ACTA DE SESSIÓ 2 DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27.01.2012

CÀRRECS

PERSONES ASSISTENTS

Alcaldessa presidenta

Sra. Maria Soler Sala

PSC

Tinents/tes d’alcaldessa

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

PSC
CIU
ICV
PSC
PSC

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

Secretari

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

Sr. Josep González Ballesteros

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

Sessió de data 27 de gener de 2012

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25.11.2011 i 22.12.2011
2. Rendició de comptes corresponent a l’exercici del 2010.
3. Resolució en relació amb l’adopció del Reglament per a la gestió de les prestacions
econòmiques al món local.
4. Resolució en relació amb el rebuig de l’augment de l’IBI RDLL 20/2011.
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38
39
40

Annex I

Sessió de data 27 de gener de 2012

ASSUMPTE
ORDRE DEL DIA
Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25.11.2011 i 22.12.2011
Rendició de comptes corresponent a l’exercici del 2010
Resolució en relació amb l’adopció del Reglament per a la gestió de les prestacions
econòmiques al món local
Resolució en relació amb el rebuig de l’augment de l’IBI RDLL 20/2011
ANNEXES
Acte de la Comissió Informativa General de data 25.01.2012

NOTES i OBSERVACIONS

Sessió de data 27 de gener 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: Cap
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A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents.
A1) ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA)
ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 37 DE DATA 27.01.2012

EXPEDIENT: De sessió de les actes que s'aproven. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si
s'escau, de les actes de les sessions de data 25.11.2011 i 22.12.2011 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 llegit els documents anterior, que constitueixen la proposta de resolució, no
s'aprecien observacions o errades a corregir, el Ple Municipal per unanimitat dels membres
presents
ACORDA
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponents a les sessions de data
25.11.2011 i 22.12.2011, sense correccions ni observacions.
Segon. Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir a
diligenciar els esborranys-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 les actes aprovades.
Quart. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler
Municipal d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estarà a disposició dels interessats
les actes aprovades per a la seva consulta.
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ACORD DE PLE MUNICIPAL

NÚM.

38

DE DATA 27.01.2012

EXPEDIENT: C:6.13 N:2009/03 T:02 V:00 S:05 ASSUMPTE: Rendició de comptes
corresponent a l’exercici del 2010.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm.13893 de data 05.08.11 d’aprovació de la liquidació
pressupostària del 2010 pel qual s’inicia l’expedient de rendició de comptes.
Vist l’informe de la Interventora, emès en data 06.10.11 i registrat amb el núm. 111111-01,
en el qual no es manifesten objeccions als comptes corresponents a l’exercici del 2010.
Atès que en data 15.11.11 es va reunir la Comissió Especial de Comptes que va emetre el
Dictamen favorable que es transcriu seguidament.
Dictamen que s’emet prèvia deliberació dels membres de la Corporació :"Considerar que
no existeixen esmenes ni observacions als comptes del 2010 i, en conseqüència,
dictaminar favorablement la seva aprovació i procedir a la tramitació escaient.
Atès que en data 05.12.11, mitjançant anunci publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament d’Abrera, s’han exposat al públic els comptes del 2010 i els seus justificants,
durant el termini determinat en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que durant el termini d’exposició no s’han presentat escrits de reparaments o
al·legacions contràries a l’aprovació dels comptes.
Atesa 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 25 de gener de 2012, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor
del grup municipal Socialista, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot
a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 2 vots en contra del grup
municipal del Partit Popular, 3 vots en contra del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1
abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 1 abstenció del grup municipal
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
ACORDA
Primer. Manifestar que no existeixen objeccions a la comptabilitat municipal de l’exercici
del 2010 ni els seus justificants.
Segon. Aprovar el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, transcrit en la part
expositiva i en conseqüència declarar aprovats els comptes municipals i la gestió
econòmica, comptable i pressupostària de l’exercici esmentat.
Tercer. Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:

NOTIFICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, adjuntant la
documentació corresponent.
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ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER UNANIMITAT
El Ple per assentiment acorda la inclusió sobrevinguda d’aquesta moció a l’ordre del
dia
ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 39 DE DATA 27.01.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:23 ASSUMPTE: Resolució en relació amb
l’adopció del Reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques al món local.
Vista la proposició d’acord de data 25 de gener de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida que es transcriu literalment a continuació:
“Tema: Adopció del Reglament per a la Gestió de les Prestacions Econòmiques al Món Local
Atès que al novembre del 2009, la Diputació de Barcelona va oferir als ens municipals un model
de Reglament per a la gestió de les Prestacions Econòmiques al Món Local que proposa criteris i
barems d’accés de les famílies a les prestacions econòmiques locals, amb l’objectiu d’incrementar
l’eficàcia dels ajuts, en termes d’equitat.
Atès que des del Grup Municipal d’EU-IU portem ja anys reclamant l’adopció d’un reglament
similar que permetés objectivar i unificar els criteris de concessió dels diferents tipus d’ajudes que
ofereix el nostre Ajuntament, generaria seguretat jurídica als demandants d’aquestes ajudes, i a
més, serviria per desmuntar tòpics i mites de caire xenòfob respecte als perceptors d’aquestes
ajudes.
Atès que al juliol de 2010 se’ns va informar que s’estava treballant en l’adopció a Abrera del
Reglament de la Diputació del que ja hem fet esment i que s’esperava aprovar-lo durant aquell
any.
Atès que el Reglament de Serveis Socials, que es va aprovar definitivament al juliol del 2011,
figura entre els drets de les persones usuàries la de rebre informació suficient i entenedora sobre
els criteris d’adjudicació de serveis i interpretació d’aquest Ajuntament i per això és necessari
disposar del reglament que aquí en proposem la seva redacció.
Per tot això, plantegem les següents propostes d’acord:
1. L’elaboració d’un diagnòstic socioeconòmic, indicador del nivell de cohesió social i de les
necessitats del municipi, per orientar les polítiques locals de signe social i les prestacions,
tal i com recomana la Diputació de Barcelona.
2. L’elaboració d’un reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques a Abrera.
Abrera, 25 de gener de 2012 Iván Serrano Rodríguez regidor d’EU-IU”

El Ple per assentiment accepta l’esmena efectuada pel regidor d’Alternativa d’Abrera, Sr.
J. Andrés Martín Álamo en el sentit següent:
El redactat de l’apartat primer de la part dispositiva queda redactat com segueix:
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“L’equip de govern es referma en la voluntat de realitzar un diagnòstic social del municipi
durant aquest 2012 en els termes en que la Diputació de Barcelona assenyala al
Reglament per a la gestió de prestacions econòmiques al món local.”
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació:
“Tema: Adopció del Reglament per a la Gestió de les Prestacions Econòmiques al Món Local
Atès que al novembre del 2009, la Diputació de Barcelona va oferir als ens municipals un model
de Reglament per a la gestió de les Prestacions Econòmiques al Món Local que proposa criteris i
barems d’accés de les famílies a les prestacions econòmiques locals, amb l’objectiu d’incrementar
l’eficàcia dels ajuts, en termes d’equitat.
Atès que des del Grup Municipal d’EU-IU portem ja anys reclamant l’adopció d’un reglament
similar que permetés objectivar i unificar els criteris de concessió dels diferents tipus d’ajudes que
ofereix el nostre Ajuntament, generaria seguretat jurídica als demandants d’aquestes ajudes, i a
més, serviria per desmuntar tòpics i mites de caire xenòfob respecte als perceptors d’aquestes
ajudes.
Atès que al juliol de 2010 se’ns va informar que s’estava treballant en l’adopció a Abrera del
Reglament de la Diputació del que ja hem fet esment i que s’esperava aprovar-lo durant aquell
any.
Atès que el Reglament de Serveis Socials, que es va aprovar definitivament al juliol del 2011,
figura entre els drets de les persones usuàries la de rebre informació suficient i entenedora sobre
els criteris d’adjudicació de serveis i interpretació d’aquest Ajuntament i per això és necessari
disposar del reglament que aquí en proposem la seva redacció.
Per tot això, plantegem les següents propostes d’acord:
1. L’equip de govern es referma en la voluntat de realitzar un diagnòstic social del municipi
durant aquest 2012 en els termes en que la Diputació de Barcelona assenyala al
Reglament per a la gestió de prestacions econòmiques al món local.
2. L’elaboració d’un reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques a Abrera.
Abrera, 25 de gener 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 25 de gener de 2012, el Ple
Municipal per unanimitat dels membres presents
ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 25 de gener de 2012 en relació amb
l’adopció del Reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques al món local.
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El Ple per assentiment acorda la inclusió sobrevinguda d’aquesta moció a l’ordre del
dia
ACORD DEL PLE MUNICIPAL

