setembre de l’any passat, és a dir, abans 
d’iniciar-se el contracte com a professora. Però és un cop iniciada ja l’activitat com a 
professora quan la compatibilitat passa pel Ple. Nosaltres entenem que això es no 
prendre’s seriosament aquest Ple. Però ara la veritat és que ho té més fàcil perquè 
aquells grups que al juny del 2009 votaven en contra d’aquesta mateixa compatibilitat, 
per a la mateixa persona i en similars circumstàncies, ara estem segurs de que hauran 
entès la necessitat i l’interès públic de votar a favor. És clar. 
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Nosaltres serem coherents i votarem en contra. En primer lloc, perquè Esquerra Unida-
Izquierda Unida sempre, en totes les compatibilitats de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, s’ha posicionat en contra d’autoritzar-les quan superin la jornada màxima 
d’una jornada complerta. No creiem que des de les instàncies públiques s’hagi de 
promoure que persones amb ingressos suficients per primera activitat, com és el cas 
de la nostra Alcaldessa rebin més ingressos del sector públic.  
 
I en segon lloc, perquè això passa pel Ple quan l’Alcaldessa ja ha iniciat la segona 
activitat professional, en contra del que diu la llei, i en contra del respecte que al nostre 
entendre es mereix aquest Ple com a representació de la voluntat popular. 
 
Respecte a tot el ball d’informes, la veritat és que hem rebut l’informe del secretari en 
molt poc temps, i ara l’informe que ha llegit la portaveu de l’equip de govern, doncs no 
el tenim, o sigui que no l’entrarem a valorar. Però en principi és mereix, potser, més 
rellevància a l’informe que ha elaborat el secretari que no el fruit d’una conversa 
telefònica amb molt poc temps.  
 
Però nosaltres, ja dic, perquè votem en contra principalment? Perquè no s’ha passat 
quan es tenia que haver passat pel Ple, i perquè nosaltres no autoritzem aquest tipus 
de compatibilitat. Gràcies. 
 
Sra. Guadalupe Marcos:  
El Sr. Carrión té la paraula... L’havies demanat? No, no l’havia demanat... El Sr. 
Carrión té la paraula. 

 
Sr. Miquel Carrión Mateo del grup municipal d’Alternativa d’Abrera: 
Des del nostre grup primer voldríem saber si tota aquesta informació que ens arriba 
ara, podem dir que tenim indefensió perquè no tenim tota la informació adequada. Ja 
va passar a la Comissió Informativa, ja vam al·legar que no teníem l’informe preceptiu 
per poder passar el punt a l’ordre del dia avui. Voldríem saber que si això ja, pot 
passar el punt si no es complia la llei, i voldríem saber si al rebre aquest informe, ja no 
només del Secretari sinó el que ha exposat la portaveu del grup socialista, i suposo 
que de l’equip de govern, si podem declarar indefensió respecte aquest punt... És una 
pregunta al Secretari, si podem al·legar indefensió respecte aquest punt... Podem 
al·legar indefensió... 
 
Sra. Marcos:  
En aquest moment sóc la màxima autoritat, assessori’m i jo donaré la resposta... No 
hem vol assessorar? 
 
Sr. Josep González Ballesteros, secretari de la Corporació:  
L’article 94 del ROF deixa molt clar que el secretari assessora al Ple en la sessió 
plenària. 
 
Sra. Marcos:  
Aquest document que acabem de rebre de la Diputació... el senyor secretari ja s’ha 
pronunciat amb el seu informe. Nosaltres arrel d’aquest informe hem hagut de 
demanar un assessorament a la Diputació i ens ha contestat això. No ha sigut més 
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ràpid perquè no hem tingut més temps per poguer-lo fer. Els hi passarem una còpia. 
Però el que sí que els hi poguem dir, i estem segurs, que aquesta presentació de 
compatibilitat del càrrec que està demanant l’Alcaldessa és completament ade.., 
completament ... previst en la llei de compatibilitats perquè comporta tots els conceptes 
que la llei contempla. És una professora universitària associada, està a temps parcial i 
amb duració determinada. Per tant això és el que li puc comentar. 
 
Sr. Carrión: 
Torno a repetir. Jo que sàpiga vostè serà la presidenta actualment del plenari però 
crec que si algú té, evidentment els coneixements suficients per donar-me resposta si 
podem al·legar indefensió sobre aquest punt, és el senyor secretari de l’Ajuntament. 
Autoritat competent. Ho sento molt, vostè dubto que pugui donar-me una resposta 
adequada a lo que jo li estic preguntant. És més, a l’informe, és un informe extern, que 
no sé si té..., quina qualitat té, o vinculant respecte al nostre Ple. Tenim un altre 
informe, en aquest cas del secretari de l’Ajuntament, que diu que la senyora 
Alcaldessa no compleix els requisits per ser compatible amb les dues feines. Per lo 
tant jo vull un assessorament legal i vostè no me’l pot donar. 
 
Sra. Marcos:  
Hi ha un informe que diu el secretari que correspon unes coses, i tenim 
l’assessorament, ja li he dit abans del Director General, permeti que el recordi, de la 
Direcció General d’Administració Local, Sr. Melgares, que ens ha dit que no té cap 
vinculació aquest informe que ha fet el nostre secretari. Quan tinguem aquests 
informes els ficarem a l’expedient. 
 
Sr. Carrión:  
Està clar que aquí només ens interessa allò que ens afavoreix, lo que no pues fora... 
Però bueno, voldria que constés en acta que no ens han deixat que ens assessori el 
secretari de l’Ajuntament, que és la persona crec, nosaltres, competent respecte del 
tema. 
 
Be, respecte aquesta compatibilitat, segons la llei prohibeix per regla general que un 
treballador del sector públic pugui accedir a un segon lloc de treball en el sector públic, 
tanmateix fa una excepció en el cas de la funció docent, concretament en el cas del 
professor associat d’universitat. Així, aquells treballadors de l’Ajuntament que vulguin 
accedir, també com a professors associats a la universitat, ho podrien fer com 
clarament ho explica la llei 53/1984 article 3.1, sempre i quan això ho autoritzi el Ple. I 
aquesta autorització, i aquest és el punt més important per a nosaltres, s’ha de donar o 
no en funció de l’interès públic de la mateixa. Evidentment nosaltres no el trobem.  En 
el cas d’un càrrec electe, i en el cas concret de la nostra alcaldessa, no ens queda clar 
fins a quin punt se li pot aplicar l’excepció de la llei atès que en aquest cas concorren 
certs aspectes a tenir en compte. L’acord de compatibilitat es demana, entenem, amb 
retroactivitat, doncs l’Alcaldessa ja està treballant com a professora associada a la 
Universitat de Barcelona, i la llei diu explícitament, article 3 Llei 53/1984: “para el 
ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización 
de compatibilidad”. Cosa que no s’ha fet, tornem. 
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Entenem doncs que la senyora Alcaldessa ara mateix estaria incomplint la llei com ja 
va fer a l’any 2007-2008, 2008-2009, en la legislatura anterior. Sembla ser que es 
repeteix la història. 
 
