ACTA DE SESSIÓ 03 DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30.03.2012

CÀRRECS

PERSONES ASSISTENTS

Alcaldessa presidenta

Sra. Maria Soler Sala

PSC

Tinents/tes d’alcaldessa

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

PSC
CIU
ICV
PSC
PSC

Regidors/res delegats/des Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sr. Jesús Naharro Rodríguez
Sr. Lluís Cirera Antón
Regidors/res

GRUP POLÍTIC

PSC
PSC
CIU

Sra. Isabel Ruiz Bautista
Sr. Antonio Rodríguez Ruiz

PP

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

ADA

Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez

PXC

Sr. Iván Serrano Rodríguez

EUIU

Secretari

Sr. Josep González Ballesteros

Interventora

Sra. Rocío Llarás Muzas

En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les
19.05 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.

1

ORDRE DEL DIA

Sessió de data 30 de març de 2012

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 13.01.12 i 27.01.12
2. Donació de compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament
d’Abrera de l’exercici 2011.
3. Donació de compte del certificat emès per la intervenció municipal en compliment
del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.
4. Aprovar inicialment la modificació del Reglament general del Mercat Municipal
d’Abrera.
5. Aprovació inicial del Pla d’actuació municipal específic per la Festa Major i actes de
foc.
6. Atorgament de beneficis fiscals en concepte d’ICIO i taxa per llicència urbanística a
favor de la Generalitat de Catalunya
7. Adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
8. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida en relació amb la derogació de la
reforma laboral imposada pel govern de l’Estat.
9. Iniciativa del grup municipal del Partit Popular en relació amb la construcció de la
tercera escola d’Abrera.
10. Iniciativa del grup municipal del Partit Popular en relació amb la col·locació de les
banderes oficials i de l’efígie de S.M. el Rei, a l’edifici i sala de plens de
l‘Ajuntament d’Abrera.
11. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra la reforma laboral
12. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar al govern de la
Generalitat al bloqueig de les prestacions de renda mínima d’inserció (RMI) als
immigrants extracomunitais.
13. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya de declaració de
condemna a l’ablació genital femenina.
14. Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya de petició d’alliberament
d’Àsia Bibi condemnada a mort a la forca per un tribunal pakistanès.
15. Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida per a la inclusió dintre de l’oferta
formativa de l’Ajuntament d’Abrera de cursos de tècniques d’explotació agrària i
ramadera.
16. Iniciativa dels grups municipals del Partit Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa
per Catalunya Verds contra l’increment de l’IBI i en defensa de l’autonomia
municipal.
17. Precs i preguntes
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Annex I

Sessió de data 30 de març de 2012

ASSUMPTE
ORDRE DEL DIA
Aprovació de les actes de les sessions de data 13.01.2012 i 27.01.2012
Donació de compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de
l’exercici 2011.
Donació de compte del certificat emès per la intervenció municipal en compliment del Reial
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.
Aprovar inicialment la modificació del Reglament general del Mercat Municipal d’Abrera.
Aprovació inicial del Pla d’actuació municipal específic per la Festa Major i actes de foc.
Atorgament de beneficis fiscals en concepte d’ICIO i taxa per llicència urbanística a favor de la
Generalitat de Catalunya.
Atorgament de beneficis fiscals en concepte d’ICIO i taxa per llicència urbanística a favor de la
Generalitat de Catalunya.
Atorgament de beneficis fiscals en concepte d’ICIO i taxa per llicència urbanística a favor de la
Generalitat de Catalunya.
Adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida en relació amb la derogació de la reforma laboral
imposada pel govern de l’Estat.
Iniciativa del grup municipal del Partit Popular en relació amb la construcció de la tercera escola
d’Abrera.
Iniciativa del grup municipal del Partit Popular en relació amb la col·locació de les banderes
oficials i de l’efígie de S.M. el Rei, a l’edifici i sala de plens de l‘Ajuntament d’Abrera.
Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra la reforma laboral
Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar al govern de la Generalitat al
bloqueig de les prestacions de renda mínima d’inserció (RMI) als immigrants extracomunitaris
Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya de declaració de condemna a l’ablació
genital femenina.
Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya de petició d’alliberament d’Àsia Bibi
condemnada a mort a la forca per un tribunal pakistanès.
Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida per a la inclusió dintre de l’oferta formativa de
l’Ajuntament d’Abrera de cursos de tècniques d’explotació agrària i ramadera.
Iniciativa dels grups municipals del Partit Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds contra l’increment de l’IBI i en defensa de l’autonomia municipal.

PRECS i PREGUNTES
ANNEXES
Acte de la Comissió Informativa General de data 28.03.2012
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NOTES i OBSERVACIONS

Sessió de data 30 de març de 2012

D’assistència i permanència en la Sala: El Sr. Juan Antonio Castillo Guàrdia excusa la
seva assistència
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: Cap
Altres incidències de funcionament: Es realitza un recés des de les 23.17 hores fins les
23.27 hores.
Durant el debat del punt núm. 10 de l’ordre del dia, el secretari de la Corporació demana la
paraula a la Sra. Alcaldessa per respondre un dubte de legalitat que formula la regidora,
Sra. Isabel Ruiz Bautista, del grup municipal del Partit Popular, i l’Alcaldessa li nega la
paraula.
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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. 41 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si s'escau,
de les actes de les sessions de data 13.01.2012 i 27.01.2012 i ordre de remissió a
l'administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
Vist l'esborrany-minuta de les actes de les sessions indicades que han estat trameses als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegits els documents anteriors, que constitueixen la proposta de resolució,
no s'aprecien observacions o errades a corregir.
S’ACORDA
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponent a les sessions de data
13.01.2012 i 27.01.2012, sense correccions ni observacions.
Segon. Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir a
diligenciar els esborrany-minuta que s'aproven.
Tercer. Notificar aquesta resolució a:
- Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
- La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a
Catalunya, acompanyada d'un exemplar de l'acta aprovada.
Quart. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler
Municipal d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estaran a disposició dels
interessats les actes aprovades per a la seva consulta.
Cinquè. Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels presents.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 42 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:6.13. N:2010/003 T:03 V:00 S: 01 ASSUMPTE: Donar compte de la
liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 2011 i
obertura del termini d’examen dels comptes previ a la seva rendició.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local núm. de registre 361JGL120321 en el qual
s’aprova la liquidació pressupostària de l'exercici 2011 i el resultat de l’exercici
pressupostari esmentat, d’acord amb el detall següent :
COMPONENTS
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del pressupost corrent
- (+) del pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (+) cobraments realitzats pendent d’aplicació definitiva
3. (+) Obligacions pendents de pagament
- (+) del pressupost corrent
- (+) del pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (+) pagaments realitzats pendent d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

Import €

Import €
9.063.023,70
4.166.915,99

2.409.247,82
1.687.235,30
74.845,84
4.412,97
2.094.749,14
842.955,75
219.533,58
1.128.505,20
96.265,39
11.135.190,55
650.398,11
2.591.057,12
7.893.735,32

b) RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011:
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS
15.288.202,79
2.727.052,25
18.015.255,04

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
10.681.075,95
1.621.218,45
12.302.294,40

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius fianncers
3. Passius financers
784.611,76
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE 18.015.255,04
13.086.906,16
L’EXERCICI
AJUSTOS
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatius de l’exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPO
STARI
4.607.126,84
1.105.833,80
5.712.960,64
-784.611,76
4.928.348,88

381.745,46
1.297.761,13
2.700.309,38

1.020.802,79

3.907.546,09

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern
municipal, i que ha estat dictaminada d’assabentat en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 28.03.2012.
S’EXPRESSA
Primer. El coneixement de la liquidació dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici del 2011.
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Segon. L’assabentat per part del plenari, que el termini per a què els membres de la
Comissió Especial de Comptes puguin examinar els comptes municipals i els seus
justificants, s’iniciarà el proper dia 2 d’abril i finalitzarà el dia 10 de maig a les 14 hores.
Tercer. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició
davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 43 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:6.13. N:2010/003 T:03 V:00 S: 02 ASSUMPTE: Donar compte del
compliment de l’obligació de trametre un certificat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de les obligacions pendents de pagament a data 13 de març de 2012.
El RDL 4/2012 ( Financiación para pago a proveedores de CC:LL ) publicat en el BOE
núm. 48, de 25 febrer de 2012, imposa als ens locals l’obligació d’informar al MHP les
obligacions pendents de pagament amb la finalitat de crear un mecanisme de finançament
d’aquestes deutes, un pla d’ajust.
En compliment d’aquesta obligació la interventora de l’Ajuntament d’Abrera va remetre
electrònicament el 13.03.2012 un certificat de les factures pendents de pagament per un
import de 173.445,12€ i un llistat dels proveïdors amb els quals es manté aquest deute.
Un cop enviada la relació certificada prevista a l’article 3, del RDL 4/2012, es presentarà al
Ple de la Corporació un pla d’ajust per fer front els pagament pendents. Però, si l’entitat
disposa de capacitat per pagar les factures certificades que resten pendents abans de 30
d’abril de 2012, no serà necessari fer-lo.
Atès que la Junta de Govern de 21 de març de 2012 va aprovar l’expedient de
reconeixement extrajudicials de crèdits on estaven incloses aquestes factures i que per
tant, s’aplicaran comptablement al pressupost prorrogat de la Corporació.
Atès que l’Ajuntament d’Abrera té capacitat financera per assolir el seu pagament abans
del 30 d’abril, segons es desprèn de la liquidació de l’exercici 2011 aprovada per acord
núm. 361 de la Junta de Govern Local de data 21.03.12.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern
municipal, i que ha estat dictaminada d’assabentat en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 28.03.2012.
S’EXPRESSA
Primer. El coneixement del certificat tramés per l’interventora de l’Ajuntament en data 13
de març de 2012 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques on es detallen les
factures pendents de pagament per la Corporació.
Segon. L’assabentat per part del plenari de que no es presentarà un Pla d’ajust atès que
l’Ajuntament disposa de capacitat financera per pagar les factures pendents de pagament.
Tercer. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició
davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
8

ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 44 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:6.9 N:2004/03 T:02 V:00 S:02 ASSUMPTE: Aprovar inicialment la
modificació del Reglament general del Mercat Municipal d’Abrera.
Vist l’acord del ple municipal número 1886 de data 20 de desembre de 2006, mitjançant el
qual es va aprovar la creació del servei públic del Mercat Municipal d’Abrera i del seu
reglament regulador.
Atesa la necessitat de garantir l’adaptació a la nova situació actual del Mercat, i un millor
funcionament d’aquest servei.
Atesa la regulació que en aquesta matèria han realitzar altres mercats municipals.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012, el Ple de la
Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament general del Mercat Municipal
d’Abrera, integrada pels canvis següents:
1. L’article 47 queda redactat com segueix:
“ Article 47. Classificació dels espais de venda
1. A cada parada o agrupació de parades que formin una unitat de comercialització,
el concessionari únicament podrà desenvolupar les activitats pròpies d’un dels
sectors productius que s’indiquen en aquest article. Les concessions s’atorguen pel
desenvolupament de qualsevol o de totes les activitats de venda o transformació
compatibles amb les característiques de la parada i dins del sector assignat amb la
concessió. En el cas dels colors groc i blanc, únicament serà possible l’exercici
d’una de les activitats que se citen en la seva numeració.
En tot cas, dins de cada sector productiu llevat del blanc, s’entendran compresos
els congelats i els productes precuinats i cuinats, les conserves, els dessecats i els
resultants d’altres processos equivalents.
2. Els sectors productius s’identificaran per un color i son els següents:
a) Blau. Comprèn els productes alimentaris que provinguin del mar o d’aigües
terrestres. Dins d’aquest sector, s’inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, el peix, el
marisc, els ous d’aquests animals i altres productes d’origen aquàtic, com les
algues.
b) Vermell. Comprèn els productes alimentaris que provinguin d’animals terrestres
o aus. Dins d’aquest sector, s’inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, la
carnisseria, la caça, l’aviram, els ous, la cansaladeria, els embotits i els formatges.
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c) Verd. Comprèn els productes alimentaris d’origen vegetal terrestre. No s’inclouen
en aquest sector els elaborats propis de la fleca i de la pastisseria. Dins d’aquest
sector, s’inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, la fruita, la verdura, les hortalisses
i els seus sucs de tota classe, els fruits secs i els llegums.
d) Groc. Comprèn els següents sectors:

-

Congelats
Fleca i pastisseria, cafeteria i degustació
Dolços i brioixeria
Pesca salada, olives, conserves, plats preparats, llegums i cereals
Productes dietètics i herbolari
Bar- restaurant
Productes gamma alta qualitat i especialitat: delicatessen

e) Blanc. Comprèn els següents sectors:

-

Productes de ús quotidià no alimentari: higiene personal, perfumeria
i parafarmàcia
Drogueria i neteja
Productes alimentaris i no alimentaris per animals de companyia.
Floristeria.
Reparació de calçat, claus
Denominació altres articles no alimentaris, no inclosos a les
anteriors denominacions.

