ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE 30 DE MAIG DE 2014
A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 30 de maig de 2014, es reuneixen a la Sala de
Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de sessió ordinària a la que fa
referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents
regidors i regidores:
Alcaldessa presidenta

Sra. Maria Soler Sala (PSC)

Tinents/tes d’alcaldessa

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

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

Sr. Antonio Rodríguez Ruiz (PP)
Sr. J. Antonio Castillo Guardia (PP)
Sr. Iván García Egea (PP)
Sr. Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
Sr. J Andrés Martín Álamo (Ad’A)
Sra. Silvia Caroz Pereira (Ad’A)
Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC)
Sr. Iván Serrano Rodríguez (EU-IU)

Secretària
Interventora

Sra. Mónica Clariana Nicolau
Sra. Elena Couto Andrés

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada
pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de
l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1r PUNT.- Aprovació actes:
a) Acta del Ple Ordinari celebrat el 28 de març de 2014
b) Acta del Ple Extraordinari i urgent celebrat el 28 d’abril de 2014
2n PUNT.- Reconeixement extrajudicial de crèdit exercici 2013.
3r PUNT.- Sobrevinguts
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II.- CONTROL DEL GOVERN
4r PUNT.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2013.
5è PUNT.- Donar compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de 2014.
6è PUNT.- Precs i Preguntes
1r PUNT.- Acta del Ple municipal de 28 de març de 2014 i 28 d’abril de 2014
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“Vist els esborranys-minuta de les actes de les sessions indicades que han estat trameses als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 28.05.2014, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 2
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 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, 1 abstenció del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció
del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que un cop llegits els documents anteriors,
que constitueixen la proposta d’acord, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ACORDS
Primer. Aprovar les actes del Ple municipal, corresponents a les sessions de 28.03.2014,
28.04.2014, sense correccions ni observacions.
Segon. Deixar còpia certificada del present acord als expedients de sessió i procedir a diligenciar les
actes 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.
Quart. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler Municipal
d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estarà a disposició dels interessats l'acta aprovada per
a la seva consulta.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la
mateixa.
2n PUNT.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2013.
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:
“Per Decret d’Alcaldia núm. 461, de data 30/04/2014, es va aprovar la liquidació del Pressupost de
2013.
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Revisat el tancament de l’exercici de 2013 per part d’Intervenció es posa de manifest que hi han
despeses de l’exercici de 2013 que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenien
consignació pressupostària. Es tracta d’una sèrie de compromisos que es van adquirir el 2013, per
tant no es van tenir en compte a l’hora d’elaborar el pressupost inicial 2013, però no van poder ser
comptabilitzats dins de l’exercici i que resten pendents d’aplicar.
Es necessita tramitar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de 2013 sense crèdit
pressupostari. Aquest reconeixement implica consegüentment una modificació pressupostària de
l’exercici de 2014 mitjançant suplements de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents, que
s’ha de finançar amb romanent de tresoreria, d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a
l’article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.
La Regidora d’Hisenda ha presentat la proposta de crèdits extraordinaris amb el corresponent
finançament i la relació de despeses ascendeixen a un import total de 33.949,52 €
Vist l’informe d’intervenció núm. 140515-05 de data 15 de maig de 2014.
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la
Comissió Informativa General del dia 28.05.2014, per 6 vots a favor del Grup Municipal Socialista, 2
abstencions del Grup Municipal del Partit Popular, 2 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, 1 abstenció del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció
del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de
l’Alcaldia núm. 13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el dia 11 de juliol de 2011, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici anterior que es relacionen
en l’annex que forma part d’aquest acord.
Segon.- Aprovar la modificació del pressupost núm. 2 de suplement de crèdit finançat amb
romanent de tresoreria segons les especificacions següents:
Pressupost de despeses: suplement de crèdit

Partida:165/22100
Nom: Subministrament energia elèctrica
Consignació inicial: 765.000,00
Proposta d’increment: 33.949,52
Consignació definitiva: 798.949,52
Modificació pressupost ingressos
Denominació: Romanent tresoreria
Aplicació pressupostària: 87000
Import: 33.949,52 €