Vostè demanava la compatibilitat, vostè no, l’Alcaldessa demana la compatibilitat de 
cent vuitanta hores, però segons consta als documents que ens han donat, de la 
...perdoneu...aquí... segons la universitat són quatre-centes vuitanta: cent vuitanta 
presencials, cent vuitanta presencials, cent vint per tutories i la resta suposo que per 
preparar-se les classes i demés. Per lo tant, s’estan demanant cent vuitanta. I la resta 
no li tenim que autoritzar? 
 
 
Sra. Marcos:  
Està demanant la compatibilitat per... 
 
Sr. Carrión:  
Sí, però per cent vuitanta hores segons posa aquí. Cent vuitanta hores. Horari del lloc 
de treball: cent vuitanta hores de docència anual distribuïdes en funció del curs. I les 
altres fins a quatre-centes vuitanta, on apareix? És més.. 
 
Sra. Marcos:  
Demana, demana... 
 
Sr. Carrión:  
És més, és més... 
 
Sra. Marcos: 
Demana..., bueno perdó. 
 
Sr. Carrión: 
Sí, sí, la compatibilitat, vale, però fa referència a l’expedient de cent vuitanta hores, 
quan són quatre-cents vuitanta. Les dates en canvi, que sí que demana tota... diguem 
la compatibilitat a la universitat són del 29 de setembre, i en canvi el plenari pues... 
estem a 25 de maig, però del 2012, l’altre és del 2011. O sea, evidentment el plenari,  
suposo que no li importa gaire lo que pensa...  
 
Bé, la jornada actual de la senyora Alcaldessa és de 38,5 hores setmanals, una 
jornada que a la legislatura anterior es va considerar amb exclusiva, i casualment ara 
es considera parcial. Però quina és la jornada que es pot considerar complerta en un 
càrrec electe? 
 
Per aquests, i altres dubtes, vam demanar en data 22 de maig un informe sobre aquest 
trema al secretari titular d’aquest ajuntament, doncs evidentment, és la persona, com 
hem dit abans, que ens pot assessorar al respecte. Volem ara denunciar l’actitud que 
va tindre evidentment també a la Comissió Informativa en la qual vam demanar que 
faltava l’informe previ que vam sol·licitar i se’ns va dir que donava igual, que vostès 
havien pres la decisió, li dóna igual la llei, o sea... ells anaven pel dret. 
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I considero  que aquesta, la veritat,  és una posició, com s’ha demostrat ara, una mica 
de república bananera, la veritat. Ara bé, a banda d’aquesta qüestió de procediment i 
de forma, anant al contingut de la qüestió que ens ocupa, del que no queda cap tipus 
de dubte és la manca total d’interès públic, almenys per nosaltres, que es desprèn del 
fet  que l’alcaldessa vulgui accedir a un segon lloc de treball en el sector públic.  
 
És per aquest motiu que tot i que es pogués acollir a l’excepció que marca la llei, mai 
podríem veure cap tipus d’interès cap a la ciutadania en el fet que l’alcaldessa no es 
dediqués en exclusiva a gestionar el municipi. Creiem que és prioritari. Estaria bé que 
ens expliquessin quin interès públic podem trobar en el fet que la senyora Alcaldessa 
imparteixi classes d’història. Trobem de molt més interès públic que senyora 
Alcaldessa es dediqui  íntegrament al municipi que per això se la va nomenar 
alcaldessa.  
 
També és d’interès públic que al lloc de treball de professor, al que aspira la senyora 
alcaldessa, accedeixi un altre professor que estigui a l’atur i que no estigui guanyant 
3.500€ com és el cas de la nostra alcaldessa. 
 
A més, cal tenir en compte, que la senyora Alcaldessa té altres ingressos, ja que és 
Consellera de Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Encara més feina. 
 
Finalment, cal tornar a incidir en la paradoxa que suposa el fet que la senyora 
Alcaldessa consti al cartipàs municipal com una treballadora a temps parcial, tot i tenir 
una jornada laboral de 38,5 hores setmanals, i un sou com el que hem mencionat. 
 
Sra. Marcos:  
Té la paraula la senyora Ruiz. 
 
Sra. Isabel Ruiz, del grup municipal del Partit Popular: 
Gràcies. Bé, a tenor de la intervenció anterior veiem que l’assessorament que demana 
un regidor, que també és..., no serà la màxima autoritat, però també és autoritat i 
forma part del Ple, ha demanat un assessorament al secretari municipal, vostè li ha dit 
que l’assessorés a vostè. Jo no sé, si em permet senyora Alcaldessa, doncs ara està 
fent vostè d’Alcaldessa, li demanaria al senyor secretari, vostè no pot contestar, doncs 
si estem en situació d’indefensió, que el secretari li assessori a vostè i li digui a vostè, 
com a màxima autoritat, si està incorrent en indefensió. 
 
Sra. Marcos: 
Jo li he demanat al senyor secretari que em digués que és el que havia d’assessorar. 
Estic aquí dins del Ple i jo puc fer igualment de portaveu d’ell. Si ell hem diu que està 
indefens, jo diré que està indefens. No m’ho ha volgut dir el senyor secretari. Hem vol 
dir si estava indefens o estic incorrent ...? 
 
Sra. Isabel Ruiz: 
És lo que li estic demanant ara. Que li digui a vostè el senyor secretari... 
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Sra. Marcos:  
Li estic demanant al senyor secretari. M’ho vol dir? 
 
Sr. secretari: 
Sí. Responent la pregunta i assessorant al Ple, li responc que no es pot incorporar 
cap... 
 
Sra. Marcos: 
No, no. A mi. Demano que m’assessori a mi. 
 
Sr. secretari: 
Alcaldessa, l’assessorament legal preceptiu dins la sessió plenària és al Ple. No és a 
l’Alcaldia, és a tots els regidors. Per tant, la resposta que li doni serà una resposta a 
tots els regidors. Vostè vol que la doni o no? 
 
Sra. Marcos:  
Jo vull que me la doni a mi. Simplement és lo que li estic demanant. 
 
Sr. secretari: 
Això no és la funció pública que em marca la llei. Jo assessoro al plenari. 
 
Sra. Marcos:  
Bueno, pues... Aclarirem el tema aquest d’assessorament, si l’alcaldessa ha de 
demanar assessorament o no per poder donar una resposta, perquè no he pogut 
donar resposta jo en aquest cas. Alguna pregunta més. 
 
Sra. Isabel Ruiz:  
No, no. Vull continuar amb la meva intervenció. Aquest era un incís. 
 
Donat els fets, doncs bé, ens trobem de nou, a l’anterior mandat ja ens vam trobar amb 
un punt igual, per atorgar-li a l’alcaldessa d’Abrera la compatibilitat per exercir dues 
activitats públiques, la d’alcaldessa i la de professora associada a la universitat. 
 