3. Els concessionaris podran canviar el color del sector d’activitat que
desenvolupen, o quan es tracti dels colors groc i blanc, d’activitats dins del color o
de color, en el ben entès que si el canvi és als colors groc o blanc es referirà a una
activitat concreta de les esmentades a cadascun d’ells, sempre que prèviament
hagin obtingut autorització municipal. El termini per resoldre i notificar per aquestes
sol·licituds serà d’un mes, i el silenci administratiu tindrà sentit negatiu.
Es podrà autoritzar el canvi de color d'una activitat sempre que resti com a mínim
una altra d'oberta i en funcionament del mateix color. Aquest mínim no serà exigible
en el cas dels colors groc i blanc
4. Cas que una activitat es pugui desenvolupar en més d’un sector, en raó a
l’origen del producte o a la naturalesa del tractament que aquest rep, s’entendrà
que pot ser desenvolupada pels titulars de les concessions dels diversos colors que
la comprenguin.
5. En tot cas, les concessions compliran la normativa tècnica i sanitària aplicable
als productes i formes d’elaboració sobre els quals versin efectivament les seves
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activitats. Es podrà denegar l’atorgament de concessions o el canvi de sector
productiu si les característiques de la parada, incloent, les obres que eventualment
es puguin autoritzar al concessionari, no permeten el compliment d’aquestes
normatives.
6. El concessionaris del sector vermell hauran de disposar d’una parada amb
obrador o d’un obrador autoritzat. No es podrà realitzar cap tasca d’obrador a la
parada del mercat fora de l’obrador que aquesta disposi
7. A les activitats del sector blanc, els productes que puguin tenir caràcter molest,
insalubre, nociu o perillós, es tractaran amb els recipients, els procediments, els
mitjans i les garanties de tot ordre exigides per la normativa que resulti d’aplicació i
amb les millors tècniques disponibles. Es vetllarà en tot cas, perquè aquests
productes no puguin incidir de cap forma sobre els alimentaris comercialitzats al
Mercat.
8. Els magatzems que s’adscriguin a una concessió hauran de ser utilitzats només
per a les activitats pròpies d’aquesta concessió.
9. Els paradistes que necessitin fred industrial del marcat hauran d’instal·lar un
comptador individual de consum i serà al seu càrrec el cost d’aquesta instal·lació.
En tot cas, aquesta instal·lació requerirà autorització de l’Ajuntament. El termini per
resoldre i notificar per aquestes sol·licituds serà d’un mes, i el silenci administratiu
tindrà sentit negatiu. ”
2. S’afegeix una disposició transitòria tercera, amb la redacció següent:
“Disposició transitòria tercera. Classificació de les activitats en concessions
preexistents
A tenor de l’activitat per a la qual se’ls va atorgar la concessió, les preexistents als
mercat municipal passen a quedar classificades dins dels colors següents i se
subjecten al règim de l’article 47:
a) Blau: P15 i P16-M16
b) Vermell: P20-M12, P22/23-M17/18 i P24.
c) Verd: P07-M07 i P11/12-M08/09.
d) Groc: L01-M10, P01-M01, P03/04-M06, P05/06-M02, P19-M19 i P21-M03/04.
e) Blanc: L02-M14, P02 i P17/18.
Segon. Sotmetre a informació pública la modificació del reglament durant un termini de
trenta dies, el qual serà anunciat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al
DOGC, a un diari de comunicació escrita diària, al tauler municipal d’edictes, i al web
municipal.
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Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant l’exposició pública no
es formulen al·legacions.
Quart. L’acte és un tràmit dins un procediment d’aprovació d’una disposició administrativa
general, i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix si l’aprovació inicial esdevé
definitiva segons el previst a l’apartat tres, pot ser impugnat per recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Potestativament, es podrà interposar recurs de
reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
Cinquè. Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:

COMUNICACIONS: a tots els regidors del Consistori, als tècnics competents, als concessionaris del
Mercat Municipal d’Abrera i a l’associació que els agrupa."
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 45 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C: 8.4.1-3 N: 2.01/2012 T: 01 V: 00 S: 01 ASSUMPTE: Aprovació inicial del
Pla d’actuació municipal específic per la Festa Major i actes de foc.
Vist que aquest pla ha estat revisat i verificat pel tècnic d’Inspecció, i Protecció Civil del
l’Ajuntament de Abrera .
Atès que segons l’article 47.2.a de la Llei 4/1997,de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya correspon al Ple de l’ajuntament l’aprovació dels plans específics municipals.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern
municipal, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió
Informativa General del dia 28.03.2012, el Ple de la Corporació per unanimitat dels
membres presents.
ACORDA
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal específic per la Festa Major i actes de
foc, pel municipi d´Abrera, elaborat per l’empresa T&Associats Consultors (David Tisaire
Berga ), i supervisat pel tècnic municipal de protecció civil, Jesús Lazo i Ortega, el qual conté
les determinacions exigides normativament i seguirà els tràmits d’homologació davant de la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
Segon. De conformitat amb el procediment establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipals, es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies, a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als
efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions o reclamacions
que estimin pertinents.
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació pública
no es formula cap al·legació.
Quart. Cas que operi l’aprovació definitiva automàtica disposada a l’apartat anterior, elevar el
Pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, pel conducte
de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
Cinquè. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs
ajustat a dret. Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, a partir d’aquell moment, l’acte
constitueix una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos o, potestativament, de recurs de
reposició davant del ple en el termini d’un mes.
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Alcaldia, a la regidoria de Seguretat Ciutadana.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 46 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:8.1.3 N:2008/006 T:00 V:00 S:00 ASSUMPTE: Atorgament de beneficis
tributaris en relació a la llicència per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP Ernest
Lluch.
Vist que mitjançant ofici de data 26.05.08 (050608RE003155) subscrit pels Serveis
Territorials al Baix Llobregat - Anoia del Departament d’Educació de la Generaliltat de
Catalunya, ens adjunten, per al nostre coneixement i efectes, un exemplar del projecte
d’obres per a executar les obres d’infraestructura d’un mòdul prefabricat al CEIP “Ernest
Lluch”.
Vist l’acord núm. 3454 de la Junta de Govern Local de data 16.07.08 pel qual s’atorgava
llicència d’obres al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la
instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP “Ernest Lluch” al Ps. Estació, núm. 15, segons el
projecte tècnic presentat amb un pressupost d’execució material de 45.484,14 euros.
Atès que al ressenyat acord 3454 s’imposava com a condició especial A.02, la següent:

“A.02 El pressupost provisional de l'obra queda fixat en 45.484,14 euros (declarat 45.484,14 euros) i
la fiança determinada en 909,68 euros. Aquesta fiança està afecta al compliment de les condicions
(generals i especials) de la llicència i als danys que es puguin produir al domini públic.”

Atès que al mateix acord núm. 3454 s’aprovava la liquidació tributària provisional per un
import de 1.837,56 € segons el següent detall:
LIQUIDACIÓ TRIBUTS --- PRESSUPOST:
Concepte
Impost sobre Const., Instal., Obres
Taxa llicència (< 90.150 €)
TOTAL EUROS

45.484,14 EUROS
Tipus
3’42 % Del press.
0’62 % Del press.

Imp (euros)
1.555,56 €
282,00 €
1.837,56 €

Atès que aquesta liquidació ha estat carregada a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT) per a la seva recaptació (Càrrec ORGT 00475086
0000227185).
Atès l’escrit del Cap de la Secció d’Obres i Manteniment al Baix Llobregat dels Serveis
Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de
data 14.10.09 (211009RE005514), on diu, entre d’altres, que “D’acord amb el que disposa

l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu
2/2004, en el que fa referència a l’aplicació de bonificació sobre la quota d’impostos de fins el 95 % a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal. Us sol·licitem que s’apliqui la màxima bonificació sobre la quota resultant de l’impost de
liquidació sobre construccions, instal·lacions i obres, per al pagament de la llicència d’obres”.

Atès que les obres contemplades en el projecte són susceptibles d’acollir-se a la màxima
bonificació que aplica el Ple municipal d’Abrera, d’acord el que disposa l’article 103.2a) del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004,
atès que és una actuació d’especial interès social.
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Atesa la normativa reguladora en aquesta matèria i, en especial, les normes que es detallen
a continuació:

- Articles segon i cinquè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2008 núm. 2.06 de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
- El punt 6 de l’article cinquè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2008 núm. 2.06 de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que diu, literalment:

“Es concedirà una bonificació fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta
correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres, fixant en el mateix acord, l'import a bonificar, que no serà inferior al 25% ni
superior al 95%.”

- El codi 2.02 de l’article setè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2008 núm. 2.08 de Taxa
per a expedició i visat de documents i altres serveis administratius que diu, entre d’altres:

“Quan, als efectes de l'article 5.4 de l'Ordenança 2.06, sigui aplicable el tipus del 0%, s'aplicarà també en el
càlcul de la llicència aquest tipus. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit
d'aplicació de l'impost, assenyalades a l'Ordenança 2.06, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. En
les obres promogudes per administracions o organismes públics, es prendrà com a pressupost base el
d'adjudicació d'aquestes obres.”

- La resta de disposicións aplicables.
Atès el paràgraf n) del punt 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local que literalment, diu:
“2. El municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
(.../...)
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y
participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.”

Atès que el Ple considera oportú en aquest cas concedir una bonificació del 95 % de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, liquidada al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al
CEIP “Ernest Lluch” de conformitat a les normes generals i municipals vigents.
Atesa la proposta de resolució formalitzada en data 08.02.12 que s’adopta en el seu
contingut essencial.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012, el Ple de la
Corporació per unanimitat dels membres presents.
ACORDA
Primer. Declarar l’execució de la instal·lació d’un mòdul prefabricat del CEIP “Ernest Lluch”
al Ps. Estació, núm. 15, com a “construcció d’especial interès o utilitat municipal” per
concórrer circumstàncies socials, als efectes previstos a l’article 103.2 a) del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, i a l’article 5.6 de
l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.06 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
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Segon. Aplicar una bonificació del 95 % de la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, liquidada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya en data 21.07.08, per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP “Ernest
Lluch” al Ps. Estació, núm. 15, per import de 1.837,56 €.
Tercer. Deixar sense efecte i, en conseqüència, anul·lar la liquidació carregada a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per a la seva
recaptació (Càrrec ORGT 00475086 0000227185) per un import de 1.837’56 €, i aprovar la
nova liquidació tributària provisional que queda fixada en 77,78 €, d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Impost sobre Const., Instal., Obres (ICIO)
Taxa
Import de la taxa no computable per exempció
Bonificació del 95 % del l’ICIO

Tipus
3’42 % del press.
0’62 % del press.