Segon.- Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant
els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. Passats els
15 dies, si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es considerarà definitivament aprovat.”
Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 9
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Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano
Grup Municipal de CiU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón.
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas

Abstencions: 8
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira
Grup Municipal de PxC: Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez

3r PUNT.- Sobrevinguts.
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats
Locals, l’acord núm. 6.1 Moció en relació al dret a decidir, de la Comissió Informativa de data 28
de maig de 2014, dictaminat favorablement per 6 vots a favor del Grup Municipal del PSC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup Municipal d’ICV, 2 abstencions del Grup
Municipal del PP, 2 abstencions del Grup Municipal d’Ad’A, 1 abstenció del Grup Municipal PxC i 1
abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida; queda incorporat aquest punt en
l’ordre del dia.
3.1. Moció en relació al dret a decidir
“La voluntat d'autogovern del poble català s'ha expressat de forma constant al llarg de la història.
Durant el segle XX aquesta voluntat es va poder concretar en la recuperació de la Generalitat en
el marc de l'Estatut d'Autonomia de 1932, aprovat durant la Segona República. L'aixecament
feixista de 1936, i la guerra que aquesta insurrecció va provocar, va comptar amb una resistència
activa del poble i el Govern de Catalunya. Aquesta resistència va continuar durant la llarga
dictadura franquista; una de les fites fonamentals d'aquesta actitud de lluita per les llibertats es
concretà en la creació de l'Assemblea de Catalunya, l'any 1971.
El poble de Catalunya ha expressat, després de la dictadura franquista, en dues ocasions, l'any
1979 i l'any 2006, la seva voluntat d'autogovern concretada en els respectius Estatuts
d'Autonomia. La sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, com a conseqüència dels recursos
presentats pel PP i pel Defensor del Pueblo va suposar un menyspreu a la voluntat del poble
català en no respectar la decisió de la ciutadania expressada en referèndum l'any 2006. La
sentència va ser interpretada per molts com la confirmació que les ànsies d'autogovern de bona
part dels catalans i catalanes no quedaven recollides en la Constitució Espanyola.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de superar l'actual
situació de bloqueig dins de l'Estat espanyol. Cal recordar, però, que l'inici del camí cap al dret a
decidir coincideix amb una crisi econòmica que ha comportat decisions governamentals que han
retallat l'Estat de Benestar. És imprescindible, doncs, que el procés cap al dret a decidir vagi
acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials (habitatge, treball, sanitat, educació) i
democràtics de la ciutadania i del país. En aquest sentit, caldrà fer front a les polítiques que limiten
la sobirania econòmica i política limitant al mateix temps la voluntat democràtica dels pobles.
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Els veïns i veïnes d’Abrera des de sempre hem apostat per la defensa dels drets de la ciutadania
del nostre país. El nostre poble ha estat un exemple de l'exitós procés d'acollida que els catalans,
nascuts aquí i nascuts a fora, hem sabut dur a terme durant dècades, apostant per la inclusió.
Volem que Abrera segueixi sent referent d'una ciutat compromesa amb Catalunya i amb
l'assoliment de la justícia i l'equitat social.
Per tot això manifestem:

1. La constatació de l’acord entre una majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, de
la voluntat de fer possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya pugui decidir, de
manera lliure, legal i democràtica, el seu futur col·lectiu i el de les relacions entre Catalunya i
Espanya.
2. La necessitat que el Govern d’Espanya i el Govern de Catalunya busquin el diàleg i el pacte, per
tal de fer possible la consulta, amb transparència, acordada i en el marc de la legalitat.
3. Tot plegat, des d’un ferm compromís amb l'estat del benestar, la dignitat i la justícia social, la
solidaritat entre els pobles i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural.”
Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano
Grup Municipal de CiU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón.
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez

En contra: 4
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.
Grup Municipal de PxC: Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez

3r PUNT.- Sobrevinguts.
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats
Locals, l’acord núm. 6.2 Rebuig a la llei general de telecomunicacions, de la Comissió Informativa
de data 28 de maig de 2014, dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 6 abstencions del Grup Municipal del PSC, 2 abstencions del
Grup Municipal del PP, 2 abstencions del Grup Municipal d’Ad’A, 2 abstencions del Grup Municipal
de CiU, 1 abstenció del Grup Municipal d’ICV i 1 abstenció del Grup Municipal PxC; queda
incorporat aquest punt en l’ordre del dia.
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3.2 Rebuig a la llei general de telecomunicacions
“En els últims 15 anys s'ha donat un augment exponencial d'una nova contaminació ambiental,
provinent dels camps electromagnètics artificials d'alta freqüència, fàcilment constatable en
l'expansió de les radiofreqüències per la implantació de les xarxes de telefonia mòbil i una
interminable llista de dispositius de tecnologia sense fils.
Especialment rellevant és l'impacte local provocat per les antenes base de telefonia mòbil, visible
en la preocupació ciutadana reflectida en el "Eurobaròmetre especial sobre camps
electromagnètics" del 2010, en les nombroses denúncies de conglomerats de càncer a l'entorn de
les antenes i en les innombrables mobilitzacions i peticions veïnals manifestades a nivell municipal
a tot el territori espanyol.
Aquesta preocupació ciutadana va d'acord amb les nombroses alertes des de diferents àmbits
(científics , institucions europees i internacionals, jurídics), que insten a les administracions
públiques a aplicar el principi de precaució (recollit en la Llei 33 /2011, de 4 d'octubre, general de
Salut Pública), davant d'aquests contaminants ambientals alertant-nos del seu risc potencial per a
la salut de les persones, especialment en la infància, la joventut, les dones gestants i altres grups
sensibles.
Entre les recomanacions i alertes des del camp científic, des dels sectors en clara absència de
conflicte d'interessos, destaca la revisió bibliogràfica de més 3.800 estudis científics i treballs sobre
l'exposició a Camps Electromagnètics (CEM) de la consola internacional de científics del Grup
Bioinitiative (2007/2012), que constaten (igual que a la Monografia de la International Commission
for Electromagnetic Safety - ICEMS - del 2010 sobre els efectes no tèrmics dels camps
electromagnètics), que els nivells existents de seguretat pública són inadequats per protegir la
salut pública i documenten les evidències científiques actuals sobre la relació causal dels camps
electromagnètics abordant evidències sobre els efectes biològics i efectes adversos a la salut en
els gens i en l'ADN (genotoxicitat), en les proteïnes de l'estrès, en la melatonina i el sistema
immunològic, en la fertilitat i la reproducció, els efectes fetals i neonatals, l'alteració de la barrera
hematoencefàlica, les evidències d'autisme, les alteracions neurològiques i del comportament
(memòria, aprenentatge, comportament, atenció, trastorns del son), la leucèmia infantil i altres
càncers infantils, tumors cerebrals i neuromes, càncer de mama Alzheimer, ...
Des de 1998, conferències i declaracions mèdiques i científiques precaucionistas de tot el món
criden a aplicar el principi de precaució en la línia del principi ALARA (tan baix com sigui
raonablement possible), amb límits i criteris més restrictius davant d'una creixent evidència dels
efectes no tèrmics de l'exposició a la radiació no ionitzant en totes les freqüències .
La classificació (maig/2011) de l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer (IARC) de
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), de les radiofreqüències (com les de la telefonia mòbil)
com possiblement cancerigen per als humans tipus 2B, és considerada ja desfasada en l'última
actualització (2012) de l'informe BioInitiative que, en base a les últimes investigacions, consideren
que ja hauria de ser qualificat com a cancerigen conegut tipus 1, la màxima classificació (igual que
el tabac i l'amiant).
Des de l'àmbit professional, científic i de diferents administracions sanitàries (com la Health
Protection Agency del Regne Unit o el Comitè Nacional de la Radiació No Ionitzant de la
Federació Russa) s'alerta també de l'expansió d'una síndrome que cada vegada afecta més
persones arreu del món: la electrohipersensibilitat, intolerància a l'exposició als camps
electromagnètics no ionitzants, que el Parlament Europeu (en el punt 28 de la Resolució
A60089/2009) sol·licita als estats membres reconèixer-la com discapacitat funcional igual que ja
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es va fer a Suècia el 2000, "per tal de garantir una protecció adequada i igualtat d'oportunitats a
les persones que la pateixen" .
A més de la classificació de l'OMS de les radiofreqüències com probablement cancerígenes al
maig de 2011, destaquen les declaracions de l'Agència Europea del Medi Ambient (des del 2007