NÚM. 40 DE DATA 27.01.2012

EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:23 ASSUMPTE: Resolució en relació amb el
rebuig de l’augment de l’IBI RDLL 20/2011.
Vista la proposició d’acord de data 25 de gener de 2012 subscrita i presentada pel Grup
Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida i que es transcriu literalment a continuació:
“El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic aprovat pel govern del PP a l’Estat
espanyol, entre d’altres efectes a la ciutadania, suposarà un increment percentual del rebut de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) aquest any 2012 i el 2013 a Abrera del 10%.
Aquesta decisió unilateral, significa una clara vulneració a l’autonomia local dels municipis i en cap
cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món
local porta reclamant des de fa dècades. L’increment de l’IBI només és una solució pressupostària
conjuntural que no soluciona el problema de l’infrafinançament local i afegeix major incertesa en
les finances del món local.
Atès que el caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular l’impost,
ja que en un m oment de crisi com l’actual carrega sobre moltes famílies que ja estan passant
dificultats econòmiques.
Atesa la regulació que el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i
ordenació de les taxes, impostos i contribucions especials municipals.
Atès que entre aquests regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les
exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI.
Atès la capacitat que els municipis tenen d’aprovar i regular les bases per a l’atorgament de
subvencions.
Atès l’art. 9.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan diu que les
ordenances “podran establir una bonificació de fins el cinc per cent de quota a favor dels subjectes
passius que domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera anticipin
pagaments o realitzin actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos”.
Atès que aquesta mesura d’obligat compliment suposarà un augment de la previsió d’ingressos
aprovada en els pressupostos d’aquest 2012.
Per tot això, plantegem les propostes d’acord:
PRIMER.- Mostrar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el Reial Decret
20/2011, de 30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidat al Congrés dels Diputats
amb els vots favorables de PP i CiU.
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SEGON.- Reclamar un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui
subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient
les necessitats del món local.
TERCER.- Ampliar fins al 5% la reducció de la quota en els rebuts domiciliats o que anticipin
pagaments de l’IBI.
QUART.- Destinar l’increment no pressupostat en el pressupost del 2012 d’aquest ajuntament, de
forma prioritària, a les polítiques socials.
CINQUÈ.- Traslladar l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Abrera, 25 de gener de 2012 Iván Serrano Rodríguez Regidor d’EU-IU”

El Ple per assentiment accepta l’esmena efectuada pel govern municipal, 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 dispositiva, abans de “ampliar” s’inclou “l’equip de govern
valorarà la possibilitat”.
A l’apartat quart després de “socials” s’afegeix “i a les polítiques de foment de l’ocupació”
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:
“El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic aprovat pel govern del PP a l’Estat
espanyol, entre d’altres efectes a la ciutadania, suposarà un increment percentual del rebut de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) aquest any 2012 i el 2013 a Abrera del 10%.
Aquesta decisió unilateral, significa una clara vulneració a l’autonomia local dels municipis i en cap
cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món
local porta reclamant des de fa dècades. L’increment de l’IBI només és una solució pressupostària
conjuntural que no soluciona el problema de l’infrafinançament local i afegeix major incertesa en
les finances del món local.
Atès que el caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular l’impost,
ja que en un m oment de crisi com l’actual carrega sobre moltes famílies que ja estan passant
dificultats econòmiques.
Atesa la regulació que el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i
ordenació de les taxes, impostos i contribucions especials municipals.
Atès que entre aquests regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les
exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI.
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Atès la capacitat que els municipis tenen d’aprovar i regular les bases per a l’atorgament de
subvencions.
Atès l’art. 9.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan diu que les
ordenances “podran establir una bonificació de fins el cinc per cent de quota a favor dels subjectes
passius que domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera anticipin
pagaments o realitzin actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos”.
Atès que aquesta mesura d’obligat compliment suposarà un augment de la previsió d’ingressos
aprovada en els pressupostos d’aquest 2012.
Per tot això, plantegem les propostes d’acord:
PRIMER.- Mostrar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el Reial Decret
20/2011, de 30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidat al Congrés dels Diputats
amb els vots favorables de PP i CiU.
SEGON.- Reclamar un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui
subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient
les necessitats del món local.
TERCER.- L’equip de govern valorarà la possibilitat d’ampliar fins al 5% la reducció de la quota en
els rebuts domiciliats o que anticipin pagaments de l’IBI.
QUART.- Destinar l’increment no pressupostat en el pressupost del 2012 d’aquest ajuntament, de
forma prioritària, a les polítiques socials i a les polítiques de foment de l’ocupació.
CINQUÈ.- Traslladar l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Abrera, 25 de gener 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 25 de gener de 2012, el Ple
Municipal per 6 vots a favor grup municipal Socialista, 2 vots a favor del grup municipal de
Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 2
abstencions del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor del grup municipal
d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 1 vot a
favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida.
ACORDA
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 25.01.2012 en relació amb el rebuig de
l’augment de l’IBI RDLL 20/2011.
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A2) DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
B) CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Precs i preguntes que s’especifiquen als apartats següents.
B1) PRECS I PREGUNTES ESCRITES D’AQUESTA SESSIÓ
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
PREC