Import (euros)
1.555,56
282,00
- 282,00
- 1.477,78

LIQUIDACIÓ FINAL

77,78

TOTAL EUROS

77,78

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ
Mitjançant el document de pagament que li serà comunicat a partir del dia 20 del mes en
curs, mitjançant ofici de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i
Finances (Secció de Recursos i Ingressos).
Cinquè. 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.
Referent a la liquidació aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i
únicament pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcaldessa en el
termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 47 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:8.1.3 N:2009/004 T:00 V:00 S:00 ASSUMPTE: Atorgament de beneficis
tributaris en relació a la llicència d’obres per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP
Ernest Lluch.
Vista la documentació tècnica aportada a l’Ajuntament d’Abrera en data 21.05.09 subscrita
per la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials al Baix Llobregat - Anoia del
Departament d’Educació de la Generaliltat de Catalunya, per al nostre coneixement i
efectes oportuns, consistent en un exemplar del projecte d’obres per a executar les obres
d’infraestructura d’un mòdul prefabricat al CEIP “Ernest Lluch”.
Vist l’acord núm. 4146 de la Junta de Govern Local de data 15.07.09 pel qual s’atorgava
llicència d’obres al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la
instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP “Ernest Lluch” al Ps. Estació, núm. 15, segons el
projecte tècnic presentat amb un pressupost d’execució material de 49.941’41 euros.
Atès que al ressenyat acord 4146 s’imposava com a condició especial A.02, la següent:

“A.02 El pressupost provisional de l'obra queda fixat en 49.941’41 euros (declarat 49.941’41 euros)
.../....”

Atès que al mateix acord núm. 4146 s’aprovava la liquidació tributària provisional per un
import de 2.087’56 € segons el següent detall:
LIQUIDACIÓ TRIBUTS --- PRESSUPOST:
Concepte
Impost sobre Const., Instal., Obres
Taxa llicència (< 90.150 €)
TOTAL EUROS

49.941’41 EUROS
Tipus
3’54 % Del press.
0’64 % Del press.

Imp (euros)
1.767’93 €
319’63 €
2.087’56 €

Atès que aquesta liquidació ha estat carregada a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT) per a la seva recaptació (Càrrec ORGT 00514351
0000162082).
Atès l’escrit del Cap de la Secció d’Obres i Manteniment al Baix Llobregat dels Serveis
Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de
data 14.10.09 (211009RE005515), on diu, entre d’altres, que “D’acord amb el que disposa

l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu
2/2004, en el que fa referència a l’aplicació de bonificació sobre la quota d’impostos de fins el 95 % a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal. Us sol·licitem que s’apliqui la màxima bonificació sobre la quota resultant de l’impost de
liquidació sobre construccions, instal·lacions i obres, per al pagament de la llicència d’obres”.

Atès que les obres contemplades en el projecte són susceptibles d’acollir-se a la màxima
bonificació que aplica el Ple municipal d’Abrera, d’acord el que disposa l’article 103.2a) del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004,
atès que és una actuació d’especial interès social.
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Atesa la normativa reguladora en aquesta matèria i, en especial, les normes que es detallen
a continuació:
- Articles segon i cinquè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2009 núm. 2.06 de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
- El punt 6 de l’article cinquè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2009 núm. 2.06 de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que diu, literalment:
“Es concedirà una bonificació fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i artístiques o de foment de
l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, fixant en el mateix acord, l'import a bonificar, que no serà inferior al
25% ni superior al 95%.”

- El codi 2.02 de l’article setè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2009 núm. 2.08 de Taxa per a expedició i visat
de documents i altres serveis administratius que diu, entre d’altres:

“Quan, als efectes de l'article 5.4 de l'Ordenança 2.06, sigui aplicable el tipus del 0%, s'aplicarà també en el càlcul de la llicència aquest tipus.
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a l'Ordenança 2.06, o que
gaudeixin de bonificació d'aquest impost. En les obres promogudes per administracions o organismes públics, es prendrà com a pressupost
base el d'adjudicació d'aquestes obres.”

- La resta de disposicións aplicables.

Atès el paràgraf n) del punt 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local que literalment, diu:
“2. El municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
(.../...)
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y
participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.”

Atès que el Ple considera oportú en aquest cas concedir una bonificació del 95 % de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, liquidada al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al
CEIP “Ernest Lluch” de conformitat a les normes generals i municipals vigents.
Atesa la proposta de resolució formalitzada en data 08.02.12 que s’adopta en el seu
contingut essencial.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012, el Ple de la
Corporació per unanimitat dels presents
ACORDA
Primer. Declarar l’execució de la instal·lació d’un mòdul prefabricat del CEIP “Ernest Lluch”
al Ps. Estació, núm. 15, com a “construcció d’especial interès o utilitat municipal” per
concórrer circumstàncies socials, als efectes previstos a l’article 103.2 a) del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, i a l’article 5.6 de
l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.06 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Segon. Aplicar una bonificació del 95 % de la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, liquidada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
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Catalunya en data 22.07.09, per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP “Ernest
Lluch” al Ps. Estació, núm. 15, per import de 2.087’56 €.
Tercer. Deixar sense efecte i, en conseqüència, anul·lar la liquidació carregada a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per a la seva
recaptació (Càrrec ORGT 00514351 0000162082) per un import de 2.087’56 €, i aprovar la
nova liquidació tributària provisional que queda fixada en 88’40 €, d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Impost sobre Const., Instal., Obres (ICIO)
Taxa
Import de la taxa no computable per exempció
Bonificació del 95 % del l’ICIO

Tipus
3’54 % del press.
0’64 % del press.

Import (euros)
1.767’93
319’63
- 319’63
- 1.679’53

LIQUIDACIÓ FINAL

88’40

TOTAL EUROS

88’40

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ
Mitjançant el document de pagament que li serà comunicat a partir del dia 20 del mes en
curs, mitjançant ofici de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances
(Secció de Recursos i Ingressos).
Cinquè. 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.
Referent a la liquidació aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i
únicament pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcaldessa en el
termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 48 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:8.1.3 N:2010/003 T:00 V:00 S:00 ASSUMPTE: Atorgament de beneficis
tributaris en relació amb la llicència d’obres per a la construcció d’un nou CEIP al c/
Esparreguera núm. 3.
Vista la documentació tècnica aportada a l’Ajuntament d’Abrera mitjançant ofici del dia
17.01.11 (registre d’entrades núm. 000398 de 26.01.11) subscrita per la Directora dels
Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per tal de complimentar el tràmit de sol·licitud de llicència d’obres per la nova
construcció de l’escola d’Abrera a ubicar al c/ Esparreguera núm. 3.
Vist que a l’ofici abans esmentat se sol·licita també que “... el Ple de l’Ajuntament declari

aquesta obra com d’especial interès o utilitat municipal i que d’acord amb el que disposa l’article
103.2a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004,
apliqui la màxima bonificació.”

Vist l’acord núm. 5175 de la Junta de Govern Local de data 02.03.11 pel qual s’atorgava
llicència d’obres al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d’una nova escola (1 línia infantil i primària) al c/ Esparreguera núm. 3, segons
el projecte tècnic presentat amb un pressupost d’execució material de 2.325.986’68 euros.
Atès que al mateix acord núm. 5175 s’aprovava la liquidació tributària provisional per un
import de 128.859’66 € segons el següent detall:
LIQUIDACIÓ TRIBUTS --- PRESSUPOST:
Concepte

Impost sobre Const., Instal., Obres
Taxa llicència (> 120.200,00 €)

TOTAL €

2.325.986’68 EUROS
Tipus

3,59 % del pressupost
1,95 % del pressupost

Import (euros)

83.502,92 €
45.356,74 €

128.859,66 €

Atès que aquesta liquidació ha estat carregada a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT) per a la seva recaptació (Càrrecs ORGT 00635028
0000250659 –ICIO- i 00635029 0000250661 –taxa-).
Atès que les obres contemplades en el projecte són susceptibles d’acollir-se a la màxima
bonificació que aplica el Ple municipal d’Abrera, d’acord el que disposa l’article 103.2a) del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004,
que es transcriu a continuació, atès que és una actuació d’especial interès social.
Artículo 103. Gestión tributaria del impuesto. Bonificaciones potestativas.
2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a. Una bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Atesa la normativa reguladora en aquesta matèria i, en especial, les normes que es detallen
a continuació:
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- Articles segon i cinquè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2011 núm. 2.06 de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO).
- El punt 6 de l’article cinquè de l’Ordenança Fiscal Municipal de 2011 núm. 2.06 de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que diu, literalment:

“Es concedirà una bonificació fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i artístiques o de foment de
l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, fixant en el mateix acord, l'import a bonificar, que no serà inferior al
25% ni superior al 95%.”

- El codi 2.02 de l’article setè de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.08 de Taxa per a expedició i visat de
documents i altres serveis administratius que diu, entre d’altres:

“Quan, als efectes de l'article 5.4 de l'Ordenança 2.06, sigui aplicable el tipus del 0%, s'aplicarà també en el càlcul de la llicència aquest
tipus. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a l'Ordenança 2.06, o
que gaudeixin de bonificació d'aquest impost. En les obres promogudes per administracions o organismes públics, es prendrà com a
pressupost base el d'adjudicació d'aquestes obres.”

- La resta de disposicións aplicables.

Atès el paràgraf n) del punt 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local que literalment, diu:
“2. El municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
(.../...)
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y
participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.”

Atès que el Ple considera oportú en aquest cas concedir una bonificació del 95 % de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), liquidada al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una
nova escola de conformitat a les normes generals i municipals vigents.
Atesa la proposta de resolució formalitzada en data 01.02.12 que s’adopta en el seu
contingut essencial.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012, el Ple de la
Corporació per unanimitat dels presents
ACORDA
Primer. Declarar l’execució del nou CEIP al c/ Esparreguera núm. 3, com a “construcció
d’especial interès o utilitat municipal” per concórrer circumstàncies socials, als efectes
previstos a l’article 103.2 a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
Reial Decret Legislatiu 2/2004, i a l’article 5.6 de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.06 de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
Segon. Aplicar una bonificació del 95 % de la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, liquidada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per a la construcció d’una nova escola de primària al c/ Esparreguera, núm. 3,
per import de 79.327’77 €.
Tercer. Deixar sense efecte i, en conseqüència, anul·lar les liquidacions carregades a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per a la seva
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recaptació (Càrrecs ORGT 00635028 0000250659 –ICIO- i 00635029 0000250661 –taxa-)
per un import total de 128.859,66 €, i aprovar la nova liquidació tributària provisional que
queda fixada en 4.175’15 €, d’acord amb el següent detall:
Concepte
Impost sobre Const., Instal., Obres (ICIO)
Taxa
Import taxa no computable (no subjectes)
Bonificació del 95 % del l’ICIO

Tipus
3’59 % del press.
1’95 % del press.