Si bé és cert que la reglamentació al respecte marca clarament quins casos poden ser 
compatibles i quins no, a ningú se li escapa que amb bon criteri opinava, per exemple, 
la regidora d’Inicitiva per Catalunya en aquell Ple de l’any 2009, que va dir: “Ens 
trobem amb una altra època molt semblant a aquella en que es va regular i es va crear 
aquesta llei -és a dir la Llei d’incompatibilitats-, que és una època de crisi, on hi havia 
uns nivells d’atur importants -ara en tenim encara més- i en aquest lloc de treball que 
ocupa la senyora Alcaldessa a la Universitat de Barcelona, sincerament, el podria 
ocupar una altra persona.  
 
Jo crec -deia llavors la regidora Bigordà- que és el que dèiem abans, que està molt 
agafat des del punt de vista ètic, i em sembla que hi ha una manca de coherència total 
i absoluta. Nosaltres -deia també la regidora Bigordà- des del nostre grup no podem 
donar suport a això, no podem votar a favorablement a això, ni ens podem abstenir. El 
més sensat i el més coherent és votar en contra de que això es produeixi, i de que hi 
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hagi aquest abús, que el qualifiquem així.” Això és va dir en el Ple de 25 de juny de 
2009 i concorrien les mateixes circumstàncies que avui es donen. 
 
Bé, ara faig un incís. Vostè ens ha llegit un suposat informe que li ha arribat de 
Diputació i ens ha aclarit, bé ens ha aclarit, ens ha relatat el criteri que té qui ha fet 
aquest informe en quant a l’horari, compatible no compatible, etc. Però és que l’informe 
del secretari diu altres qüestions que no ens ha aclarit, com és formalment altres 
qüestions que han de formar part d’aquest expedient.  
 
Bé, dit això, dic que el Partit Popular considera el mateix que consideràvem llavors. 
Que sí, que es reglamentàriament compatible realitzar dues dedicacions, i més en el 
sector públic, però sota uns paràmetres i sota uns límits també tipificats. Però també 
considerem que si l’Alcaldessa es vol dedicar al 100% al municipi (i volem que sigui 
així) ha de sortir d’ella en quin règim estableix les retribucions, pot fer-ho amb 
dedicació, i també pot fer-ho per assistències, llavors potser no incorreríem en 
aquestes circumstàncies. Ella les ha pogut triar. Ella s’ha fixat la dedicació i el sou que 
cobra com Alcaldessa d’Abrera. Nosaltres només li demanem que s’hi dediqui, però 
que s’hi dediqui plenament, cosa que fins ara no ens sembla que s’estigui produint. 
 
Com ja he dit, la compatibilitat i els seus límits, paràmetres, els marquen les lleis, les 
normes, fins i tot jurisprudència. I és aquí on nosaltres ens volem quedar. Si les 
dedicacions a les activitats públiques de l’Alcaldessa no ultrapassessin el permès, 
doncs per les lleis, normatives europees, també directives europees, que estan en un 
rang superior, doncs res a dir. Si sumem les jornades traduïdes en hores de dedicació 
setmanal o anual, clarament, l’Alcaldessa d’Abrera s’està passant aquest límit, això és 
clar i miri, no calia cap informe, no calia cap informe que posés de manifest, figura a 
l’informe del secretari  núm. 5/2012, que hem rebut cap allà a les tres del migdia. 
Volem agrair la celeritat, érem conscients que s’ha demanat amb un temps curt, però 
és el que teníem. Agraïm que hàgim pogut venir a aquest Ple, si més no, podent 
analitzar aquest informe, que de fet el vam demanar perquè mancava a l’expedient. 
 
Doncs bé, com deia, si sumem les dues activitats tal i com estan proposades, sumen 
49.43 hores, és a dir, la dedicació que l’Alcaldessa d’Abrera, Sra. Maria Soler, té per 
aquestes dues dedicacions, les hores que té com alcaldessa i les hores que dedica a 
la docència. Doncs bé, està ultrapassant el límit de 40 hores que estableix l’Estatut 
dels treballadors, la directiva europea que també estableix 48 hores. I, si agafem, el 
que fa a la funció pública, perquè hem agafat els mes llargs, però la funció pública el 
limita a 37,30 hores. Per tant, clarament estaria vulnerant aquesta limitació. 
 
I a més, també volem posar de manifest que no veiem enlloc la dedicació que té 
l’Alcaldessa com a Consellera Comarcal. En el Ple de constitució del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, que es va constituir el 22 de juliol, ella va prendre possessió com a 
Consellera Comarcal, evidentment és compatible ser alcaldessa, ser regidora, amb 
consellera comarcal, perquè és una condició sine qua non, per ser consellera comarcal 
has de ser regidora, potser alcaldessa, però si més no has de ser regidora d’un 
municipi adscrit al consell comarcal que sigui.  
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Però observem dues coses, en primer lloc a l’expedient. La sol·licitud, és a dir al 
formulari que va demanar la senyora Alcaldessa el dia 6 d’agost de 2011, se li 
pregunta, és un qüestionari que té una forma, i diu si excepcionalment té una altra 
activitat al sector públic. Doncs bé, ella, perquè veiem que el document lògicament l’ha 
signat ella, va marcar la creu amb no. Bé, repeteixo, la senyora Maria Soler va prendre 
possessió com a consellera comarcal el 22 de juliol de 2011. Per tant, en aquella data 
en la que presenta la sol·licitud era consellera comarcal, estava fent una dedicació en 
una altra administració pública. També val a dir que el règim que té és per 
assistències, però sí que té una dedicació amb una altra administració. Per tant, 
entenem que va presentar un document falsejant la realitat. També hem observat al 
Ple anterior, al de l’any 2009, i aquest document estava amb les mateixes 
circumstàncies, i dóna la casualitat que estava en les mateixes circumstàncies, era 
alcaldessa, era consellera i era professora universitària. 
 
Bé, tot i com ja he dit, ser alcaldessa o regidor és condició per ser conseller/ra 
comarcal. Val a dir que em sobta, com precisament l’horari que té fixat a les classes 
universitàries és incompatible. No per l’activitat sinó perquè es solapa amb l’horari que 
té assignat l’Alcaldessa precisament amb el règim de sessions que té el Consell 
Comarcal. L’Alcaldessa té fixat un horari a la docència, a la universitat de dilluns, 
dimarts, dimecres de cinc a sis i mitja, i els Plens del Consell Comarcal són el tercer 
dilluns de casa dos mesos. Per tant, algun dilluns li coincideix amb les classes. No sé 
com s’ho fa perquè bueno, aquesta regidora també és Consellera Comarcal en aquest 
mandat i bé, als Plens que s’han celebrat fins a la data l’Alcaldessa d’Abrera, la Sra. 
Maria Soler, ha estat present en aquests Plens, no tenia classe, l’horari que tenia 
estava allà, no sé com s’ho ha fet. 
 