01/EU/270112/E

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
25.01.2012
RE000708DE260112
En aquesta sessió ordinària

Al Ple Municipal del 20 de setembre de 2009, es va aprovar una moció presentada pel nostre grup
municipal on s’acordava la creació del Registre Municipal de Testaments Vitals o Voluntats
Anticipades. En un dels punts de l’acord figurava la convocatòria d’una comissió per a la redacció del
reglament del dit registre. Malgrat la bona voluntat del titular de la Regidoria de Salut a l’anterior
legislatura, ens trobem dos anys després amb que Abrera no disposa d’un Registre Municipal de
Testaments Vitals. Així, que plantegem el següent prec,
1. La convocatòria durant el mes de febrer, a iniciativa del Regidor de Salut, d’una Comissió
municipal amb representació de tots els grups municipals per a la redacció del Reglament i o
l’Ordenança Municipal reguladora del Registre de Testaments Vitals o Voluntats Anticipades, que
serà posteriorment sotmesa a la consideració i, si s’escau, aprovació del Ple de la Corporació.
2. Utilitzar com a material preparatori per a dita comissió l’esborrany de reglament regulador remés
als regidors i regidores d’aquest Ajuntament per l’enterior Regidor de Salut, Sr. Ribes, el gener de
2010.
PREGUNTA

02/EU/270112/E

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
25.01.2012
RE000706DE260112
En aquesta sessió ordinària

Durant l’any 2011 es van adjudicar contractes a empreses, per serveis d’atenció social a col·lectius
amb dependència, per un valor de 12.168 euros. Com que les tasques que s’adjudiquen en aquests
contractes, que són exactament: serveis d’assistència a la persona, serveis d’acompanyament i
serveis de neteja de la llar, són tasques que també desenvolupen treballadores del Departament
d’Acció Social, Dones i Igualtat, entenem que l’adjudicació d’un nou contracte que cobreixi tot l’any
2012 és la consolidació d’una pràctica d’externalització de serveis que l’ajuntament dóna. Per tot això,
plantegem les següents preguntes:
-

Són suficients dues treballadores familiars a mitja jornada per cobrir la demanda d’atenció social
d’una població de 11.611 habitants?
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-

Té previst el Departament d’Acció Social , Dones i Igualtat ampliar aquesta pràctica d’introduir el
sector privat en la prestació de serveis d’assistència a la persona?
Com que d’aquest servei externalitzat, l’Ajuntament paga una part l’usuari/a li correspon pagar
una part, com es determina qui ha de rebre el servei de forma pública i per treballadores
municipals i qui per una empresa privada i pagant una part del cost del servei?

PREGUNTA

03/EU/270112/E

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

GMEU

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Iván Serrano Rodríguez
25.01.2012
RE000707DE260112
En aquesta sessió ordinària