Import (euros)
83.502’92
45.356’74
- 45.356’74
- 79.327’77

LIQUIDACIÓ FINAL

4.175’15

TOTAL EUROS

4.175’15

PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ
Mitjançant el document de pagament que li serà comunicat a partir del dia 20 del mes en curs, mitjançant
ofici de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances
(Secció de Recursos i Ingressos).
Cinquè. 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.
Referent a la liquidació aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i
únicament pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcaldessa en el
termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 49 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C: CONTRACT N: P0800010A T: 00 V: 00 S: 01 ASSUMPTE: Adhesió a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument valuós i
necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si
mateixa i tota sola.
Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que
fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat
de les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
Atès que l’adhesió a l’ACM respon, a més dels avantatges generals de l’associacionisme
municipalista, el fet que l’Ajuntament podrà gaudir d’un conjunt ampli de prestacions que
aquesta entitat posa a disposició dels seus membres. Entre aquestes prestacions, es
troba la possibilitat d’adherir-se a mecanisme de centrals de contractació de determinats
serveis com el subministrament elèctric o les assegurances. Aquests serveis resulten de
molt difícil contractació en un ajuntament de les dimensions d’Abrera, per la complexitat
tècnica que presenten, i a més el fet que la licitació que realitza l’associació ho sigui per a
un volum molt important de municipis, fa que es puguin obtenir uns estalvis molt sensibles.
De fet, la sola adhesió a la contractació de subministrament elèctric supera amb escreix
per l’estalvi que proporciona la quota anual que l’Ajuntament satisfarà a l’associació.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012, el Ple de la
Corporació per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 vots a favor del grup
municipal del Partit Popular, 3 abstencions del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2
vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor d’Iniciativa per
Catalunya Verds, 1 vot a favor del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1
abstenció del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
ACORDA
Primer.- Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els
Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; al
mateix temps, facultar a la Sra. Maria Soler Sala per a representar-nos a les assemblees i
ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre.
Segon.- Adoptar, d'acord amb les obligacions i deures derivats, les següents decisions de
naturalesa econòmica:
- S'aprova (autoritza) la despesa de 2.231 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària de
referència 920/466,00 (Exercici 2012) i s'assumeix el compromís (disposició) de despesa
per la quantitat indicada a favor de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (CIF
P0800010A).
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Tercer.- Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d'aquest
acord i el trameti a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
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.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
comunicar al Departament d’Intervenció Tresoreria i Finances, i a tots els regidors del
Consistori.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 50 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució relativa a la
derogació de la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat.
Vista la proposició d’acord de data 3 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
“MOCIÓ EXIGINT LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE
L’ESTAT
L’actual crisi del capitalisme constata el fracàs d’aquest model de producció per generar riquesa i
qualitat de vida per a la majoria de la població. L’actual conjuntura no és únicament el resultat de
la fallida del sistema financer, sinó que evidencia la pròpia incapacitat del sistema per seguir
acumulant beneficis de forma ininterrompuda mitjançant la venda de béns i serveis i, al mateix
temps, mantenir les condicions de vida (i de consum) d’una classe treballadora que ha vist com es
deterioraven els seus salaris reals i es congelava el crèdit.
La sortida a la crisi, que s’està imposant des de la UE, es fonamenta en la reducció del dèficit
desmantellant l’estat del benestar i reduint els costos salarials. Aquestes mesures, que pretenen
culpabilitzar al sector públic i a la classe treballadora de l’origen d’aquesta crisi, només tenen un
objectiu: sostenir el procés d’acumulació capitalista a costa de la transferència de diners públics a
mans privades, com hem vist en el procés de rescat de les entitats bancàries, que són els ens que
presenten major endeutament exterior, o en l’onada de privatitzacions.
L’anterior govern del PSOE i l’actual del PP han actuat seguint la mateixa lògica: obediència
submisa als designis de la UE i dels “mercats”, retallades pressupostàries prioritàriament sobre la
despesa social i abaratiment de l’acomiadament i degradació dels drets laborals. A hores d’ara
tothom sap que l’abaratiment de l’acomiadament només facilita la destrucció d’ocupació,
l’experiència en anteriors reformes així ho ha demostrat, només cal recordar la de l’any 2010, en
què es facilitava l’acomiadament col·lectiu de 20 dies per any i les seves conseqüències han estat
el creixement de l’atur en gairebé dos milions de persones des de la seva aprovació fins ara.
El Reial Decret-Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, és
l’aprofundiment i extensió de la dinàmica d’atacs contra la classe treballadora per part de
l’oligarquia empresarial i financera de l’estat amb la connivència de governs d’un o altre signe.
Aquesta contrareforma suposa:
1. Es redueix la indemnització per acomiadament improcedent de 45 dies/any, amb un límit
de 42 mensualitats, a 33 dies amb un límit de 24 mensualitats.
2. Es crea un nou contracte indefinit amb un període de prova d’1 any.
3. Es facilita a l’empresari la possibilitat de modificar unilateralment jornada, salari, horari i
distribució del temps de treball, treball a torns, entre d’altres condicions.
4. S’elimina l’autorització administrativa als acomiadaments col·lectius, cosa que obrirà la
porta a expedients injustificats. Suposa a la pràctica la generalització de les
indemnitzacions de 20 dies.
5. Es prioritza el conveni d’empresa enfront del sectorial en les matèries determinants de la
relació laboral (el conveni d’empresa podrà regular condicions inferiors al del sector).
6. Es podrà acomiadar per faltar 9 dies justificadament (per malaltia o accident no laboral) en
un període de 2 mesos.
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Unes mesures de tal magnitud mostren l’agressivitat amb que la dreta política, social i econòmica
està afrontant la lluita de classes a l’estat espanyol exercint una pressió constant sobre els salaris i
les condicions laborals. Per suposat, és possible crear ocupació, estable i de qualitat, estimulant
l’economia real mitjançant el crèdit per ajudar les petites empreses i autònoms a contracte,
mesures d’increment del consum i la inversió, augmentar l’ocupació pública per millorar l’educació,
la sanitat, l’atenció a la dependència i altres serveis públics.
Per tot això, proposem que l’Ajuntament d’Abrera acordi:
-

Exigir al govern central la derogació immediata a la reforma laboral que va entrar en vigor
dissabte 12 de febrer de 2012.
Exigir al govern central l’enfortiment dels serveis públics com a garant de drets i cohesió
social i de redistribució de la riquesa cap a les persones en situació d’atur.
Demanar al govern central la posada en marxa d’un pla de creació d’ocupació des del
sector públic, un Pla de Formació/Ocupació per atendre la situació d’aturats que hagin
esgotat les seves prestacions i la reducció de la jornada laboral a 35 hores. Tot això,
sufragat amb la reducció del frau de les grans empreses, l’aflorament de l’economia
submergida, la restauració efectiva de l’impost de patrimoni i l’aplicació d’un impost a les
entitats financeres.

Abrera, 3 de març de 2012 Iván Serrano Rodríguez Regidor d’EU-IU”

El Ple per assentiment accepta l’esmena efectuada per la regidora del grup Socialista,
Sra. Guadalupe Marcos Giménez, pel regidor d’Alternativa d’Abrera, Sr. Miquel Carrión
Mateo, i pel regidor d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, Sr. Iván Serrano, en el sentit
següent:
A l’apartat tercer de la part expositiva on diu: “L’anterior govern del PSOE i l’actual del PP han
actuat seguint la mateixa lògica:...” dirà: “El govern de l’Estat ha actuat seguint una mateixa
lògica:...”

A la part dispositiva s’afegeix:
- Acordar enviar el text d’aquesta moció a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Sra.
Fátima Báñez García, als grups del Congrés dels Diputats que han possibilitat que aquest
Decret/Llei sigui convalidat: PP, UPN, FAC i CiU, i als sindicats convocants de la vaga.
Ates 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 EXIGINT LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE
L’ESTAT
L’actual crisi del capitalisme constata el fracàs d’aquest model de producció per generar riquesa i
qualitat de vida per a la majoria de la població. L’actual conjuntura no és únicament el resultat de
la fallida del sistema financer, sinó que evidencia la pròpia incapacitat del sistema per seguir
acumulant beneficis de forma ininterrompuda mitjançant la venda de béns i serveis i, al mateix
temps, mantenir les condicions de vida (i de consum) d’una classe treballadora que ha vist com es
deterioraven els seus salaris reals i es congelava el crèdit.
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La sortida a la crisi, que s’està imposant des de la UE, es fonamenta en la reducció del dèficit
desmantellant l’estat del benestar i reduint els costos salarials. Aquestes mesures, que pretenen
culpabilitzar al sector públic i a la classe treballadora de l’origen d’aquesta crisi, només tenen un
objectiu: sostenir el procés d’acumulació capitalista a costa de la transferència de diners públics a
mans privades, com hem vist en el procés de rescat de les entitats bancàries, que són els ens que
presenten major endeutament exterior, o en l’onada de privatitzacions.
El govern de l’Estat ha actuat seguint una mateixa lògica: obediència submisa als designis de la
UE i dels “mercats”, retallades pressupostàries prioritàriament sobre la despesa social i
abaratiment de l’acomiadament i degradació dels drets laborals. A hores d’ara tothom sap que
l’abaratiment de l’acomiadament només facilita la destrucció d’ocupació, l’experiència en anteriors
reformes així ho ha demostrat, només cal recordar la de l’any 2010, en què es facilitava
l’acomiadament col·lectiu de 20 dies per any i les seves conseqüències han estat el creixement de
l’atur en gairebé dos milions de persones des de la seva aprovació fins ara.
El Reial Decret-Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, és
l’aprofundiment i extensió de la dinàmica d’atacs contra la classe treballadora per part de
l’oligarquia empresarial i financera de l’estat amb la connivència de governs d’un o altre signe.
Aquesta contrareforma suposa:
7. Es redueix la indemnització per acomiadament improcedent de 45 dies/any, amb un límit
de 42 mensualitats, a 33 dies amb un límit de 24 mensualitats.
8. Es crea un nou contracte indefinit amb un període de prova d’1 any.
9. Es facilita a l’empresari la possibilitat de modificar unilateralment jornada, salari, horari i
distribució del temps de treball, treball a torns, entre d’altres condicions.
10. S’elimina l’autorització administrativa als acomiadaments col·lectius, cosa que obrirà la
porta a expedients injustificats. Suposa a la pràctica la generalització de les
indemnitzacions de 20 dies.
11. Es prioritza el conveni d’empresa enfront del sectorial en les matèries determinants de la
relació laboral (el conveni d’empresa podrà regular condicions inferiors al del sector).
12. Es podrà acomiadar per faltar 9 dies justificadament (per malaltia o accident no laboral) en
un període de 2 mesos.
Unes mesures de tal magnitud mostren l’agressivitat amb que la dreta política, social i econòmica
està afrontant la lluita de classes a l’estat espanyol exercint una pressió constant sobre els salaris i
les condicions laborals. Per suposat, és possible crear ocupació, estable i de qualitat, estimulant
l’economia real mitjançant el crèdit per ajudar les petites empreses i autònoms a contracte,
mesures d’increment del consum i la inversió, augmentar l’ocupació pública per millorar l’educació,
la sanitat, l’atenció a la dependència i altres serveis públics.
Per tot això, proposem que l’Ajuntament d’Abrera acordi:
-

Exigir al govern central la derogació immediata a la reforma laboral que va entrar en vigor
dissabte 12 de febrer de 2012.
Exigir al govern central l’enfortiment dels serveis públics com a garant de drets i cohesió
social i de redistribució de la riquesa cap a les persones en situació d’atur.
Demanar al govern central la posada en marxa d’un pla de creació d’ocupació des del
sector públic, un Pla de Formació/Ocupació per atendre la situació d’aturats que hagin
esgotat les seves prestacions i la reducció de la jornada laboral a 35 hores. Tot això,
sufragat amb la reducció del frau de les grans empreses, l’aflorament de l’economia
submergida, la restauració efectiva de l’impost de patrimoni i l’aplicació d’un impost a les
entitats financeres.