A més la senyora Maria Soler és la portaveu del grup Socialista, això comportarà 
també una feina. També és Consellera de la Dona i membre de ple dret de la Junta de 
Govern. Curiosament el règim de les Juntes de Govern es celebren els primers i tercer 
dilluns, repeteixo l’Alcaldessa té els dilluns amb aquest horari assignat. Es celebren  
els primers i tercer dilluns de cada mes a les divuit hores. És a dir, dos dilluns més que 
la senyora Alcaldessa no pot atendre la seva activitat docent. No sé com s’ho fa. 
 
Per tant, m’haig de remetre al que va dir la regidora Bigordà al Ple del mandat passat: 
“No seria més ètic que deixés aquest lloc a un altre persona que pogués desenvolupar 
amb tota normalitat la tasca docent?”  Però bé, això va al seu criteri. Té la possibilitat 
de canviar la dedicació, reduir la ... o sigui, canviar la dedicació reduint-la o bé canviar-
se al règim d’assistències. 
 
Però bé, hem de continuar amb les qüestions formals ho dèiem. Miri, vam trobar a 
faltar l’informe de secretaria, i és per això que el vam demanar, i la veritat és que ha 
anat bé perquè som conscients, repeteixo de les dificultats que pugui haver tingut el 
secretari per fer-ho amb tanta celeritat i, novament el felicitem. 
 
Bé, el tema del còmput no se’ns escapava, són faves contades. Les hores són les que 
són i la normativa és la que és. Però de nou aquest informe deixa clar que a 
l’expedient manca la declaració d’interès públic de l’activitat de l’Alcaldessa, que 
encara que siguin òbvies, evidentment, una activitat docent té un interès públic. Ser 
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alcaldessa, clarament té un interès públic, com no. Però aquesta declaració havia de 
constar a l’expedient, tant senzill com això. Potser, nosaltres no ho sabíem, però ha 
anat bé tenir aquest informe que ho deixés clar. Jo penso que tots anem aprenent a la 
vegada. 
 
A més hi ha una altra qüestió que manifesta l’informe del secretari, que és la manca de 
declaració de l’extensió expressament. Nosaltres donàvem per fet que el fet de que no 
fos present a la Comissió Informativa, doncs que ara sabem que doncs no és present 
en aquest plenari, però sembla ser que ha d’haver-hi una declaració expressa també a 
l’expedient. 
 
Per tant, deixant clar la concatenació d’activitats públiques que està regulada  i 
prevista a les lleis, tot i que expressem que les normes són molt antigues, certament, jo 
penso que toca renovar-les, però tenint en compte l’incompliment, en quant a la 
dedicació i la manca de documents formals en l’expedient, si aquest punt es sotmet a 
votació, que sembla ser que sí, en primer lloc voldria demanar que es fes com l’anterior 
vegada, que es fes de manera nominal, perquè es concorren les mateixes 
circumstàncies i regidores que abans estaven a la oposició van votar d’una manera, 
ara no sabem quin serà el sentit o la seva expressió. 
 
El que jo penso que tocaria a tenor, i perquè no hi hagués... vostès han donat peu al 
debat, podien haver-s’ho estalviat. Penso que era més elegant, davant d’un informe 
d’un altre, lo mateix que han fet amb les actes, amb l’acta, amb l’aprovació, ho han 
deixat sobre la taula. No hagués sigut més convenient deixar sobre la taula, no tenir 
aquest debat, parlar-ho, esmenar-ho si calia. Jo els hi faig aquesta petició. Ja han fet el 
debat, però jo les hi faig aquesta petició, deixar-ho sobre la taula i que es passés a 
votació una vegada esmenades les deficiències que pugui tenir. 
 
Sra. Marcos: 
Nosaltres... Jo... Estic segura que els hi agradaria estar donant voltes sobre aquest 
tema. No tenim cap dubte de que la compatibilitat que portem avui aquí al Ple de 
l’Ajuntament compleix totes les normatives. 
 
Si diu vostè que falta explícitament la declaració d’interès públic. Com bé ha dit vostè, 
ha dit que faltava el document expressament que es dediqués... bueno, ho diu 
l’informe del secretari. Una activitat de docent amb la qual la nostra alcaldessa, que és 
llicenciada en història, que pot continuar fent les classes sense que l’impedeixi per res, 
sense que l’impedeixi per res interferir amb l’horari de l’Ajuntament. Perquè això que 
estava comentat vostè, a les Juntes de Govern, hi és a totes les Juntes. Ella 
s’encarrega de tenir que anar a fer la classe i tornar cap aquí i arriba a totes les Juntes. 
 
Al Consell Comarcal ella s’organitza per poder combinar-s’ho amb les classes. A lo 
millor després ella... Té una flexibilitat a l’hora de fer-les, per lo tant, això li permet que 
a lo millor un dia pugui fer dues classes, i pot arribar a tot això. 
 
Jo la veritat és que és una... quan estem debatent el tema aquest amb el temps de 
durada de les 38 hores i mitja i demés, i si no es poden fer més de quaranta. Ostres, 
de veritat a mi és que m’agradaria aquest paper signar-lo, perquè com a càrrec electe 
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quaranta hores no en fas, en fas 50, 60, 70 hores, i 24 hores al dia, 365 dies a l’any hi 
has d’estar disponible, per tant estic completament fora de la llei. Per lo tant, 
l’Alcaldessa d’Abrera en cap moment deixa d’atendre als veïns i veïnes del nostre 
municipi. L’Alcaldessa d’Abrera intenta complir... convinar-se les activitats que fa fora, 
a la universitat, amb les que té que defensar aquí a l’Ajuntament i per tant reiterem 
plenament que és compatible, per lo tant ho portarem a votació.  
 
Llavors ara hi haurà un segon torn de paraules. El Sr. Serrano. Perdó, una 
cosa...perdona... Una cosa que m’ha quedat per aclarir només. Es parlava de que 
faltava un informe i de que s’havia portat una mica tard. És cert, aquest informe que 
faltava era el de recursos humans, del funcionari de recursos humans. No s’ha pogut 
portar en el Ple aquesta compatibilitat, tot i que ja feia mesos que la teníem, perquè la 
persona que havia de fer l’informe aquest estava de baixa, i fins que no s’ha pogut 
incorporar a l’Ajuntament, aquest informe no podia formar part de l’expedient. Per això, 
en quant ha estat possible ho hem pogut portar al Ple.  
 
Hem sembla que havia estat el senyor Serrano el que havia preguntat. 
 
Sr. Serrano: 
Gracias señora Alcaldesa. Yo creo que en relación a todos los argumentos políticos y 
jurídicos que se han esgrimido para cuestionar la concesión de la compatibilidad, por 
nuestra parte ya hemos manifestado que votaremos en contra. 
 
Únicamente utilizamos esta intervención para manifestar nuestra sorpresa, nuestro 
malestar, nuestra incomprensión por el trato que se ha dispensado al señor secretario. 
Que más allá de si, como bien dice el secretario, él asesora al Pleno, no asesora a la 
Alcaldesa. Más allá de cuestiones meramente formales, que se niegue la palabra a 
uno  de los miembros que ahora mismo está sentado en esta mesa, que se niegue la 
palabra me parece un acto sencillamente antidemocrático, sencillamente 
antidemocrático… 
 
O sea, que juguemos al juego de, no usted me lo dice al oído y si no me gusta no lo 
digo, me parece, no me parece, sino me parece…, bueno…no es serio, es 
antidemocrático y es una posición que yo creo que cuestiona como se está 
desarrollando este punto, y  esta es la segunda vez que pasa. 
 