fins a l'actualitat) , les del Parlament Europeu (en 2008 i en 2009) i la de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa (en 2011), en la línia d'aplicar ja mesures precaucionistes en
base als informes científics anteriorment esmentats.
L'Informe Mundial del Càncer del 2014 de la IARC (OMS) alerta sobre la necessitat de reforçar la
prevenció, actuant sobre els contaminants ambientals per evitar la previsió de la duplicació de
nous casos (de càncer) en les pròximes dues dècades.
Diferents sentències del Tribunal Suprem ja van reconèixer (si no suposen inseguretat jurídica o
facultat omnímoda) la competència municipal de protecció sanitària a la població per reduir nivells
d'exposició als camps electromagnètics, establint mesures addicionals de protecció a les
establertes en el Reial Decret 1066/2001 (fixant llindars d'exposició menors i espais protegits en el
planejament urbanístic).
La nova Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, sotmet directament el desplegament de
xarxes públiques de comunicacions electròniques a les disposicions del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme, en nom de la competència exclusiva de l'estat, usurpant la competència
municipal per atorgar llicències (perdent l'estudi de l'avaluació ambiental) i les competències
municipals i autonòmiques en el camp de les telecomunicacions (medi ambient, ordenació urbana i
territorial i salut pública), amb les següents conseqüències:
- Desprotecció jurídica en matèria de salut i consum: no s'aplica ni deixa aplicar el principi de
precaució (reconegut en l'art. 3 de la Llei 33/2011 General de Salut Pública) i deixa en mans
privades i interessos comercials les consideracions relatives a la expropiació forçosa ia les
infraccions greus. No atén les recomanacions precaucionistes de la Resolució 1815 de
l'Assemblea parlamentària del Consell d'Europa ( 2011 ), ni a les Convencions internacionals com
la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat ( 2006 ) , ni al
Conveni d'Aarhus (1998), sobre accés a la informació, participació pública en la presa de decisions
i accés a la justícia en temes mediambientals .
- Expropiació de béns privats i públics per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, preveiem
una gran conflictivitat davant la qual els governs municipals no tindrem cap possibilitat
d'intervenció real, en quedar delegats a un paper subsidiari (realització d'informes no vinculants).
- L'autonomia municipal és una garantia institucional, vulnerada per aquesta llei, està reconeguda
en la Constitució Espanyola de 1978 (articles 137 i 140) i en la Carta Europea d'Autonomia Local
(article 3.1) ratificada per l'estat espanyol el 1988. Aquesta autonomia està reconeguda en la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la preservació dels interessos
municipals en matèria de: a ) Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i
gestió del patrimoni històric. B) Medi Ambient Urbà ... i protecció contra la contaminació ... J)
Protecció de la salubritat pública. Ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels
ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Per tots aquestes motius, proposem al Ple Municipal l'adopció dels següents acords :
1 . - L'Ajuntament d'Abrera mostra el seu rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions per
atemptar contra l'autonomia municipal i autonòmica i eleva al Govern central la proposta de que
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qualsevol reforma que afecti les entitats locals i autonòmiques haurà de comptar amb la
participació de les mateixes.
2 . - Comunicar igualment al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la Llei de
Telecomunicacions de tenir en compte la salut i la vida per sobre dels beneficis econòmics i no
atendre només als interessos de la indústria .
3 . - Instar al govern central que promogui un desplegament de les telecomunicacions segur i
saludable escoltant a tots els actors afectats per la LLEI: els governs autonòmics i locals i
especialment a la societat civil (associacions i col·lectius implicats) i als científics experts
independents (les seves investigacions i els seus punts de vista), atenent les recomanacions de la
Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig del 2011) sobre "Perills
potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient", així com als
convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de 2006, i el Conveni d'Aarhus de 1998, sobre l'accés a la informació, participació
pública en la presa de decisions i accés a la justícia en temes mediambientals).
4. - Donar trasllat d'aquest acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya; a l'ACM, la FMC i la
FEMP.”
Sotmesa la proposta és aprovada per:
Vots a favor: 14
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez Escribano
Grup Municipal de CiU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón.
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez
Grup Municipal de PxC: Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez

En contra: 3
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.

3r PUNT.- Sobrevinguts.
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats
Locals, l’acord núm. 6.3 Traspàs dels fons municipals a la banca ètica, de la Comissió Informativa
de data 28 de maig de 2014, dictaminat favorablement per 1 vot a favor del Grup Municipal
d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, 6 abstencions del Grup Municipal del PSC, 2 abstencions del
Grup Municipal del PP, 2 abstencions del Grup Municipal d’Ad’A, 2 abstencions del Grup Municipal
de CiU, 1 abstenció del Grup Municipal d’ICV i 1 abstenció del Grup Municipal PxC; queda
incorporat aquest punt en l’ordre del dia.
3.3 Traspàs dels fons municipals a la banca ètica
A petició del Regidor Ivan Serrano i d’acord amb l’article 92 del RD 2568/1986, de 28 de novembre
per el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i l’article 10.4 del Reglament Orgànic Municipal, aquest punt queda sobre la taula.”
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4t PUNT.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2013
L’Alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord que literalment diu:
“Per decret d’Alcaldia núm. 461 de data 30.04.2014 es va aprovar la liquidació pressupostària de
l'exercici 2013 i el resultat de l’exercici pressupostari esmentat.
D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, del Reglament de desenvolupament de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del
Pressupost d’aquest Ajuntament
ES DÓNA COMPTE
Primer i únic. Donar compte de la liquidació d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici del 2013 i
de l’informe d’estabilitat núm. 140508-02, d’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, del Reglament
de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, d’acord amb el detall següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions
financeres
1. Total operacions
financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
L’EXERCICI

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOST
ARI

no

13.528.692,85
-20.980,97

11.482.017,67
795.519,75

2.046.675,18
-816.500,72

no

13.507.711,88

12.277.537,42

1.230.174,46

2.967.017,24
15.244.554,66

-2.967.017,24

13.507.711,88

DE

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

-1.736.842,78

3.362.468,12
85.732,46
889.020,67

2.559.179,91
822.337,13

ROMANENT DE TRESORERIA:
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

Import €
8.486.806,90
4.746.670,97
1.650.587,01
2.993.122,18
102.961,78
0,00

Import €
10.977.528,01
4.661.641,38
2.775.364,60
1.793.482,62
92.863,20
69,04
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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)