27

-

Enviar el text d’aquesta moció a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Sra. Fátima
Báñez García, als grups del Congrés dels Diputats que han possibilitat que aquest
Decret/Llei sigui convalidat: PP, UPN, FAC i CiU, i als sindicats convocants de la vaga.

Abrera, 3 de març de 2012 Iván Serrano Rodríguez Regidor d’EU-IU”

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 3 de març de 2012 en relació amb la
derogació de la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat, per 6 vots a favor del grup
municipal Socialista, 2 vots en contra del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor
del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions 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. 51 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució relativa a la
construcció de la Tercera Escola d’Abrera.
Vista la proposició d’acord de data 14 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular.
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:
“Atès que per acords de Ple de 30 de març i 28 de setembre de 2007, l’Ajuntament d’Abrera va
acordar cedir gratuïtament a favor de la Generalitat dues finques colindants al sector de Sant
Hilari. Un total de 13.331,75 metres quadrats on ubicar els nous centres d’estudis secundaris i
d’educació infantil i primària.
Atès que el 27 de març de 2009, en acord plenari número 2114, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar
la petició al Departament d’Educació de la Generalitat de la necessitat de la construcció del nou
Centre d’Estudis Secundaris i del tercer Centre d’Estudis d’Infantil i Primària a la localitat d’Abrera
Atès que donada la manca de places pels alumnes d’Abrera, des de fa anys s’està cobrint el
servei amb mòduls a l’escola Ernest Lluch i que per aquesta mancança cada vegada s’està
ampliant el número de mòduls instal·lats, perjudicant així a l’educació que rep l’alumnat d’aquest
centre educatiu.
Atès que en data 20 de juliol de 2011, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la proposta de resolució
número 7, en què es mostrava la preocupació pel retard en la construcció de la Tercera Escola
d’Abrera i s’exigia a la Generalitat de Catalunya el compliment dels compromisos en matèria
d’Ensenyament que té amb el nostre poble tant per la construcció de la Tercera Escola.
Atès que en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el Govern de la
Generalitat, els Grup Parlamentaris de Convergència i Unió i del Partit Popular van subscriure un
acord, en quin punt quart es tracta dels compromisos en matèria d’equipament educatius i
sanitaris i s’acorda que el Govern de la Generalitat es compromet a dur a terme la construcció i, si
és possible la posada en marxa, entre d’altres de la Tercera Escola d’Abrera.
Atès en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2012, figura una partida d’import
4.110.236,24 euros per Obra en el CEIP F. Platón Sartí i una altra per a inversions amb sistemes
de finançament específics per import de 600.000 euros destinada a la Tercera Escola d’Abrera,
quantitat que entenem insuficient per a l’execució d’aquest equipament educatiu.
Atès la necessitat de que Abrera compti de manera urgent amb la construcció i posada en marxa
de la Tercera Escola i donats els compromisos adquirits al llarg d’aquest anys i finalment amb
l’aprovació del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2012.
El Grup Municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament d’Abrera per a la seva
aprovació la següent
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MOCIÓ
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament d’Abrera exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya que
exerceixi el seu compromís amb en matèria d’equipaments educatius i per tant que executi el
projecte de la construcció de la Tercera Escola d’Abrera en el marc del pressupost de 2012.
SEGON. Donar trasllat del present acord a tota la comunitat educativa del nostre municipi i al
Govern de la Generalitat, Departament d’Educació.
Abrera, 14 de març de 2012 Isabel Ruiz Bautista Regidora Portaveu Grup Municipal del Partit
Popular a l’Ajuntament d’Abrera”

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític
municipal del Partit Popular, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió
de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Rebutjar l’esmena de supressió del paràgraf cinquè de la part dispositiva formulada
per l’equip de govern, i aprovar la proposició d’acord de data 14 de març de 2012 en relació
amb la construcció de la Tercera Escola d’Abrera, per unanimitat dels membres presents.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 52 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució relativa a la
col·locació de les banderes oficials i de l’efígie de S.M. el Rei, a l’edifici i sala de plens de
l‘Ajuntament d’Abrera.
Vista la proposició d’acord de data 14 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular.
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:
“A l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera no oneja cap de les banderes oficials i obligatòries; és a dir la
Catalana i l’Espanyola. tot i que hi ha 4 pals per a banderes, els quals es fan servir només en
algunes ocasions.
La Constitució Espanyola i la Llei 39/1981 obliguen a totes les administracions a que onegin les
banderes estatals i autonòmiques en llurs edificis oficials.
Tanmateix, l’article 85.2 del RD 2568-1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals disposa:
“Artículo 85.
1. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa consistorial, Palacio provincial o Sede de la Corporación de
que se trate, salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o de una
resolución del Alcalde o Presidente dictada previamente y notificada a todos los miembros de la
Corporación, podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En todo caso, se hará constar en acta esta
circunstancia.
2. En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. El Rey”.

La sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera incompleix aquesta normativa, d’obligat compliment a
totes les Entitats Locals.
Per tant, davant la absència de les banderes oficials i de l’efígie de S.M el Rei, a l’edifici i sala de
plens del nostre Ajuntament, i el consegüent incompliment de Llei, el Grup Municipal del Partit
Popular formula al Ple de l’Ajuntament d’Abrera la següent :
MOCIÓ
PRIMER: L’Ajuntament d’Abrera, tal i com estableixen l’article 4 de la Constitució Espanyola i 39
de la Llei 1981, a partir de l’endemà de l’aprovació de la present moció, procedirà a la col·locació
de les banderes Catalana i Espanyola així com de les que es considerin oportunes, als pals
existents, a tal efecte, a l’edifici institucional de l’Ajuntament d’Abrera, així com la foto emmarcada
amb l’efígie de S. M. el Rei d’Espanya.
SEGON: Del present acord es donarà trasllat a la Delegació del Govern de Catalunya.
Abrera, 14 de març de 2012 Isabel Ruiz Bautista Regidora Portaveu grup municipal del Partit
Popular”
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític
municipal del Partit Popular, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió
de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 14 de març de 2012 en relació amb la
col·locació de les banderes oficials i de l’efígie de S.M. el Rei, a l’edifici i sala de plens de
l‘Ajuntament d’Abrera, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 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 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. 53 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució contra la reforma
laboral.
Vista la proposició d’acord de data 13 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal de Plataforma per Catalunya.
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL
El Govern del PP acaba d’aprovar, una nefasta Reforma Laboral que va entrar en vigor el passat
12 de febrer de 2012.
Una Reforma Laboral que suposa una intolerable pèrdua de drets socials per als nostres
treballadors, facilitant i abaratint l’acomiadament introduint una sèrie de normatives totes elles
tendents a menyscabar els drets laborals adquirits i el pes específic dels treballadors al mercat
laboral.
La Reforma ve imposada per l’FMI, el BCE, els anomenats “mercats financers”, i els governs
d'Alemanya i França, sent un atac directe a la nostra legítima sobirania. La reforma està en la
mateixa línia neoliberal que ha conduït a Grècia a una situació de col lapse econòmic i a un violent
esclat social.
Atès que la nova Reforma Laboral no crearà llocs de treball sinó que permetrà la destrucció dels
que ja hi ha i crearà incertesa i inestabilitat al futur mercat laboral.
Atès que les noves contractacions que es preveuen només generaran precarietat i provisionalitat
en els treballadors.
Atès que el contingut de la reforma demostra que el Govern actual no té capacitat ni voluntat de
trobar fórmules capaces d’acabar amb la xacra de l’atur, els índexs del qual no deixen
d’augmentar mes rere mes.
I atès que aquesta Reforma redueix les indemnitzacions per acomiadament, facilita en
gran manera la qualificació d’”acomiadament procedent” i facilita a l’empresari a modificar de
forma unilateral jornada, horaris i salaris provocant que el treballador se senti desprotegit davant
les decisions arbitràries de l’empresari.
Per això,
El grup municipal de Plataforma per Catalunya, sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- L’Ajuntament d’Abrera sol·licita al Govern que reconsideri l’aprovació d’aquesta Reforma
Laboral i que valori els motius exposats per Plataforma per Catalunya per tal de procedir al rebuig
íntegre de la mateixa.
2.- L’Ajuntament d’Abrera recolzarà tot tipus de mobilització contra aquesta Reforma Laboral.