L’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència i a les famílies d’Espanya, més coneguda com «llei de dependència», aprovada al 2006,
està sent una normativa de complex desenvolupament ja des del seu inici.
El govern de Mariano Rajoy ha establert una moratòria d’un any en la incorporació de noves
categories de beneficiaris al sistema, el que implica que uns 165.000 dependents moderats de nivell
2 hauran d’esperar aquest termini de temps per rebre l’ajuda que els correspon. La decisió suposa
congelar el calendari d’aplicació de la norma, que estableix que el 2011 i 2012 haurien de rebre una
ajuda les persones dependents incloses en aquest nivell. A més, aquest any prou feines s’han donat
ajudes al col·lectiu.
A Catalunya, amb l’accés al govern de la Generalitat de CiU i segons noticies publicades a la premsa,
les xifres oficials revelen que en un any ha augmentat més del 53% la llista d’espera per rebre la
primera prestació per la Llei de dependència. La Generalitat de Catalunya acusa als ens locals
d’engrosar la llista d’espera retardant la redacció dels Plans Individualitzats d’Atenció, que són
responsabilitat de l’Ajuntament un cop la Generalitat ha reconegut la situació de dependència.
Per tot això, plantegem les següents preguntes,
- Quants PIA hi ha pendents de redacció en Abrera? En quants d’aquests casos han passat tres
mesos des de la data de la resolució de grau i el nivell?
- Quant suposa a l’Ajuntament d’Abrera de despesa l’ajuda a la dependència?
- Quants professionals del Departament d’Acció Social es dediquen a la redacció d’aquests PIA’s?
- Com valora l’equip de govern l’afectació als dependents moderats de grau 2 abrerencs de
l’anunci de moratòria del govern Rajoy?
PREC

01/AdA270112/E

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

GMAdA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Silvia Caroz Pereira
25.01.2012
RE000693DE250112
En aquesta sessió ordinària

Atès que en el Ple Municipal ordinari de novembre de 2011 Alternativa d’Abrera va demanar a la
Regidora d’Educació que convoqués el Consell Escolar Municipal amb caràcter urgent.
Atès que l’Alcaldessa va assenyalar aleshores que pensava convocar-lo el 19 de gener de 2012.
Atès que estem a 27 de gener de 2012, per tot això:
Demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple de l’Ajuntament d’Abrera perquè no s’ha convocat
encara aquest Consell Escolar.
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PREC

02/AdA270112/E

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

GMAdA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Silvia Caroz Pereira
25.01.2012
RE000692DE250112
En aquesta sessió ordinària

Demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple de l’Ajuntament d’Arbera els diferents protocols a
utilitzar en cas d’emergència a qualsevol de les instal·lacions municipals.
En cas que no existeixin aquests protocols, demanem a l’equip de govern que els elabori urgentment.
PREC

03/AdA270112/E

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

GMAdA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
25.01.2012
RE000691DE250112
En aquesta sessió ordinària

Atès que en el darrer Ple Municipal l’Alcaldessa va utilitzar informació referent a les negociacions que
es van produir entre el PSC d’Abrera i Alternativa d’Abrera immediatament desprès de les eleccions
municipals de maig de 2011.
Atès que l’Alcaldessa va donar a entendre que Alternativa d’Abrera apostava per mantenir els
mateixos regidors a dedicació exclusiva que durant l’anterior legislatura, és a dir, tres regidors. Atès
que aquesta informació és falsa.
Per tot això:
Demanem al membre de l’Equip de Govern municipal que estava present en les mencionades
negociacions, és a dir, a l’Alcaldessa, que expliqui el contingut de les negociacions que es van
produir entre el PSC d’Abrera i Alternativa d’Abrera.
PREC

04/AdA270112/E

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

GMAdA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
25.01.12
RE000694DE250112
En aquesta sessió ordinària

Atès que el proppassat Ple Municipal l’Alcaldessa va assenyalar que ja no pensen portar endavant el
projecte de nou camp de futbol.
Atès que tant l’anterior equip de govern com l’actual han portat a terme tot un seguit d’actuacions
relacionades amb el desenvolupament d’aquest projecte, per tot això:
Demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple de l’Ajuntament d’Abrera quines han estat les
despeses derivades d’aquest projecte fallit en concepte de:
-

Modificació de normativa urbanística municipal.
Honoraris de professionals encarregats d’elaborar el projecte.
Altres despeses que s’hagin pogut produir.
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PREC

05/AdA270112/E

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

GMAdA

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.12

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Miquel Carrión Mateo
25.01.2012
RE000695DE250112
En aquesta sessió ordinària

Demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple de l’Ajuntament d’Abrera tant el número de reunions
portades a terme des del 2007 amb el Comitè d’Empresa com els acords presos fins all moment.
Demanem la mateixa informació per la Junta de Personal Funcionari.
A la vegada demanem a l’equip de govern que ens faci arribar còpia de l’acta de cadascuna
d’aquestes reunions.
PREC

01/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
24.01.2012
000613RE240112
En aquesta sessió ordinària