2.590.943,36
1.393.526,13
225.010,63
1.004.653,19
32.246,59

3.095.824,27
1.896.116,54
238.475,85
1.011.982,92
50.751,04

10.642.534,51
1.738.717,74
494.519,43
8.409.297,34

12.543.345,12
953.012,75
1.916.365,08
9.673.967,29

Tots els membres assistents es donen per assabentats
5è PUNT.- Donar compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de 2014.
L’Alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord que literalment diu:
“Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera per a
l'exercici 2014 estableix que, en compliment de l’art. 207 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, de 5
de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les
Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), la Intervenció General Municipal remetrà al Ple
de l’Ajuntament per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria i Finances
que comprenen essencialment la informació pressupostària i de tresoreria corresponent al 1r
trimestre de l' exercici 2014.
Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 13691
de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de juliol de
2011,
DONAR COMPTE
Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria del 1r
trimestre 2014 que s’adjunten com a annex al present acord.
Segon.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.“
Tots els membres assistents es donen per assabentats
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex
7.1 PRECS I PREGUNTES ESCRITES
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)
1. PREGUNTA: EDAR Ca n’Amat
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L’estació Depuradora de Can Amat ha presentat al darrer mes fallades que han impedit el seu
normal funcionament, amb el que les aigües brutes s’han abocat al Torrent Gran. A més a més,
també s’han produït fallades en els pous de bombeig.
Per tot això, plantegem les següents preguntes,
1. Ha detectat el Departament de Medi Ambient i Territori aquesta problemàtica? S’ha
solucionat? Quan temps han estat sense funcionar tant la depuradora com els pous de
bombeig?
2. Quines conseqüències ha tingut l’aturada de l’EDAR i dels pous?
3. De quins mecanismes de control disposa el Departament de Territori i Medi Ambient, i
cada quant es fan revisions i en que consisteixen, per detectar situacions com aquesta?
2. PREGUNTA: Instal·lació de miralls convexos
Per afavorir una circulació més segura dels vehicles preguem la instal·lació de miralls convexos en
aquests dos punts de la xarxa viaria local de escassa visibilitat.
1. La sortida de l’A-2 amb el Carrer del Treball.
2. Carrer Antonio Machado amb Federico García Lorca.
B) Grup Municipal Alternativa d’Abrera (Ad’A)
1. PREC: Pacte per l’ocupació
Ara fa dos mesos se’ns va assegurar que el Pacte per l’Ocupació, l’òrgan que ha de vetllar per
aconseguir una disminució de la taxa d’atur a Abrera, es reuniria de forma imminent.
Dos mesos després encara no s’ha convocat.
Per tot això, demanen de nou a l’Equip de Govern:
-Que convoqui el Pacte per l’Ocupació de forma imminent.
2. PREC: Normativa de les terrasses de bar
Fa ja uns mesos que se’ns va comunicar que l’Equip de Govern estava redactant una nova
normativa reguladora de l’ocupació dels espais públics per les terrasses dels bars.
Al darrer Ple se’ns va comunicar que aquesta normativa estava gairebé enllestida.
Per tot això, demanen a l’equip de Govern que expliqui al Ple:
-En quin punt del procés de redacció es troba aquesta normativa i quan es pensa posar en
funcionament.
3. PREC: Plagues de rates
Com en d’altres ocasions on ja manifestàvem la nostra preocupació envers l’augment de la
població de rates en la zona de Can Morral i sol·licitàvem mesures, doncs constitueixen un
problema de salut pública.
Tenint present que, sembla que les actuacions que s’han dut a terme no estan obtenint els
resultats desitjables.
Atès que hi ha altres zones del municipi afectades per les rates com és el cas de Sant Hilari, i així
ens ho han fet arribar diferents veïns de la zona.
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Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-Que amb caràcter d’urgència posi tots els mitjans que siguin necessaris per resoldre
aquest problema, que com hem dit abans és un problema de salut pública i , per tant no
podem ajornar el donar-li solució.
4. PREC: Perillositat de l’Avinguda Generalitat
Atès que fa uns dies es va produir un accident a l’avinguda Generalitat. Atès que no és la primera
vegada que denunciem al Ple la perillositat d’aquest vial en el tram comprés entre l’església i el
semàfor.
Per tot això, demanem de nou a l’Equip de Govern:
-Que prengui d’una vegada les mesures adients per disminuir la perillositat d’aquest vial
derivada, entre altres coses, de la velocitat amb la que alguns vehicles circulen per