33

3. Traslladar aquests acords a la presidència del Govern, a la Ministra de Treball i als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Abrera, 13 de Març de 2012 Xavier Bazan. Regidor PXC 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 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 13 de març de 2012 contra la reforma
laboral, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 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 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. 54 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució per instar la
Generalitat de Catalunya al bloqueig de les prestacions de renda mínima d’inserció (RMI)
als immigrants extracomunitaris.
Vista la proposició d’acord de data 13 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal de Plataforma per Catalunya.
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 INSTAR LA GENERALITAT AL BLOQUEIG DE LES PRESTACIONS DE RENDA MÍNIMA
D’INSERCIÓ (RMI) ALS IMMIGRANTS EXTRACOMUNITARIS
Atès que un dels requisits per obtenir la prestació de Renda Mínima ďlnserció (RMI) requereix que
no es podrà rebre la prestació si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar
posseeix béns mobles o immobles.
Atès que comprovar això al nostre país es fàcil, ja que es pot realitzar una Recerca per Titular
introduint el nom o DNI i l’àmbit geogràfic nacional, obtenint una Nota de Localització on apareixen
tots els registres en els quals aquest titular posseeix una propietat. Però si l’Òrgan Tècnic
Administratiu de l’RMI, que valora els expedients, no disposa de la Nota de Localització emesa pel
Registre de la Propietat de totes les sol·licituds de l’RMI que s'han concedit fins ara, estaria
cometent una negligència amb els diners públics.
Atès que en alguns països, com per exemple al Marroc, coexisteix una dualitat legislativa que
regula el règim de la propietat immobiliària on els béns immobiliaris estan subjectes a dos règims
totalment diferents en funció de si es troben inscrits en els Registres de la Propietat o no:
1. Ens trobem que d’una banda, existeix la propietat immobiliària inscrita en el Registre de
la Propietat. En aquest cas, la possessió del be està documentada en un títol de propietat
inscrit en un Registre oficial i públic.
2. I d’altra banda, coexisteixen les propietats no registrades, denominades "Melk", les quals
es regulen per normes de dret musulmà. El document que sustenta aquest tipus de
propietat rep el nom de "moulkia". Aquestes propietats no es troben inscrites en un registre
i consisteixen en una acta emesa per una espècie de notari corànic ("el Hadoul"), i es
fonamenten sobre la base dels testimoniatges de 2 Hadoul o be 12 testimonis que
confirmen la possessió del bé.
I atès que la dualitat legislativa que regula el regim de la propietat immobiliària en alguns països
dificulta la comprovació i verificació d’aquest requisit per obtenir la prestació de l’RMI. I que els
sol·licitants de l’RMI procedents de països on el regim de la propietat és dual i no disposen d'un
servei telemàtic d'informació registral accessible a les administracions del nostre país, aquests
sol·licitants, no haurien de tenir accés a les prestacions mentre als seus països d’origen no
habilitin un sistema per a la comprovació registral.
Per aquest motiu, PxC sol·licita al Ple l’adopció del següent acord:
Instar al Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya, a l'Òrgan
Tècnic Administratiu de la Renda Mínima d’lnserció (RMI), que valora els expedients, i a la
Comissió Interdepartamental de l’RMI de la Generalitat, al bloqueig de les prestacions de
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l’RMI als immigrants extracomunitaris procedents de països en els quals no es pugui
comprovar i verificar la possessió o titularitat de béns immobles.
Abrera, 13 de Març de 2012 Xavier Bazan. Regidor PXC 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 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 13 de març de 2012 per instar la
Generalitat de Catalunya al bloqueig de les prestacions de renda mínima d’inserció (RMI)
als immigrants extracomunitaris, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 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
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. 55 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució de declaració de
condemna a l’ablació genital femenina.
Vista la proposició d’acord de data 13 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal de Plataforma per Catalunya.
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:
“DE DECLARACIÓ DE CONDEMNA A L’ABLACIÓ GENITAL FEMENINA
Atès que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que el passat 6
de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerància Zero a l’Ablació.
Atès que segons UNICEF la mutilació genital femenina afecta a més de 140 milions de nenes i
dones a tot el planeta i que cada minut cinc nenes son sotmeses a una ablació al món i que cada
any més de tres milions de nenes tenen el risc de sofrir la cruel mutilació del clítoris i que és
encara una pràctica que es continua practicant actualment a 26 països africans i a alguns d’Àsia.
Atès que experts de la Universitat Autònoma de Barcelona creuen que prop de 10.000 nenes
poden estar en risc de sofrir una ablació a Espanya i que els Mossos d’Esquadra han intervingut
en 36 casos de nenes a Catalunya que estaven en risc de sofrir una ablació, segons les xifres del
2011 de la Conselleria d’Interior.
Atès que a la immensa majoria dels casos de residents a fora de l’Àfrica es tracta de menors que
sovint viatgen als seus països d’origen per practicar la mutilació, sobretot en èpoques de vacances
escolars.
Atès que a Espanya la primera sentència contra uns pares responsables de l’ablació de la seva
fula va ser el passat mes de novembre a una parella originària de Gàmbia que viu a la província
de Terol i que va ser condemnada només a sis anys de presó pel pare i de dos per la mare, ja que
la mutilació genital femenina tan sols està penalitzada a Espanya amb entre sis i dotze anys de
presó.
Atès que l’ablació genital femenina causa segons l’OMS danys irreparables, ja que pot implicar la
mart de la nena per col·lapse hemorràgic o per col·lapse neurogènic a causa de l’intens dolor i el
traumatisme, així com infeccions agudes i septicèmia. Moltes nenes entren en un estat de
col·lapse induït per l’intens dolor, el trauma psicològic i l’esgotament a causa dels crits.
I atès que la mutilació del clítoris és a dia d’avui una de les pràctiques més salvatges de violència
de gènere i que és un atemptat a la llibertat sexual de la dona.
Per tota aquesta motius, PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Condemnar rotundament l’aberrant i denigrant pràctica de l’ablació de clítoris a tot
el planeta.
2. Instar tant al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya com al Ministeri
de l’Interior de l’Estat espanyol a què destini els recursos econòmics i humans
necessaris per tal de lluitar contra la terrible pràctica de la mutilació genital, tant a
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Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol i als països on es costum l’ablació,
intentant assolir acords exclusius amb les autoritats dels països d’origen de les
famílies amb nenes en perfil de sofrir una mutilació genital.
3. Instar al Ministeri de Justícia del govern de l’Estat espanyol a que endureixi les
penes per delicte d’ablació del clítoris a fi de dissuadir amb més fermesa a totes
aquelles persones que tinguin la intenció de practicar tal atrocitat a menors
indefenses.
4. Que l’Ajuntament elabori un Protocol Municipal per a la Prevenció i l’Actuació
Contra la Mutilació Genital Femenina, en col·laboració amb centres educatius de la
vila, els cossos de seguretat, els centres d’assistència primària de salut i I’hospital
comarcal.
Abrera, 13 de Març de 2012 Xavier Bazan Regidor PXC 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 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 13 de març de 2012 de declaració de
condemna a l’ablació genital femenina per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2
abstencions del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor del grup municipal
d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a
favor d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot en contra del grup municipal de Plataforma
per Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 56 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució relativa a la
petició d’alliberament d’Àsia Bibi condemnada a mort a la forca per un tribunal pakistanès.
Vista la proposició d’acord de data 13 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal de Plataforma per Catalunya.
“MOCIÓ DE PETICIÓ D’ALLIBERAMENT D’ÀSIA BIBI CONDEMNADA A MORT A LA FORCA
PER UN TRIBUNAL PAKISTANÈS
Atès que des de fa un any Àsia Bibi espera en el corredor de la mort d’una presó pakistanesa pel
compliment d’una injusta sentència de mort a la forca dictada per un jutge de districte i que
continua pendent d’apel·lació al Tribunal Superior de Lahore.
Atès que podria ser la primera dona al Pakistan executada per mitjà d’una forca i que corre perill
tant dins com fora de la presó, ja que podria ser assassinada en qualsevol moment pels islamistes,
tal com revelen fonts de l’ONG Sharing Life Ministry Pakistan, o Joseph Francis, director del
Centre per a Ajuda Legal i Resolucions (CLAAS) que atén a cristians acusats de blasfèmia al
Pakistan, que declarava fa poques setmanes que tant ella com la seva família “no tenen futur en
aquest país” o “ per sobreviure hauran d'abandonar Pakistan” i reblava en un rotatiu del nostre
país “al Pakistan els cristians no tenim drets i estem perseguits”.
Atès que tant el governador de Panjab, Salman Taseer, com el ministre de minories Shahbaz
Bhatti van ser assassinats per demanar el perdó presidencial per a Àsia Bibi, i que aquest país
està aplicant la xaria o llei islàmica de forma progressiva, amb les conseqüències letals que això
significa per a la defensa de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, així com del
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966, i que Pakistan forma part, malgrat que amb
reserves, quant a interpretar el Pacte en el marc de la seva constitució.
Atès que tot va ocórrer el 14 de juliol de 2009, tal com descriu la sentència, quan aquesta
camperola catòlica collia, i va anar al pou a beure aigua. Diverses dones la van escridassar i li van
dir que l’aigua era de les musulmanes i que si bevia la contaminaria. Àsia va contestar “em fa
l'efecte que Jesús tindria un punt de vista diferent al de Mahoma sobre aquesta qüestió”, “com
t’atreveixes a parlar per la boca del profeta, bèstia immunda?”, li van contestar aquestes dones
musulmanes que la van acusar formalment de blasfèmia davant el tribunal. Després d'una brutal
pallissa va ser empresonada en una cel·la que manca fins i tot de finestra, i poc després
condemnada a ser penjada a la forca. Actualment espera que prosperi el recurs o ser executada.
Atès que l’advocat defensor demana més pressió internacional, com ja ha manifestat el Papa
Benet XVI en una de les seves tradicionals crides a l’oració, diversos països de la comunitat
internacional o la Comissió pels Drets Humans i Ajuda als Presos, que lamenta que la justícia
pakistanesa no estigui preparada per defensar als cristians, i denuncien que hi ha revisions per
acusació de blasfèmia acumulades durant més de 8 anys, i així com la inacció del govern
bloquejat pels islamistes i davant el temor de la proximitat de les eleccions.
I atès que és just sumar-se a la mobilització internacional per demanar el seu alliberament
immediat i denunciar aquests casos de persecució tal com està succeint en diversos països.
Per tots aquests motius, PXC sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- El rebuig a la detenció, empresonament i condemna a Àsia Bibi per part de les
autoritats pakistaneses.
SEGON.- LA revisió immediata de la pena de forca, la sentència del jutge de districte
pertinent, així com la resolució en forma d’absolució de l’apel·lació presentada davant el
Tribunal Superior de Lahore.
TERCER.- L’alliberament per part de les autoritats pakistaneses d’Àsia Bibi immediatament
i incondicionalment, com també que es garanteixi la seva seguretat física com la de la seva
família de forma immediata.
QUART.- Demanar a les autoritats pakistaneses que acatin les normes internacionals en
matèria de defensa dels drets humans, així com els compromisos internacionals que
reclamen frenar la persecució de cristians a països que apliquen la xara o llei islàmica.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Afers Estrangers del Govern central, a la
Secretària d’Afers Estrangers de la Generalitat de Catalunya, al Consolat General del
Pakistan, a la Conferència Episcopal, així com a l’organització Human Rights Watch.
Abrera, 13 de Març de 2012 Xavier Bazan Regidor PXC d’Abrera”

Atès que el grup ponent accepta l’esmena efectuada pel grup municipal del Partit Popular
mitjançant el qual s’afegeix un paràgraf a la part dispositiva amb el redactat següent:
“Demanar al Govern espanyol que doni asil a Àsia Bibi en cas que quedi en llibertat, per
ser una dona que corre seriós perill de mort al seu poble en cas de ser alliberada,
simplement per defensar la seva llibertat a ser cristiana.”
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 PETICIÓ D’ALLIBERAMENT D’ÀSIA BIBI CONDEMNADA A MORT A LA FORCA
PER UN TRIBUNAL PAKISTANÈS
Atès que des de fa un any Àsia Bibi espera en el corredor de la mort d’una presó pakistanesa pel
compliment d’una injusta sentència de mort a la forca dictada per un jutge de districte i que
continua pendent d’apel·lació al Tribunal Superior de Lahore.
Atès que podria ser la primera dona al Pakistan executada per mitjà d’una forca i que corre perill
tant dins com fora de la presó, ja que podria ser assassinada en qualsevol moment pels islamistes,
tal com revelen fonts de l’ONG Sharing Life Ministry Pakistan, o Joseph Francis, director del
Centre per a Ajuda Legal i Resolucions (CLAAS) que atén a cristians acusats de blasfèmia al
Pakistan, que declarava fa poques setmanes que tant ella com la seva família “no tenen futur en
aquest país” o “ per sobreviure hauran d'abandonar Pakistan” i reblava en un rotatiu del nostre
país “al Pakistan els cristians no tenim drets i estem perseguits”.
Atès que tant el governador de Panjab, Salman Taseer, com el ministre de minories Shahbaz
Bhatti van ser assassinats per demanar el perdó presidencial per a Àsia Bibi, i que aquest país
està aplicant la xaria o llei islàmica de forma progressiva, amb les conseqüències letals que això
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significa per a la defensa de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, així com del
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966, i que Pakistan forma part, malgrat que amb
reserves, quant a interpretar el Pacte en el marc de la seva constitució.
Atès que tot va ocórrer el 14 de juliol de 2009, tal com descriu la sentència, quan aquesta
camperola catòlica collia, i va anar al pou a beure aigua. Diverses dones la van escridassar i li van
dir que l’aigua era de les musulmanes i que si bevia la contaminaria. Àsia va contestar “em fa
l'efecte que Jesús tindria un punt de vista diferent al de Mahoma sobre aquesta qüestió”, “com
t’atreveixes a parlar per la boca del profeta, bèstia immunda?”, li van contestar aquestes dones
musulmanes que la van acusar formalment de blasfèmia davant el tribunal. Després d'una brutal
pallissa va ser empresonada en una cel·la que manca fins i tot de finestra, i poc després
condemnada a ser penjada a la forca. Actualment espera que prosperi el recurs o ser executada.
Atès que l’advocat defensor demana més pressió internacional, com ja ha manifestat el Papa
Benet XVI en una de les seves tradicionals crides a l’oració, diversos països de la comunitat
internacional o la Comissió pels Drets Humans i Ajuda als Presos, que lamenta que la justícia
pakistanesa no estigui preparada per defensar als cristians, i denuncien que hi ha revisions per
acusació de blasfèmia acumulades durant més de 8 anys, i així com la inacció del govern
bloquejat pels islamistes i davant el temor de la proximitat de les eleccions.
I atès que és just sumar-se a la mobilització internacional per demanar el seu alliberament
immediat i denunciar aquests casos de persecució tal com està succeint en diversos països.
Per tots aquests motius, PXC sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- El rebuig a la detenció, empresonament i condemna a Àsia Bibi per part de les
autoritats pakistaneses.
SEGON.- LA revisió immediata de la pena de forca, la sentència del jutge de districte
pertinent, així com la resolució en forma d’absolució de l’apel·lació presentada davant el
Tribunal Superior de Lahore.
TERCER.- L’alliberament per part de les autoritats pakistaneses d’Àsia Bibi immediatament
i incondicionalment, com també que es garanteixi la seva seguretat física com la de la seva
família de forma immediata.
QUART.- Demanar a les autoritats pakistaneses que acatin les normes internacionals en
matèria de defensa dels drets humans, així com els compromisos internacionals que
reclamen frenar la persecució de cristians a països que apliquen la xara o llei islàmica.
CINQUÈ.- Demanar al Govern espanyol que doni asil a Àsia Bibi en cas que quedi en
llibertat, per ser una dona que corre seriós perill de mort al seu poble en cas de ser
alliberada, simplement per defensar la seva llibertat a ser cristiana.
SISÈ.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Afers Estrangers del Govern central, a la
Secretària d’Afers Estrangers de la Generalitat de Catalunya, al Consolat General del
Pakistan, a la Conferència Episcopal, així com a l’organització Human Rights Watch.”