Entonces yo creo que en este Pleno estamos mal acostumbrados a.. a no, el 
secretario nos dice, si lo que nos gusta bien, entonces lo decimos ¿no?. Entonces, o 
sea si… ¿por qué no se le deja intervenir? Entonces lo pregunto, si usted dice no, él 
me lo dice a mí y yo lo transmito. ¿Por qué no se le deja intervenir si usted va a 
transmitir lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué se niega? O sea es… bueno yo… solamente 
mi malestar personal por el trato que se le ha dispensado en dos ocasiones. Gracias. 
 
Sra. Marcos: 
El señor Carrión tiene la palabra. 
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Sr. Carrión: 
Sí, primer començar dient que tornem a incidir en lo mateix, l’informe no arriba per 
culpa dels tècnics. Està clar, com la tècnica o qui sigui la persona estava de baixa, 
pues no pot fer l’informe. Algú té que rebre. Algú té que rebre, sempre passa, no sé. 
Coincident. 
 
Depèn de la flexibilitat de les classes i demés... Com ja ha exposat la senyora Ruiz, 
n’hi ha moltes vegades que coincideix les classes amb diferents tasques, sigui al 
municipi o sigui al Consell. Ja vam fer un argument al seu dia de que segurament a un 
dels dos no hi serà. És que a mi també em preocupa si no està a les classes, perquè 
segurament els alumnes igual tenen deficiències després, no crec que puguin donar 
dos classes seguides perquè evidentment si no solaparia una classe amb un altra. Ja 
em dirà, si jo tinc classe de literatura o d’història, no puc estar a les dues alhora. O 
sea, em sembla una irresponsabilitat si ho fa, la veritat. 
 
No impedeix la seva tasca d’alcaldessa. Doncs bueno, com vostè ha dit, jo crec que no 
només vostè sinó tots els regidors d’aquest plenari fem moltes més hores de les que 
ens correspon segons consta, no? Però això no vol dir que quan fa falta, qualsevol 
ciutadà, i no ho sabem, no ho sabem, no hi ha una hora concreta que surti el 
problema, mira el problema el tindrem a aquesta hora, tenim que estar disponibles, i si 
estic de professora no estic disponible. És així de senzill. Són faves contades. No puc 
estar al mateix lloc a la mateixa hora. És molt senzill. Per tant crec que això de la 
flexibilitat... és molt relatiu. 
 
I segona, també, com ha dit el senyor Serrano, sí que voldria dir que em sembla que la 
seva actuació en aquest cas, i ja va passar, respecte el secretari, com podia haver 
estat qualsevol altre membre d’aquest plenari no em sembla correcte. I trobo que 
inclús jo aniria més enllà, a part d’antidemocràtic, em sembla un tracte vexatori. Em 
sembla que és una actitud, deixar una persona així en plan denigrant, de dir escolta si 
no fas el que jo vull no et dono la paraula. La veritat, ens tenim que mirar les formes. 
Ja ho vam dir respecte la Comissió Informativa i avui ens refermem. 
 
Sra. Marcos: 
La senyora Ruiz té la paraula. 
 
Sra. Isabel Ruiz:  
Gràcies. En primer lloc doncs reivindicar també el que han dit els companys respecte 
el tracte que vostè li ha donat avui aquí al senyor secretari, i que també, senyora 
alcaldessa, ho va fer en un altre Ple. Penso que no es correspon amb un ajuntament 
democràtic com en el Ple d’Abrera. Penso que aquestes actuacions s’haurien d’anar 
rectificant.  
 
Pel que vostè tot ha argumentat, penso que no ho ha entès. Miri, el tema de les 
incompatibilitats, del que regula la llei, doncs precisament està per garantir que... No 
es tracta de la dedicació que tots els càrrecs públics tenen per raó del seu càrrec. 
Evidentment, tant l’Alcaldessa com vostè, com tots els regidors d’aquest ajuntament, 
de tots els ajuntaments hi dediquem moltíssimes hores, però és una qüestió d’adaptar-
se, d’adaptar-te a la normativa. Continuaràs tenint la mateixa dedicació, però regula la 
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teva dedicació en tant per cent, en hores, o regula la dedicació, en lloc de dedicació, 
per assistències a les sessions, a les sessions plenàries. Això seria, entenc jo, una 
manera d’esmenar aquesta esmena que fa, que no ho dic jo, que ho diu l’informe del 
secretari. Per tant no estem qüestionant si fa moltes hores, evidentment, totes les 
persones tenim capacitat per adaptar-nos a les múltiples activitats que tots tenim per 
raó del nostre càrrec, l’Alcaldessa i tots nosaltres. 
 
Per tant, la meva petició de deixar aquest punt sobre la taula era per perfilar, perquè 
analitzessin... aquesta situació. Vostès han decidit unilateralment fer-ho d’aquesta 
manera. 
 
I per acabar jo li he fet la petició, senyora Marcos, de que la votació es fes de manera 
nominal. No m’ha contestat a aquest respecte. 
 
Sra. Marcos:  
La podem fer nominal. 
 
Sra. Isabel Ruiz: 
Però, no s’ha de votar si s’ha de fer nominal o no? No ho sé. Ho sap vostè senyora 
alcaldessa? 
 
Sr. secretari:  
Puc? 
 
Sra. Marcos: 
Jo simplement li demano una cosa. Jo com alcaldessa li estic demanant que em digui 
si ho tinc que votar. No li està preguntant ningú d’aquí. Vostè no em vol assessorar a 
mi, vol assessorar a la resta del Ple. 
 
Sr. secretari: 
Escolti. Vol que li expliqui? 
 
Sra. Marcos:  
Sí, naturalment. 
 
Sr. secretari:  
I em permet llegir-li l’article on es parla d’això? 
 
Sra. Marcos:  
Doncs digui-m’ho. 
 
Sr. secretari:  
Llegeixo l’article. Diu: “Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la 
intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el Presidente por razones 
de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios 
entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda 
dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido podrán 
solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.” 
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Sra. Marcos: 
Pero vamos a ver. ¿Se tiene que votar o no? 
 
Sr. secretari:  
Sí, s’ha de votar la votació nominal. S’ha de votar primer a votació ordinària. 
 
Sra. Marcos:  
Gràcies. Es vota la urgència per fer la votació nominal... Vots a favor?... Vamos a votar 
si tenemos que votar nominal. ¿Estáis de acuerdo? Si se acepta la votación nominal… 
No, perdona, me he equivocado. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 
… Vale…Un segundo… Ya está el turno de palabra, por lo tanto…  
 
Sr. Carrión:  
No, no. És aclarir una cosa. Sí que voldria, igual se m’ha passat, de que d’aquest punt 
hi fos la transcripció literal a l’acta del Ple, per favor. 
 