Al Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera le gustaría saber cual fue el procedimiento de
adjudicación de la explotación del servicio de bar de la fiesta que organizó el Ayuntamiento para la
pasada Nochevieja (noche del 31.12.2011).
¿Si el Ayuntamiento recibió alguna cantidad de dinero por la explotación del servicio de bar, cuál fue
esa cantidad?
ROGAMOS:
Se organice una fiesta para los jóvenes en la noche de San Juan en el parque de Can Morral, con el
mismo formato de la que se hizo en la Nochevieja.
PREC/PREGUNTA

02/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec/Pregunta escrita
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
24.01.2012
000612RE240112
En aquesta sessió ordinària

El Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera tiene como eje principal de su política para este
mandato a las personas y vecinos de Abrera, y unos de los problemas reales graves que tienen
muchos de ellos es encontrar empleo. Por eso realizamos las siguientes preguntas:
¿Cuál es el número de obreros que trabajan en la reforma y ampliación del colegio Francisco Platón
Sartí, y de ellos, cuántos vecinos son de Abrera?
¿Cuál es el número de obreros en la construcción del centro logístico que Mercadona está
construyendo en Abrera y cuántos de ellos son vecinos de Abrera?
¿Cuál fue el número de obreros en la construcción del parking del Torrentet y cuantos de ellos fueron
vecinos de Abrera?
¿Cuál es el número de obreros que están trabajando en la construcción de la nueva guardería y
cuántos son vecinos de Abrera?
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¿Cuál es la vía que puede utilizar un obrero de la construcción, vecino de Abrera, que se encuentre
en situación de paro, para poder acceder a trabajar en algunas de estas obras?
ROGAMOS:
Se tenga en cuenta en el pliego de condiciones a la hora de adjudicar próximas obras en el municipio
de Abrera por parte del Ayuntamiento, preferencia para promotores de Abrera que empleen a vecinos
de Abrera que estén en paro o ya formen parte de su plantilla, por ejemplo, en la próxima reforma de
a plaza de la iglesia y campo de fútbol.
PREGUNTA

03/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
25.01.2012
000633RE250112
En aquesta sessió ordinària

Como en otros años, se ha dado la posibilidad, tanto a cargos electos como al personal del
Ayuntamiento de Abrera de poder renunciar al lote de Navidad.
En esta ocasión se ha decidido destinar la cuantía de los lotes renunciados al banco de alimentos,
iniciativa que nos parece muy adecuada y que por tanto valoramos positivamente.
En este sentido el Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera formula al Pleno del Ayuntamiento
de Abrera las siguientes PREGUNTAS
¿Cuál ha sido el coste unitario de los lotes de Navidad?
¿Cuántos lotes se han ofrecido en total?
¿Cuántos trabajadores municipales han renunciado al lote de Navidad y que cantidad por este
concepto se ha podido asignar al Banco de Alimentos?
¿Cuántos cargos electos han renunciado al lote de Navidad y a que formaciones políticas
pertenecen? ¿Qué cantidad por este concepto se ha podido destinar al Banco de Alimentos?
PREGUNTA

04/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
24.01.2012
000687RE250112
En aquesta sessió ordinària

El passat 13 de gener en el marc de la celebració del Ple de Pressupostos de 2012, la Sra.
Alcaldessa va informar que el Projecte de construcció del nou camp de futbol no es duria a terme,
substituint aquesta actuació per la conversió del camp de futbol actual en un camp de gespa artificial.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular, formula al Ple de l’Ajuntament d’Abrera les següents
PREGUNTES:
1. Quins han estat els costos que fins a la data ha generat el projecte de la construcció del nou
camp de futbol pel que fa a :
1.1. Modificació del planejament general urbanístic (redacció de projectes tècnics amb honoraris
a tècnics externs o interns, convocatòries, convocatòries urgents de Ple, aprovacions,
publicacions i altres despeses administratives, missatgeries, etc.) per poder construir el nou
equipament esportiu.
1.2. Nou Camp de futbol:
- Avantprojecte
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Projecte d’execució (redacció de projectes tècnics amb honoraris a tècnics externs o interns,
convocatòries, aprovacions, publicacions i altres despeses administratives)
2. Quina serà la diferència de cost de les obres del projecte nou (el que no es farà) i la remodelació
del vell.
3. En haver un canvi en el projecte, comportarà que la subvenció rebuda de 500.000 euros s’hagi de
retornar a la Diputació de Barcelona?
-