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 28 de març de 2012.
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S’ACORDA
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 13 de març de 2012 en relació amb la
petició d’alliberament d’Àsia Bibi condemnada a mort a la forca per un tribunal pakistanès,
per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 vots a favor del grup municipal del Partit
Popular, 3 abstencions del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del grup
municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor d’Iniciativa per Catalunya Verds, 1 vot en
contra del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 57 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució per a la inclusió
dintre de l’oferta formativa de l’Ajuntament d’Abrera de cursos de tècniques d’explotació
agrària i ramadera.
Vista la proposició d’acord de data 23 de març de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DINTRE DE L’OFERTA FORMATIVA DE L’AJUNTAMENT
D’ABRERA DE CURSOS DE TÈCNIQUES D’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA I RAMADERA
Donades les circumstàncies sociològiques i econòmiques dels temps que corren, ens trobem en
una profunda depressió i fracàs d’un sistema econòmic capitalista el qual està provocant l’exclusió
social i marginació d’una part cada cop major de la societat. Aquests sectors de la societat
compren a cada cop més aturats amb grans dificultats per trobar feina, ja sigui per l’edat, pel tipus
de feina que ja no té demanda en el mercat o perquè no tenen la formació necessària. Però també
hi trobem un gran grup de gent jove que es veuen abocats a la precarietat per les seves
circumstàncies i a tota un generació que ja es considera perduda dintre d’aquest sistema de
producció.
Ja que aquest sector precaritzat cada cop més majoritari es pot trobar en el futur sense cap
possibilitat de satisfer les seves necessitats bàsiques per sobreviure per no disposar dels mitjans
ni coneixements de producció necessaris, considerem que cal explorar la possibilitat, per part de
les administracions locals, d’oferir eines per ser autosuficients.
En aquest sentit i donades les circumstàncies històriques actuals, considerem que una de les
activitats més rentables i de profit per a la societat és l’aprenentatge de tècniques avançades
d’explotació agrària i ramadera, i de la gestió de la terra i els recursos que ens ofereix l’entorn,
perquè podem prescindir de qualsevol cosa tret del menjar. Això significaria apostar per un retorn
a activitats productives locals i aferrades a la terra com a alternativa a un model de creixement
il·limitat i de gran ocupació del territori.
Per tot l’esmentat, des del grup municipal de EU-IU, plantegem la següent proposta d’acord
1. Que l’Ajuntament d’Abrera estudiï l’aplicació i promoció de cursos gratuïts i oberts per a tothom,
pels quals proposem els següents continguts:
- Agricultura ecològica
- Organitzar i gestionar una explotació familiar agrària
- Preparar, fer servir i mantenir l’ús de instal·lacions, maquinària i equips d’explotació
agrària i ramadera
- Labors i operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver
- Operacions de cultius herbacis intensius
- Operacions de cultius fruitals i cítrics
- Tasques de control fitosanitari, preservant el medi ambient i sanitat dels aliments
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Abrera, 23 de març de 2012 Iván Serrano Rodríguez Regidor d’EU-IU”

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en
la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23 de març de 2012 per a la inclusió
dintre de l’oferta formativa de l’Ajuntament d’Abrera de cursos de tècniques d’explotació
agrària i ramadera, per unanimitat dels membres.
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 58 DE DATA 30.03.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:33 ASSUMPTE: Resolució contra
l’increment de l’IBI i en defensa de l’autonomia municipal.
Vista la proposició d’acord de data 23 de març de 2012 subscrita i presentada pels Grups
Municipals Socialista, de Convergència i Unió i d’Iniciativa de Catalunya Verds.
Ates 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:
“CONTRA L’INCREMENT DE L’IBI I EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA MUNICIPAL
El govern espanyol del Partit Popular ha posat en marxa un seguit de mesures que carreguen
sobre les espatlles dels ciutadans i les ciutadanes una pressió fiscal creixent. Aquesta manera
d’actuar comporta una pujada d’impostos generalitzada i sense criteris d’equitat, el pagament
obligatori i generalitzat d’alguns serveis essencials, i increment de taxes. L’exemple més evident i
que més repercuteix en els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats és l’increment de l’lBl, una
mesura que, a més, s’ha imposat sense donar marge d’actuació als ajuntaments.
L’Ajuntament d’Abrera, denuncia la decisió unilateral del govern del PP d’aplicar un increment de
l’IBI del 10% sense comptar en cap moment amb l’opinió municipal i per tant en contra de la
legitimitat institucional i democràtica del món local. Per tant, manifestem el nostre rebuig a la
invasió de competències i l’atemptat contra l’autonomia municipal que s’està realitzant en matèria
tributària, i lamentem una imposició que afecta tota la ciutadania i perjudica clarament els
segments de població que estan patint amb més intensitat els efectes de la crisi.
Així mateix, critiquem el caos interpretatiu que ha provocat el govern a l’hora de marcar els criteris
d’aplicació de l’increment de I’lBl per l’any 2012, un fet que empitjora encara més la gestió d’un
afer tan important com aquest. La decisió inicial i les notes emeses posteriorment pel govern, lluny
d’aclarir la qüestió, han generat una elevada confusió en el si dels Ajuntaments, i encara més
tenint en compte que el Reial Decret 20/2011 es va publicar quan les corporacions locals ja tenien
aprovades les ordenances per l’any 2012 i en alguns casos ja havien completat les tramitacions
corresponents.
El govern espanyol vol atribuir la responsabilitat de I’augment de l’IBI als ajuntaments, quan el que
succeeix és que els ajuntaments es veuen obligats a aplicar-lo. Volem deixar ben clar a la
ciutadania que es tracta d’una decisió exclusivament unilateral del PP.
En definitiva, denunciem la improvisació, la inseguretat jurídica i la vulneració del principi
d’autonomia local, i reclamem al Govern de l’Estat que reconsideri com ha actuat en l’aprovació i
aplicació del Real Decret que ens obliga a I’increment de I’lBl.
Ens trobem davant d’un fet de màxima gravetat i sense precedents, i en un moment en què cal
sumar esforços i treballar junts per sortir de la crisi, les accions unilaterals i clarament perjudicials
no són la millor opció.
Abrera, 23 de març de 2012 Guadalupe Marcos Giménez Portaveu PSC Mònica Torre-Marin
Cuesta Portaveu de CIU Cristina Bigordà Vargas Portaveu de ICV”
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) dels grups
municipals Socialista, de Convergència i Unió i d’Iniciativa de Catalunya Verds i que ha
estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General
del dia 28 de març de 2012.
S’ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23 de març de 2012 contra l’increment
de l’IBI i en defensa de l’autonomia municipal, per 6 vots a favor del grup municipal
socialista, 2 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 vot a favor del grup
municipal de Plataforma per Catalunya, 1 abstenció del grup municipal d’Esquerra UnidaIzquierda Unida.

46

A2) DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex

B) CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Precs i preguntes que s’especifiquen als apartats següents.
B1) PRECS I PREGUNTES VERBALS DE LA SESSIÓ ANTERIOR
PREGUNTA

02/EU/270112/V

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta verbal
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
27.01.2012
--En aquesta sessió ordinària

Des del Departament de Joventut se’ns va convocar per l’1 de desembre via correu electrònic a una
reunió per a, textualment “extreure idees clau per a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut”.
També se’ns deia en aquest correu que era la primera fase de l’estudi.
La nostra sorpresa va ser quan en arribar a aquesta reunió ens vam adonar que no era una
convocatòria pública i participativa, sinó, tal i com se’ns va dir allà mateix, una reunió d’escollits, i que
calia anar de pressa per poder optar a les subvencions.
La informació que es va oferir a la nostra representant, i a la resta de participants, va ser insuficient,
parcial, i en cap moment es va informar sobre la totalitat del procés, ni com s’havien seleccionat als
participants, ni una valoració respecte al grau d’assoliment de l’anterior pla, ni l’objectiu d’aquesta
reunió dintre del projecte de redacció del nou Pla Local. En definitiva, tot plegat semblava més un
acte per cobrir l’expedient, que no una altra cosa, de tal manera que la persona d’Esquerra Unida i
altres participants van abandonar la reunió.
Per tot això plantegem les següents preguntes:
-

Quin era l’objecte d’aquesta reunió?
Com es van seleccionar els participants d’aquesta reunió, i perquè no es va fer una
convocatòria pública?
Quin és el disseny del procés de participació per la redacció del Pla Local de Joventut 20122015?
Quin termini s’ha fixat la regidoria per a tenir enllestida la redacció d’aquest pla?
Quan ens farà arribar la còpia del projecte de participació per al disseny del Pla Local de
Joventut 2012-2015 i la còpia de la memòria del Pla Local de Joventut 2007-2011, o en el seu
defecte de l’informe del grau d’assoliment del objectius d’aquest Pla (documentació que vam
sol·licitar via instància el 3 de desembre de l’any passat)?