Sra. Marcos:  
Tenim que votar. Vots en contra? Ah... no... per noms. Sr. Serrano. 
 
Sr. Iván Serrano: En contra. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Bazán. 
 
Sr. Francesc Xavier Bazán del grup municipal de Plataforma per Catalunya:  
A favor. 
 
Sra. Marcos: Sra. Bigordà 
 
Sra. Cristina Bigordà Vargas del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Cirera. 
 
Sr. Lluís Cirera Anton del grup municipal de Convergència i Unió:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Sra. Torre-Marín. 
 
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta del grup municipal de Convergència i Unió:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Sra. Montse Navarro. 
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Sra. Montserrat Navarro Caraballo del grup municipal Socialista:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Paco Sánchez. 
 
Sr. Francisco Sánchez Escribano del grup municipal Socialista:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Sra. Caroz. 
 
Sra. Silvia Caroz Pereira del grup municipal d’Alternativa d’Abrera:  
En contra. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Martín. 
 
Sr. José A. Martín Álamo del grup municipal d’Alternativa d’Abrera:  
En contra. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Carrión. 
 
Sr. Miquel Carrión:  
En contra. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Castillo. 
 
Sr. J. Antonio Castillo Guàrdia del grup municipal del Partit Popular:  
En contra. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Antonio Rodríguez Ruiz del grup municipal del Partit Popular:  
En contra. 
 
Sra. Marcos: 
Sra. Ruiz. 
 
Sra. Isabel Ruiz:  
En contra. 
 
Sra. Marcos:  
Y mi voto es sí. Perdón, Jesús. 
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Jesús Naharro Rodríguez del grup municipal Socialista:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Sr. Merino. 
 
Sr. Antonio Merino Requena del grup municipal Socialista:  
A favor. 
 
Sra. Marcos:  
Mi voto es sí.... Se consigue por unanimidad adoptar esta.... Sí, son uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tengo yo. Per majoria. Una, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis… Perdón, por mayoría. Ya me he puesto demasiado nerviosa. Se aprueba 
por mayoría. Por lo tanto queda aprobada esta… 
 
 
 
 

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

 
 
B1)  PRECS I PREGUNTES ESCRITES D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
Per problemes tècnics la resposta als precs i preguntes no han quedat 
enregistrats a la gravació. 
 
PREC 01/EU/250512/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004217DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
A la pàgina web del nostre ajuntament, quan a qualsevol ciutadà o ciutadana vol consultar les actes dels 
plens municipals o de les juntes de govern local es troba amb el següent text: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local núm. 3840 de data 18.02.09, s’ha acordat la retirada provisional 
dels documents exposats per motius de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Properament l’Ajuntament d’Abrera adoptarà una decisió definitiva al respecte, un cop disposi de la 
informació de la Diputació de Barcelona.” 
 
Després de més de tres anys és injustificable, i l’argument de la protecció de dades no es sosté per més 
temps, que no s’hagi resolt aquest greuge vers la ciutadania d’Abrera, ja que a la resta d’ajuntaments del 
Baix Llobregat, de Catalunya i de l’estat es poden consultar on-line les decisions que prenen els seus 
representants electes. 
 
Així que sol·licitem,  
 
1. La immediata publicació de totes les actes de juntes de govern local i del ple municipal des del pincipi 
d’aquesta legislatura. 
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PREGUNTA 02/EU/250512/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE004219DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al Ple Municipal del 27 de gener d’aquest any es va aprovar una moció presentada pel nostre Grup 
Municipal on es mostrava el rebuig a la pujada unilateral de l’IBI, aprovada en el Reial Decret 20/2011, de 
30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidada al Congrés dels Diputats amb els vots 
favorables de PP i CiU. A més, la moció també acordava que l’incrment no pressupostat en el pressupost 
del 2012 d’aquest ajuntament per aquest concepte es destinés, de forma prioritària, a les polítiques 
socials i de foment de l’ocupació. 
 
-Quina és la previsió de la suma total de diners ingressats per aquesta pujada de l’IBI? 
- A quins programes socials i/o de foment de l’ocupació concrets ha determinat destinar aquests diners 
l’equip de govern? 
 
 
 
 
PREC 01/AdA250512/E REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004212DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
 
El dia 13 de gener de 2012, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost per a l’exercici 2012. 
 
En data 1 de febrer de 2012, el grup Alternativa d’Abrera, ateses les mancances i possibles irregularitats 
que vam detectar, va presentar una reclamació a aquest Pressupost 2012 mitjançant escrit al registre 
general municipal amb número d’entrada 866.  
 
En data 11 d’Abril de 2012, el Secretari d’aquesta Corporació, la màxima autoritat legal d’aquest 
consistori, va emetre l’informe 4/2012 sobre l’aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2012. En 
aquest informe es detallen moltes irregularitats i il·legalitats potencials algunes de les quals ja havien 
estat assenyalades tant per nosaltres com per altres grups municipals així com per les seccions sindicals 
del CSI.F i d’UGT. El Secretari, recordem, la màxima autoritat legal d’aquest Ajuntament, conclou 
l’informe dient literalment que: 
 
“Atesos els vicis de nul·litat que considero concorren en relació als instruments sobre els quals s’emet 
aquest informe, al seu caràcter clarament inesmenable, entenc que únicament és possible deixar sense 
efecte l’aprovació inicial efectuada i tornar a tramitar-la des de l’inici”. 
 
 
Avui, de forma inexplicable, l’Equip de Govern encara no s’ha posicionat al respecte del que assenyala 
aquest informe. 
 
Tampoc ha estat capaç de transmetre al nostre grup una resposta motivada a la reclamació que vam 
presentar ateses les irregularitats detectades a la proposta inicial de Pressupost. 
 
En definitiva, gairebé 5 mesos després de l’aprovació inicial del Pressupost 2012, l’Equip de Govern 
encara no ha presentat al Ple una proposta definitiva d’aprovació. 
 
Aquesta situació de paralització del Pressupost municipal 2012 per part de l’Equip de Govern està 
provocant, entre altres, que les associacions i entitats municipals no rebin les subvencions a les que 
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normalment s’acullen. 
 
Atès que la paràlisi en la que es troba actualment el Pressupost 2012 afecta greument a la ciutadania en 
general. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
En quina mesura pensen adequar-se a les conclusions de l’informe del Secretari d’aquest Ajuntament i, 
en aquest cas, quan pensen reiniciar la tramitació inicial del Pressupost 2012. 
 
Perquè un tràmit administratiu tant important  com el del Pressupost anual s’està dilatant tant en el temps 
essent coneixedors de les greus repercussions d’aquest fet sobre la ciutadania. 
 
Quan pensen respondre, de forma motivada, a la reclamació al Pressupost 2012 presentada per 
Alternativa d’Abrera mitjançant escrit al registre general municipal amb número d’entrada 866 de data 1 
de febrer. 
 