aquesta via en el tram esmentat.
5. PREC: Activitats no logístiques al centre logístic de Mercadona
Atès que darrerament ha aparegut als mitjans de comunicació una notícia al respecte de la creació
d’un centre de manipulació i preparació de peix al centre logístic de MERCADONA així com d’un
centre de rentat d’envasos i camions cisterna.
Atès que fa uns mesos també ens vam assabentar per vies no oficials de la creació d’una nau de
tractament de fruita al mateix centre logístic.
Atès que aquestes activitats poden produir una gran quantitat de residus que necessiten d’un
sistema de tractament propi, com ara una depuradora d’aigües.
Per tot això, demanem de nou a l’Equip de Govern:
-Quines característiques tenen aquestes activitats no logístiques i en quina situació es
troben les llicències d’activitats de les plantes de:
-Tractament de peix
-Neteja d’envasos i camions cisterna
-Tractament de fruites
6. PREC: Castell de Voltrera
Atès que el Castell de Voltrera és, tot i el seu estat actual, un element patrimonial important
Atès que per part de la ciutadania hem rebut diverses propostes d’actuació.
Atès que fa gairebé un mes es va produir un incendi a la falda del castell de Voltrera.
Atès que hem comprovat que al seu entorn i a prop de les cases del seu voltant no s’ha actuat en
la franja de seguretat contra incendis.
Per tot això, demanem de nou a l’Equip de Govern:
- Que es netegi el mes aviat possible la franja de seguretat contra incendis a l’entorn del
castell de Voltrera i de les cases del seu costat.
- Que s’expliqui al Ple quines actuacions i/o gestions s’han portat a terme fins al moment
respecte aquest bé patrimonial local i quines pensa portar a terme l’Equip de Govern.
7. PREC: Parada bus del Mercat Municipal
Fa ja uns mesos que es va instal·lar una nova parada del bus urbà al mercat municipal.
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No obstant, aquesta parada encara no està operativa.
Per tot això, demanem de nou a l’Equip de Govern:
Que posi en funcionament un nou recorregut del bus urbà que sigui mes eficient i que inclogui la
parada al costat del mercat Municipal.
8. PREC: Consell Escolar
Ara fa dos mesos se’ns va assegurar que el Consell Escolar es convocaria el mes aviat possible.
Dos mesos després encara no s’ha convocat.
Per tot això, demanem de nou a l’Equip de Govern:
-Que convoqui el Consell Escolar de forma imminent.
C) Grup Municipal Partit Popular
1. PREC: En reiterades ocasions el Grup Municipal del Partit Popular ha demanat en aquet plenari
que es controlés d´una manera més estricta i eficaç als propietaris incívics dels gossos que
defequen als carrer i places 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 tems i no veiem fets ni actuacions concretes que donin solució a aquets problema
tota vegada que caminen pels carrers del poble encara avui es pot comprovar axó.
Per tot axó, el Grup Municipal del Partit Popular novament formula al Ple de l’ajuntament d´Abrera
el següent:
PREC
Que donant compliment a la ordenança d’animals es dugui a terme una exhaustiva campanya de
control i execució de les possibles infraccions amb la finalitat de que els comportaments contraris
a aquesta siguin sancionats, contribuint així amb aquests ingressos al cost que suposa en tenir
que destinar diners públics, pagats amb els diners de tots, a netejar la brutícia d‘uns quants
incívics.
2. PREC: Seguretat passos de vianants
Señora alcaldesa recientemente se han producido una serie de atropellos graves de vecinos de
Abrera, antes de nada queremos mandarle un saludo a esas personas afectadas y desearles que
se encuentren bien y hallan tenido o tengan una pronta recuperación, hago este saludo desde el
pleno porque debido a la ley de protección de datos, no nos ha sido posible contactar
directamente con las personas afectadas.
Señora alcaldesa, no es la primera vez, que nuestro grupo, así como el resto de grupos le insta ha
realizar actuaciones que garanticen la seguridad de los peatones, excepto plataforma por
Cataluña que hasta la fecha no ha realizado propuesta de pueblo alguna, esta vez desde el grupo
municipal del Partido Popular de Abrera realizamos el siguiente ruego:
Rogamos que el equipo técnico del ayuntamiento realice un informe técnico de la seguridad de
todos os pasos de peatones del municipio y se realicen todas aquellas actuaciones para mejorar la
seguridad de los viandantes por los pasos para peatones, así como rogamos que de manera
urgente se realicen aquellas actuaciones que crean necesarias para garantizar el paso de
peatones del cruce entre la avenida Generalitat y la Calle Ponent, pues es un paso muy transitado,
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ya que coincide con una parada de autobús y un negocio muy frecuentado por los vecinos de
Abrera.