PREC

05/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
24.01.2012
000688RE250112
En aquesta sessió ordinària

En reiterades ocasions el Grup Municipal del Partit Popular ha demanat a l’equip de govern que es
controlés d’una manera més estricta i eficaç als propietaris incívics del gossos que defequen al carrer
i no recullen els excrements.
Sempre hem rebut la comprensió i la voluntat d’aconseguir un poble més net en aquest sentit, però
passa el temps i no veiem fets ni actuacions concretes que donin solució a aquest problema
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular, formula al Ple de l’Ajuntament d’Abrera els
següents PRECS:
Que l’Ajuntament d’Abrera dugui a terme una campanya efectiva per tal de conscienciar als
propietaris dels gossos i altres animals de companyia, de que han d’actuar amb responsabilitat i per
tant, han de recollir els excrements dels seus animals, amb l’advertiment de les conseqüents
sancions establertes a l’ordenança de tinença d’animals.
Que l’Ajuntament d’Abrera senyalitzi d’una manera més efectiva les papereres pel dipòsit dels
excrements de gossos i que es construeixi un pipi-can en substitució del recentment desaparegut
com a conseqüència de la construcció del pàrquing a Can Martinet.
Que donant compliment a la dita ordenança es dugui a terme una exhaustiva campanya de control i
execució de les possibles infraccions amb la finalitat de que els comportaments contraris a aquestes
siguin sancionats, contribuint així amb aquests ingressos al cost que suposa el tenir que destinar
fons públics, pagats amb els diners de tots, a netejar la brutícia dels incívics.

PREC

06/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec escrit
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
24.01.2012
000689RE250112
En aquesta sessió ordinària

Entre d’altres punts crítics pel que fa la seguretat vial al nostre municipi, vole, en aquesta ocasió,
destacar-ne dos amb unes característiques semblants i que són els següents:
- Cruïlla Av. Generalitat amb Plaça Rafael Casanovas.
- Cruïlla Cr. Rosers amb Av. Lluís Companys.
En aquests dos punts, a determinades hores i dies, sobretot a les nits, els semàfors existents es
posen en àmbar. Això comporta un possible millor descans dels veïns de les zones afectades i trànsit
fluid.
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Entenem que és una bona pràctica, però que necessàriament hauria d’haver estat acompanyada de
la deguda senyalització vertical i horitzontal, que en el cas de les dues zones indicades, fins a la data,
és inexistent. Això implica que, aquests dos punts, quan els semàfors estan en àmbar, es
converteixin en zones d’alt risc donat que són cruïlles molt transitades .
La presència de senyalització vertical i horitzontal (STOP, cediu el pas, senyalització de tram perillós
per semàfor tancat, etc.) entenem que serviria per a reduir possibles accidents i per a una millor
ordenació del trànsit rodat i peatonal del nostre municipi i en concret en aquests dos indrets.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament d’Abrera el següent
PREC
Que l’Ajuntament d’Abrera procedeixi a la senyalització vertical i horitzontal que es considero més
apropiada a les cruïlles de l’Avinguda Generalitat amb Pl. Rafael Casanovas i del C. Rosers amb Av.
Lluís Companys amb la finalitat de dotar-les d’una millor seguretat vial.
PREGUNTA

07/PP/270112/E

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Pregunta escrita
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
24.01.2012
000690RE250112
En aquesta sessió ordinària

Quin és l’estat d’execució de la Masia de Can Morral?

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

01/EU/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

Últimament estem veient als mitjans de comunicació notícies sobre robatoris a fàbriques, tallers i fins i
tot deixalleries per sostraure coure.
Voldríem saber si s’han donat incidents d’aquesta mena a la nostra deixalleria i s’ha pres algun tipus
de mesura per garantir la seguretat d’aquesta instal·lació i molt especialment de la persona que la
porta.
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
-----

Des del Departament de Joventut se’ns va convocar per l’1 de desembre via correu electrònic a una
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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)?

A petició de l’equip de govern, la pregunta es presentarà per escrit
PREGUNTA

03/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

Respecte a la convocatòria per a la renovació de la Junta directiva del Casal d’Avis que es farà el 7
de febrer, voldríem que se’ns aclarís quin reglament o estatut regula el procediment d’elecció. Com
serà aquest procediment?
I també, perquè al nostre entendre no queda massa clar a la convocatòria, si s’ha optat per permetre
participar en aquesta renovació aquells veïns i veïnes d’Abrera majors de 60 anys,sense el requisit
de què siguin socis o sòcies del Casal?