 
 
 
 
PREC 02/AdA250512/E REGIDOR: Sr. J. A. Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004213DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En data 18 de gener de 2012, l’Equip de Govern convocà als portaveus dels grups polítics amb 
representació a l’Ajuntament d’Abrera per manifestar-los la voluntat de convidar als grups polítics 
municipals sense representació a l’Ajuntament d’Abrera a les Comissions Informatives prèvies a 
la celebració dels Plens Municipals. 
 
En aquesta Junta de Portaveus va sorgir la qüestió de la legalitat d’aquesta proposta de l’Equip 
de Govern atès que, segons l’article 43 del Reglament Orgànic Municipal, a les Comissions 
Informatives prèvies als Plens Municipals només podran assistir-hi els seus membres (és a dir, 
càrrecs electes) i altres persones, autoritats, personal municipal o experts externs a l’Ajuntament 
que siguin requerits expressament per la comissió per tal que li facin assistència tècnica.  
 
Atès que, sovint, en aquestes Comissions Informatives, es tracten temes sotmesos a la 
confidencialitat i la responsabilitat a les que els regidors i regidores es comprometen per llei en 
prometre o jurar el càrrec. 
 
Atès que, a banda de que el fet de convidar a les Comissions Informatives a membres de grups 
polítics locals que no han estat escollits per la ciutadania esdevingui o no un procediment 
irregular i potencialment il·legal, suposaria igualment un greuge comparatiu el fet què grups 
polítics sense representació a l’Ajuntament fossin convidats a les Comissions informatives i no 
així la resta d’Entitats i Associacions del municipi. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
- Si han fet les consultes legals pertinents de cara a establir si el fet de convidar a membres de 
grups polítics locals a les Comissions Informatives és un procediment adequat a les lleis i a la 
normativa local. 
 
- Si pensen convocar a la resta d’Entitats i Associacions del municipi per evitar qualsevol greuge 
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comparatiu. 
 
- De qui seria la responsabilitat en el cas de que un membre de qualsevol partit polític sense 
representació a l’Ajuntament i convidat a les Comissions Informatives difongués informació 
confidencial o subjecta a la protecció de dades.  
 
- Per què encara no hem rebut cap acta de la Junta de Portaveus celebrada en data 18 de gener 
de 2012. 
 
 
 
PREC 03/AdA250512/E REGIDOR: Sr. J. A. Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004214DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Segons ens ha fet saber un veí del municipi, en data 23 de febrer de 2012, el Síndic de Greuges de 
Catalunya va sol·licitar a l’Ajuntament d’Abrera un informe i certa documentació referent a una queixa 
concreta. 
 
En data 10 de maig de 2012, el Síndic de Greuges comunica a aquest veí que l’Ajuntament d’Abrera no ha 
enviat la informació requerida i que inicia nous tràmits per requerir-la. 
 
Atès que l’Ajuntament té el deure de respondre als requeriments d’aquest organisme de defensa de la 
ciutadania. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
- Per què no ha donat resposta al requeriment del Síndic de Greuges. 
 
 
 
PREC 04/AdA250512/E REGIDOR: Sr. J. A. Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004215DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.12 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En data 30 de març de 2012 es va procedir al sorteig dels 75 habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer amb opció a compra del barri de Can Morral. D’aquests habitatges, 6 són 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
D’altra banda, l’Agencia d’Habitatge de Catalunya ha admès menys de 6 sol•licituds de lloguer de 
pisos adaptats amb la conseqüència de que han sobrat, en principi, pisos adaptats. 
 
Sorprenentment, durant el sorteig, sembla ser que en comptes de deixar en reserva aquests 
pisos adaptats fins esgotar la llista d’espera, aquests es van sortejar com a pisos no adaptats. 
 
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
- Si realment aquest fet va succeir d’aquesta manera i, en aquest sentit, quina opinió li mereix. 
- Quines gestions s’han portat a terme de cara a intentar que fossin admeses la majoria de les 
sol·licituds de pisos adaptats. 
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PREC 01/PP/270112/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 23.05.12 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004221DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En el Ple ordinari de data 27 de gener de 2012, el Grup municipal del Partit Popular va formular 
preguntes relatives al  Projecte de construcció del nou camp de futbol atès  que s’havia conegut 
que ja no es realitzaria. 
 
Pel que fa a la pregunta número, relativa els costos del projecte, no va ser contestada amb la 
precisió que es demanava. 
 
Atès que en data 21 de març de 2012, el nostre Grup va comparèixer a consultar el Projecte de 
reforma i ampliació del camp de futbol municipal i en aquesta mateixa data es va presentar al 
registre d’entrades de l’Ajuntament una sol·licitud per tal d’obtenir còpies dels CD’S del Projecte 
de reforma i ampliació del camp de futbol (facilitada per la Sra. Isabel de la Cerda en la Comissió 
Informativa del Ple ordinari del mes de març) i del projecte bàsic d’execució del nou camp de 
futbol a l’avinguda Sant Hilari d’Abrera. 
 
Aquesta darrera còpia, malgrat el temps transcorregut, encara no ens ha estat facilitada. 
 
Per tot això el Grup Municipal formula al ple el següent  PREC 
 
Que se’ns faciliti la copia del CD amb tot el projecte bàsic d’execució del nou camp de futbol a 
l’Avinguda Sant Hilari. 
 
Al mateix temps, i com que la pregunta sobre els costos del citat projecte no es van contestar 
amb l’exactitud requerida, demanem de nou que ens indiquin quin desglossament de  despeses 
totals han comportat la realització del projecte del nou camp del futbol fins el desistiment del 
mateix. 
 
 
 
PREGUNTA 02/PP/270112/E REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE004222DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Aquest grup municipal ha tingut queixes de veïns  que ens han qüestionat la possible irregularitat 
en quant els requisits establerts en las bases per a l’adjudicació dels  75 pisos de Protecció Oficial 
en règim de lloguer amb opció a compra. 
 
La competència per al procés esmentat  recau en la Direcció de Promoció i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
És per això que aquest grup formula al Ple les  següents PREGUNTES 
 
Ha tingut l’Ajuntament queixes relatives a l’adjudicació dels  75 pisos de Protecció Oficial en 
règim de lloguer amb opció a compra? 
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Si és així, quines actuacions s’han efectuat davant la Direcció de Promoció i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya? 
 
Quin ha estat el resultat, en cas positiu?  
 
 
 
PREC 03/PP/250512/E REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 23.05.2012 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE004223DE230512 
Presentada al Ple ordinari de: 25.05.2012 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Aquesta  Regidora, en data 28 de setembre de 2011 va sol·licitar, com ja ho havia fet en 
reiterades vegades en el mandat anterior, poder accedir, per part dels regidors,  al registre 
d’entrades i sortides de l’Ajuntament. 
 
Després d’uns dies, vaig trobar a la bústia de correspondència del nostre Grup un sobre que 
contenia un escrit signat per vostè en data 3 d’octubre de 2011, mitjançant el que em comunica la 
seva negativa a poder accedir-hi, al·legant la restricció d’accés per dades de caràcter personal. 
 