B2) PRECS I PREGUNTES ESCRITES D’AQUESTA SESSIÓ
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La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
PREC

01/ADA-EU/300312/E

REGIDORS:

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

GMADA-GMEU

DE DATA:

Prec escrit
30.03.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
Sr. Iván Serrano Rodríguez
28.03.2012
RE002538DE290312
En aquesta sessió ordinària

Urbanització del polígon barcelonès II i els límits del Pla especial de protecció del Torrent Gran
Ja fa temps que venim avisant a l’Equip de Govern de que les obres d’urbanització del Polígon
Barcelonès II han envaït la franja de protecció del Torrent Gran d’Abrera, concretament el marge dret
d’aquest torrent.
Aquest torrent està protegit per un Pla parcial urbanístic aprovat l’any 2000 el qual, malauradament,
cavalca, es solapa, en part, amb el pla parcial urbanístic del polígon Barcelonès II on s’estan portant
a terme les obres d’urbanització.
Alhora, segons el projecte d’urbanització d’aquest polígon, aquesta zona és una zona verda a
conservar considerada patrimoni d’Abrera.
Però tot i que ambdós plans parcials urbanístics coincideixen en protegir el Torrent Gran d’Abrera, les
obres d’urbanització no estan respectant la normativa urbanística en vigor.
Hem pogut constatar com a la zona de solapament d’ambdós plans urbanístics, a la llera dreta del
torrent, concretament al talús, s’ha portat a terme una gran deposició de pedres de grans dimensions
formant una muralla a sobre de la qual s’està abocant grans quantitats de terres .
També estan abocant grans quantitats de terra just al límit oest del pla parcial del polígon Barcelonès
en un espai també considerat zona verda adjacent al Torrent Gran d’Abrera.
A principis del mes de març el nostre grup va demanar una visita d’obres per valorar amb els tècnics
de l’Ajuntament l’impacte d’aquestes obres sobre la zona protegida. A aquesta petició encara no hem
rebut resposta i, per suposat, la visita d’obres no ha estat encertada.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:
- A què respon la construcció de pedres i terres del talús del torrent a la que ens hem referit en
l’exposició.
- Si consideren d’adequats i proporcionats els abocaments de terres que s’estan portant a terme a
l’àmbit del polígon Barcelonès II adjacent al Torrent Gran d’Abrera.
- Quines accions pensen emprendre per aturar l’agressió al Torrent Gran d’Arbera.
- Com pensen solucionar el problema del solapament existent entre el Pla Parcial del Polígon
Barcelonès II i el Pla Especial de Protecció del Torrent Gran d’Abrera.
- Quan pensen donar resposta a la petició de visita d’obres formulada per Alternativa d’Abrera.
Alternativa d’Abrera Miguel Carrión Mateo EU-IU Abrera Iván Serrano Rodríguez.
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PREGUNTA

01/EU/300312/E

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
30.03.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
28.03.2012
RE002539DE290312
En aquesta sessió ordinària

Al Ple de 25 de novembre de l’any passat es va aprovar el conveni del servei comarcal del SIAD en
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest Servei oferia l’atenció psicològica i
jurídica a dones i va tenir el suport unànime de tots els grups d’aquest Consistori. Des d’EU-IU, a
banda de valorar positivament la iniciativa, manifestàvem la nostra preocupació perquè el conveni
finalitza la seva vigència el 30 d’abril de 2012 i plantejàvem una proposta concreta en el cas de que el
Consell Comarcal no renovés la seva vigència d’aquest conveni, plantegem les següents preguntes:
1.

Es renovarà aquest conveni? Si es renova, fins a quina data? Quines gestions s’han dut a
terme per garantir la seva renovació?
En el cas de que no es renovi, s’ha valorat la proposta de mancomunar-lo tal i com va
demanar des d’aquest grup i com va dir que s’estudiaria, arribat el cas, la regidora de Dones i
Igualtat?

2.

PREGUNTA

02/EU/300312/E

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
30.03.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
28.03.2012
RE002540DE290312
En aquesta sessió ordinària

La empresa SEAT està construïda sobre terrenys de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires.
Segons tenim entès, la liquidació de l’IAE la fa al municipi de Martorell, però aquest Ajuntament ha de
repartir proporcionalment entre tots tres ajuntaments els diners ingressats. Fins i tot es va haver de
recórrer als tribunals per arribar a aquest acord. Però ja fa anys que l’Ajuntament de Martorell sembla
incomplir aquest acord.
-

Quants diners ingressa l’Ajuntament d’Abrera procedents de l’IAE de Seat? És cert que
l’Ajuntament de Martorell no ens fa arribar els diners que ens pertoquen?
Si això és així, quants diners se’ns deuen per aquest concepte?
I, quines mesures ha pres l’ajuntament d’Abrera per reclamar a l’Ajuntament de Martorell aquesta
quantitat?

PREC

03/EU/300312/E

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
30.03.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
28.03.2012
RE002541DE290312
En aquesta sessió ordinària

Atès que la Diputació de Barcelona va fer públic el Catàleg de Suport als serveis i a les activitats
locals 2012 on s’ofereixen als ajuntaments 201 recursos per facilitar i orientar en les tasques diverses
i complexes que els ens locals duen a terme per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i
ciutadanes.
Atès que en aquests recursos, que poden ser tècnics, econòmics i materials, són eines, en alguns
casos claus, per a una acció municipal exitosa en diferents àrees (Atenció a les Persones,
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Coneixement i Noves Tecnologies, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Territori i Sostenibilitat,
etc.).
Atès que d’aquests 201 recursos més de 60 tenen termini de presentació de sol•licituds fins al 30 de
juny, més de 10 fins al 30 de setembre i més de 50 fins a final d’any, o sigui que encara estem temps
per encetar un debat sobre aquest tema.
Atès que entenem que la discussió al sí del Ple Municipal, únic òrgan municipal on la deliberació és
pública, i a la confrontació democràtica entre els diferents posicionaments polítics presents en aquest
Consistori seria un exercici de transparència profitós i exemplar.
Plantegem el següent prec:
1.

2.

Que l’equip de govern inclogui en el Ple ordinari del mes de maig un punt de debat i votació
respecte a la proposta del govern de sol·licitud de recursos d’aquest catàleg. Si es considera
que la inclusió d’aquest punt provocaria un ordre del dia excessivament dens, es podria
convocar un extraordinari a l’abril-maig.
Que es doni compte a aquest ple ordinari de març d’aquells recursos ja efectivament
sol·licitats, al marge d’aquells que no necessiten sol·licitud.

B3) PRECS I PREGUNTES VERBALS D’AQUESTA SESSIÓ
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
PREGUNTA

01/EU/300312/V

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta verbal
30.03.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
30.03.2012
--En aquesta sessió ordinària

En el Pleno de noviembre del año pasado solicitamos medidas para evitar inundaciones en la calle
que lleva al barrio del Rebato, al paso por debajo del puente de la C-55. El regidor de Obras i
Servicios declaró que ya se había encargado un estudio para mejorar toda la zona ya que había una
vaguada considerable, y también debía considerarse el tema del alcantarillado.
Les preguntamos en que situación está dicho estudio.
PREGUNTA

02/EU/300312/V

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta verbal
30.03.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
30.03.2012
--En aquesta sessió ordinària

En la calle Tramontana, viniendo del Paseo de la Estación, hay un parterre que se ha levantado.
Preguntamos si ese parterre es un tema de la comunidad de vecinos, es un tema del Ayuntamiento.
Pero en todo caso, que allí hay una zona que se ha levantado.
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PREGUNTA

01/ADA/300312/V

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

GMADA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec/Pregunta verbal
30.03.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
30.03.2012
--En aquesta sessió ordinària

Referent als passos dissuasoris de velocitat.
Tenien una sèrie de passos programats. No sé si està el del carrer Miró amb la rotonda de la Plaça
Europa. Si hi ha alguna obra prevista perquè allà últimament el cotxes passen a molta velocitat.
Allà seria interessant fer alguna actuació.
PREC

01/PP/300312/V

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

GMPP

REGIDORA:
DE DATA:

Prec verbal
30.03.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
30.03.2012
--En aquesta sessió ordinària

A mitjans de febrer se’ns va posar data límit per l’article que enviem cada dos mesos al Butlletí. No ha
sortit publicat.
Demanem per quin motiu no s’ha publicat encara. Esperem que no sigui per un titular. Demanem que
es publiqui de seguida aquest butlletí perquè a vegades les informacions o els articles que enviem
poden quedar desfasats.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA

Sessió de data 30 de març de 2012

Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan
són les 00.53 hores, del 31 de març de 2012, de la qual s'estén aquesta acta.

C) PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Precs i preguntes dels ciutadans/nes ressenyats/des als apartats següents.
C1) INTERVENCIONS DEL PÚBLIC ASSISTENT
Les intervencions consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
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ANNEX A L’ACTA DEL PLE MUNICIPAL

Sessió de data 28 de març de 2012

TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la reunió
de la Comissió Informativa General celebrada el dia 28.03.2012 en la Casa Consistorial
d'aquest Ajuntament (Hora d’inici: 19.40 Hora de finalització: 20.15).
ASSISTENTS A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Són presents a la reunió les persones
que tot seguit s’indicaran.
Pel grup PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio
Merino Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr.
Francisco Sánchez Escribano
Pel grup CIU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón
Pel grup ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Pel grup de PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo
Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez.
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala i com a secretària acctal. la Sra. Isabel de
la Cerda Fernández. També hi és present la interventora municipal, Sra. Rocío Llarás i
Muzas.
Excusen l’assistència el Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez, la Sra. Silvia Caroz Pereira i
el Sr. J. Antonio Castillo Guàrdia.
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 – Assabentat a l’aprovació de les actes de les sessions de data 13.01.12 i 27.01.12.
II - Assabentat de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de
l’exercici 2011.
III - Assabentat del certificat emès per la intervenció municipal en compliment del Reial
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.
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IV – Favorable a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament general del Mercat
Municipal d’Abrera. Votació: A favor: PSC, CiU i ICV Abstencions: PP, AdA i EU
V – Favorable a l’aprovació inicial del Pla d’actuació municipal específic per la Festa Major i
actes de foc. Votació: A favor: PSC, CiU i ICV Abstencions: PP, AdA i EU
VI – Favorable a Atorgament de beneficis fiscals en concepte d’ICIO i taxa per llicència
urbanística a favor de la Generalitat de Catalunya Votació: A favor: PSC, CiU i ICV
Abstencions: PP, AdA i EU
VII – Favorable a Adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques Votació: A
favor: PSC, CiU i ICV Abstencions: PP, AdA i EU
VIII – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida en relació amb la
derogació de la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat. Votació: A favor: AdA i
EU Abstencions: PSC, PP, CiU i ICV
IX – Favorable a la iniciativa del grup municipal del Partit Popular en relació amb la
construcció de la tercera escola d’Abrera. Votació: A favor: PP Abstencions: PSC, AdA,
CiU, ICV i EU
X – Favorable a la iniciativa del grup municipal del Partit Popular en relació amb la
col·locació de les banderes oficials i de l’efígie de S.M. el Rei, a l’edifici i sala de plens de
l‘Ajuntament d’Abrera. Votació: A favor: PP Abstencions: PSC, AdA, CiU, ICV i EU
XI – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya contra la
reforma laboral Votació. Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU, ICV i EU
XII – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar al
govern de la Generalitat al bloqueig de les prestacions de renda mínima d’inserció (RMI)
als immigrants extracomunitaris. Votació: Abstencions: PP En contra: PSC, AdA, CiU,
ICV i EU
XIII – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya de
declaració de condemna a l’ablació genital femenina. Votació: Abstencions: PSC, PP,
AdA, CiU, ICV i EU
XIV – Favorable a la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya de petició
d’alliberament d’Àsia Bibi condemnada a mort a la forca per un tribunal pakistanès.
Votació: Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU, ICV i EU
XV – Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida per a la inclusió dintre
de l’oferta formativa de l’Ajuntament d’Abrera de cursos de tècniques d’explotació agrària i
ramadera. Votació: A favor: EU Abstencions: PSC, PP, AdA, CiU i ICV
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XVI – Favorable a la iniciativa dels grups municipals del Partit Socialista, Convergència i
Unió i Iniciativa per Catalunya Verds contra l’increment de l’IBI i en defensa de l’autonomia
municipal. Votació. A favor: PSC, CIU i ICV Abstencions: PP, AdA i EU
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES: Cap
DICTÀMENS EMESOS: En conseqüència les proposicions d’acord incloses a l’ordre del
dia i les mocions presentades fins el dia que han estat dictaminades en aquesta reunió i que
es detallen a l’apartat anterior, assoleixen la condició de dictàmens d’aquesta Comissió
Informativa General.

Maria Soler Sala
ALCALDESSA

CODI DE DOCUMENT: 03PL2012_3003.doc

Josep González Ballesteros
SECRETARI

Sessió de data 30 de març de 2012

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