Nos gustaría saber si la señora alcaldesa ordenará realizar el informe técnico de la seguridad de
los pasos de peatones y cuanto tiempo cree necesario para realizarlo.
3. PREC: Menjador
Dentro del marco de la delegación de competencias entre el Departamento de Enseñanza de la
Generalitat de Cataluña y el Consejo Comarcal, éste gestiona el comedor de carácter obligatorio y
gratuito para los alumnos que se desplazan fuera de su municipio de residencia por no disponer
de oferta formativa de carácter obligatorio.
En este caso y previa autorización de los servicios Territoriales de Enseñanza, el Consejo
Comarcal adjudica las gratuidades.
El grupo del partido popular de Abrera realiza el siguiente ruego:
Que desde el equipo de gobierno del ayuntamiento de Abrera se realice todas las gestiones
necesarias para que todos los alumnos de Abrera que actualmente se deben desplazar en autocar
desde los diferentes barrios periféricos del núcleo de Abrera para su escolarización obligatorio,
sean considerados alumnos que se tienen que desplazar de su zona de residencia
obligatoriamente dada la circunstancia de que no disponen de colegio cerca de su residencia, y de
esta manera se le concede la gratuidad del comedor escolar a todos ellos.
4. PREGUNTA: Mesures de Seguretat
Atès que al 13 de Gener de 2.012 demanat per el Grup Popular el cap del departament
d’urbanisme i territori va presentà un informa amb el nº 120113-01 a la Generalitat de Catalunya
demanant mesures de seguretat al incorporar-se a la C-55 des del nostre municipi en els dos
sentits de la circulació.
Atès que per part de la Generalitat no sa fet cap actuació.
El Grup Municipal del Partit Popular formula al Ple de l’ajuntament d´Abrera la seguen:
PREGUNTA:
Al llarg d´ aquets dos anys llargs sa tingut alguna resposta sobra tal demanda per par de la
Generalitat i en cas contrari que es pensa fer.
5. PREGUNTA: Renda mínima
Donat la situació de crisi que estem vivint i la situació de pobresa que travessen algunes persones
en el poble.
El Grup Municipal del Partit Popular formula al Ple de l’ajuntament d´Abrera la seguen:
PREGUNTA:
Te coneixement l’ajuntament de quantes persones estan esperant que se’ls reconegui el dret a la
renta mínima garantida per part de la Generalitat de Catalunya.
6. Castell de Voltrera
¿Quién es el propietario del Castillo de Voltrera de Abrera? ¿Sabe el ayuntamiento si dicho castillo
está dentro del registro de monumentos inmobiliarios protegidos o de especial protección?
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¿Qué competencia y que función debe desempeñar el ayuntamiento para la conservación del
castillo? ¿Que cantidad de dinero a destinado el ayuntamiento para el mantenimiento del castillo
en los últimos diez años?
7.2 PRECS I PREGUNTES ORALS
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU)
1. PREGUNTA: Caravanes de Can Garrigosa
L’any passat vam vostè i jo parlant d’aquest tema abastament, i ara ja sabem que les caravanes ja
han marxat. Volíem preguntar quan l’INCASOL retornarà a l’estat original aquest espai, si
l’Ajuntament es coneixedor de l’ús al que el destinarà, si el destinarà a l’ús que ja hi era abans. Si
l’Ajuntament creu que podem dir alguna cosa en relació a l’ús i la gestió d’aquest espai.
L’Ajuntament, pot proposar alguna cosa a l’INCASOL respecte a la gestió i a l’ús d’aquest espai?
B) Grup Municipal Alternativa d’Abrera (Ad’A)
1. PREGUNTA: Senyalitzacions als barris
La mobilitat pels barris, seria interessant que es tingués una senyalització per sortir d’ells, perquè
moltes vegades et fiques als barris i la veritat es que la gent que coneix el barri li costa de moure’s
pel mateix barri. Seria interessant que es senyalitzes la sortida, evidentment no a Sant Miquel o
Can Torres no fa falta, però els demés barris la veritat es que a Can Villalba o Can Amat seria
interessant.
C) Grup Municipal Partit Popular
1. PREGUNTA: Construcción nuevo instituto
En el último pleno, del consejo escolar municipal del año pasado, el director del instituto dijo que
habiéndose reunido con el director territorial, éste le había comunicado que existía la posibilidad
de iniciar la construcción del nuevo instituto, eso si con dinero del Ayuntamiento,
comprometiéndose la Generalitat a pagarnos en diferentes pagos según convenio. Nos gustaría
saber si por parte del equipo de gobierno se ha explorado esta posibilidad.
Totes les preguntes queden respostes en aquesta sessió.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les
21.52 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 30 de maig de 2014.
Vist i plau
La Secretària,

L’Alcaldessa,

Mónica Clariana Nicolau

Maria Soler Sala

Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1 de la sessió del Ple Municipal de data 11 de
juliol de 2014
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