PREC

01/PP/270112/V

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec verbal
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
27.01.2012
--En propera sessió ordinària

Quan hi ha previsió de gelades, veïns, sobretot de les urbanitzacions, ens han comentat que en
determinats carrers on no toca el sol, per exemple, en Can Vilalba el carrer Castilla la Manxa, i en Ca
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n’Amat el carrer Núria, són carrers que en determinats punts no hi toca el sol i les gelades duren tot el
dia. El prec és que es tingui la prevenció de tirar la corresponent sal per evitar incidents i relliscades.
PREC

02/PP/270112/V

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec verbal
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
27.01.2012
--En aquesta sessió ordinària

Per puntualitzar a la Sra. Torre-Marín, per la nostra petició de Promoció Econòmica.
No dubtem de la feina que estan fent les treballadores, al contrari.
Vostè ha al·legat que des del Departament de Promoció Econòmica, per exemple, amb Mercadona,
que és una empresa privada, tenim constància, ho sabem perquè ens ho han fet saber, gent que s’ha
apuntat per treballar al Mercadona, en el Centre Logístic, per treballar ja, a Promoció Econòmica et
diuen que ja t’avisaran, en canvi, fas arribar el currículum per la pàgina web i de seguida et truquen i
et diuen que com que ets d’Abrera tens la prioritat. Volíem que en aquest sentit... se’ns ha plantejat
aquesta situació.

PREC/PREGUNTA

02/PP/270112/V

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

GMPP

REGIDOR:
DE DATA:

Prec/Pregunta verbal
27.01.2012

REGISTRE:
CONTESTA:

Sra. Isabel Ruiz Bautista
27.01.2012
--En aquesta sessió ordinària

Veiem que en aquest mandat continuen amb l’incompliment de la llei de banderes, perquè en l’edifici
municipal no estan les banderes tal com obliga la llei.
Volíem saber si continuaran incomplint-la, i si és així els hi demanem com hem fet en altres ocasions
de què donin compliment a la llei de banderes i posin les banderes catalana, espanyola, la d’Abrea,
l’europea... les que mínimament obliga la llei, sinó obrarem en conseqüència.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA

Sessió de data 27 de gener de 2012

Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan
són les 23.30 hores, 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 25 de gener de 2012

TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la reunió
de la Comissió Informativa General celebrada el dia 25.01.2012 en la Casa Consistorial
d'aquest Ajuntament (Hora d’inici: 19.33 Hora de finalització: 20.02).
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
Pel grup CIU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón
Pel grup ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Pel grup de PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. J. Antonio
Castillo Guàrdia.
Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo
Pel Grup PxC: Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez.
Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez.
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala i com a secretari el Sr. Josep González
Ballesteros.
Excusen l’assistència el Sr. Francisco Sánchez Escribano i la Sra. Silvia Caroz Pereira
TEMES DE L’ORDRE DEL DIA: Els mateixos assumptes a tractar en el proper Plenari
Municipal.
ACORDS ADOPTATS: Prèvia deliberació dels membres de la Comissió Informativa
General es dictaminen el següents assumptes:
I – Favorable a l’aprovació de les actes de les sessions plenàries de data 25 de novembre
de 2011 i 22 de desembre de 2011. Votació. A favor: PSC, CiU, ICV, PP, PxC i EU-IU
Abstencions: AdA
II - Favorable a la rendició de comptes corresponent a l’exercici del 2010 Votació. A favor:
PSC, CiU i ICV Abstencions: PP, AdA, PXC i EU-IU.
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Mocions incloses per unanimitat de tots els membres:
III - Favorable a la resolució en relació amb l’adopció del Reglament per a la gestió de les
prestacions econòmiques al món local Votació. A favor: PXC i EU-IU Abstencions: PSC,
CiU i ICV, PP i AdA.
IV - Favorable Resolució en relació amb el rebuig de l’augment de l’IBI RDLL 20/2011
Votació. A favor: PXC i EU-IU Abstencions: PSC, CiU i ICV, PP i AdA.

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: 02PL2012_2701.doc

Josep González Ballesteros
SECRETARI

Sessió de data 27 de gener de 2012

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 41 en la
sessió plenària de 30 de març de 2012
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