 
Aquest escrit no té la forma ni de Decret ni de resolució d’Alcaldia, tal com hauria de ser perquè 
dóna resolució a una sol·licitud d’informació. 
 
A demés de la manera en que es va notificar, sense peu de recurs, ni data per a fer-ho, ja que no 
va ser amb acusament, no es dona la possibilitat de poder interposar recurs. 
 
En el mandat anterior, ja vaig adreçar-me al Síndic de Greuges, a qui vostè en el seu dia va 
enganyar, ja que li va dir que la meva petició seria resolta, ja que estàvem modificant el ROM i 
això no va ser així i mai es va poder materialitzar la meva petició. Tot i això el Síndic li apuntava 
que la negació a l’accés al·legant les dades de caràcter personal, no podia constituir una excusa 
per negar-nos-en l’accés. Tot i això, ara vostè, directament fa cas omís. 
 
Per tant, en data 24 de febrer vaig adreçar-me de nou al Síndic de Greuges manifestant-li la 
nostra indefensió i la mala praxis de l’Alcaldessa. 
 
En data 16 de maig el Síndic de Greuges m’ha notificat que, en data 21 de març es va sol•licitar 
un informe a l’Ajuntament d’Abrera per resoldre la meva queixa i que havent exhaurit el temps 
legal per respondre, l’Ajuntament no ha aportat la documentació requerida, per tant no han pogut 
resoldre encara l’expedient i que és per això que han tornat a reiterar a l’Ajuntament la informació 
que necessiten per a poder pronunciar-se al respecte de la nostre queixa. 
 
Ens consta que aquesta mateixa situació també la tenen altres queixes de veïns presentades al 
Síndic i que estan pendents de resposta per part de l’Ajuntament, per tant impedient que faci la 
seva feina i molèsties als veïns que de manera reiterada s’adrecen a aquella institució per a 
poder saber l’estat de la seva queixa.  
 
És per això que aquest grup formula al Ple  els següents PRECS 
 
 
Que l’Ajuntament d’Abrera faciliti la informació  requerida, tant en el nostre expedient com els que 



 70 

pugui tenir de  veïns o particulars. 
 
Al mateix temps ens reiterem en la nostra petició en quant  a poder consultar el registre 
d’entrades i sortides així com el la nostra petició a poder consultar l’expedient d’Ajudes a tercers,  
núm. 8.14.3,  de data 27 de març de 2012 i que la regidora d’Acció social dones i igualtat va 
negar-me per mitjà d’un correu electrònic de data 5 d’abril de 2012, al·legant també les dades de 
caràcter personal 
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B2)  PRECS I PREGUNTES VERBALS D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
Per problemes tècnics no han quedat enregistrades les intervencions dels 
diferents grups municipals. 
 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                Sessió de data 25 de maig de 2012 
 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 01.30 hores de 26 de maig de 2012, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 23 de maig de 2012 
 

 
 
TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la 
reunió de la Comissió Informativa General celebrada el dia 23.05.2012 en la Casa 
Consistorial d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 19.30  Hora de finalització: 20.20). 
 
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: 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, 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 secretari el Sr. Josep González 
Ballesteros. 
 
Excusa l’assistència la Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta  
 
 
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 30.03.2012 Votació. A favor: 
PSC, PP, AdA, CiU, ICV, PXC i EU.    
  

II – Assabentat a la donació de compte de la pressa de possessió de l’Interventor de 
l’Ajuntament d’Abrera.   
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III – Favorable a  la ratificació de la determinació de serveis prioritaris en sectors, 
funcions i/o categories professionals de l’Ajuntament per procedir al nomenament de 
personal funcionari o contractació de personal temporal durant l’any 2012 Votació. A 
favor:  PSC, CiU i ICV  Abstencions: PP, AdA, PXC i EU.  
 

IV – Favorable a la compatibilitat per segona activitat, en sector públic, com a professora 
associada de la Universitat de Barcelona, a l’Alcaldessa, Sra. Maria Soler  Sala  Votació.  
Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU, ICV, PXC i EU. 
 

V – Favorable a l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades 
de caràcter personal de l’Ajuntament d’Abrera. Votació. A favor: PSC, CiU i ICV     
Abstencions: PP, AdA, PXC, EU. 
 

VI – Favorable a l’aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015. Votació. A favor: 
PSC, CiU i ICV   Abstencions: PP, AdA, PXC i EU. 
 

VII – Favorable a la moció del Grup Municipal de PxC relativa a la reducció de cotxes 
patrulla de los Mossos d’Esquadra per part del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya  Votació. A favor: PXC En contra: EU  Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU i ICV. 
 

VIII – Favorable a la moció del Grup Municipal de PxC per a Suprimir el Registre 
municipal d’unions de fet i del Reglament d’organització i funcionament del Registre 
municipal d’unions estables de parella. Votació. A favor: PXC  En contra: EU   
Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU i ICV. 
 

IX – Favorable a  la moció del Grup Municipal de PxC per a què davant la insuficient 
partida pressupostària de la Generalitat, l’ajuntament la complementi per a què els nens 
més necessitats no es quedin sense beca de menjador escolar. Votació. A favor: PXC  
Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU, ICV i EU. 
 

X – Favorable a  la moció del Grup Municipal de PxC instant al Ministeri d’Economia i 
Hisenda a gravar amb un 18% els enviaments de remeses dels ciutadans estrangers 
residents a Espanya. Votació. A favor: PXC  En contra: EU   Abstencions: PSC, PP, 
AdA, CiU i ICV. 
 

XI – Favorable a  la moció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida 
d’adhesió a la petició impulsada per la plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat 
de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa 
pública Aigües Ter-Llobregat. Votació. A favor: EU  Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU, 
ICV i PXC. 
 



 74 

XII – Favorable a la moció del Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera relativa a la 
secretària accidental.  Votació. A favor: AdA  En contra: PSC, CiU i ICV  Abstencions: 
PP, PXC i EU. 
 

XIII – Favorable a la moció dels Grups Municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida relativa als mitjans de comunicació municipals. Votació. A favor: 
PP, AdA, PXC i EU    Abstencions: PSC, CiU i ICV. 
 

XIV – Favorable a  la moció del Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera de control a la 
Junta de Govern Local relativa al projecte de reforma del camp de futbol municipal 
Votació. A favor: AdA i PXC  Abstencions: PSC, PP, CiU, ICV i EU. 
 
MOCIONS INCLOSES PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES:  
 

XV – Favorable a la moció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en 
relació amb l’atenció a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell  Votació. A favor: AdA, 
PXC i EU    Abstencions: PSC, PP, CiU i ICV. 
 
 
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES:  
En el transcurs de la deliberació i vot del punt quart de l’ordre del dia s’absenta per 
abstenció l’Alcaldessa. 
 
 
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                                                              Josep González Ballesteros             
ALCALDESSA                                                                SECRETARI   
    
 

CODI DE DOCUMENT: 04PL2012_2505.doc         Sessió de data 25 de maig 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 

 
 
 


