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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  2288  DDEE  MMAARRÇÇ  DDEE  22001144  

 
A la Vila d’Abrera, essent les 19.00 hores del dia 28 de març 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.   Iván Serrano Rodríguez (EU-IU) 

 
Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
    
 
Excusa la seva assistència: El Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC) 
 
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: 

 
I.- PART DISPOSITIVA 

 
 
1r PUNT.- Actes del Ple: 

a) Acta del Ple Ordinari celebrat el 31 de gener de 2014 
b) Acta del Ple Extraordinari i urgent celebrat el 26 de febrer de 2014 

 
2n PUNT.- Centre d’Atenció Primària del barri de Can Vilalba. 
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3r PUNT.- Modificacions de règim de protecció social de càrrecs electes. 
 
4t PUNT.- Sobrevinguts  
 

II.- CONTROL DE GOVERN  
 
 
5è PUNT .- Donar compte de l’informe del 4t trimestre 2013. Llei  15/2010, de 5 de Juliol. 
 
6è PUNT .- Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal  
                   d’Abrera any 2013. 
 
7è PUNT.- Precs i Preguntes 
 
 
 
1r PUNT.- Aprovació actes del Ple municipal de 31 de gener de 2014 i 26 de febrer 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 un cop llegits els documents anteriors, que constitueixen la proposta d’acord, no s'aprecien 
observacions o errades a corregir. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.03.2014, per unanimitat de tots els membres assistents 
 

S’ACORDA 
 
Primer. Aprovar les actes del Ple municipal, corresponents a les sessions de 31.01.2014, 26.02.2014, 
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.” 
 
 

No es produeixen intervencions i sotmesa l’acta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la 
mateixa.  
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2n PUNT.- Centre d’Atenció Primària del barri de Can Vilalba. 

 

L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 29 de novembre de 2013, 
adoptà, entre d’altres, la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut del Centre d’Atenció 
Primària del barri de Can Vilalba. Expedient núm.: C: 6.9 N: 90/5 T: 02 V: 01.55 S: 03. 
 
En data 17.02.2014 (registre d’entrada 1619 de 24.02.2014) el Servei Català de la Salut, proposa la 
modificació de dos paràgrafs de l’apartat tercer de l’acord del Ple municipal citat anteriorment, 
argumentant que molts dels centres d’atenció primària continuen en funcionament transcorreguts 30 
anys des de la construcció, per tant, els suposa un perjudici al tenir que revertir el bé en els termes 
que s’estableix a l’article 50 del Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, i a 
l’article 12 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per la modernització del govern local es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal dels membres de la Corporació per l’adopció del present acord. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.03.2014, 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 i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
Vist els articles 211 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; 49 i següents del Decret  336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i tenint en compte la competència del Ple per 
l’adopció del present acord, de conformitat amb els articles 22.2.p), 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Modificar el tercer punt de l’acord de data 29 de novembre de 2013 adoptat en sessió 
ordinària pel Ple de la Corporació en el següent sentit i considerar aprovada definitivament la 
ratificació de la cessió a favor del Servei Català de la Salut a disposició del CatSalut: 
 
On deia: 
 
“Tercer.- Constatar que la finca objecte de cessió s’ha de destinar a el Centre d’Atenció Primària de Can Vilalba. 
La finalitat pública que es pretén assolir amb la cessió gratuïta de domini del solar no es pot realitzar mantenint el domini o 
establint el condomini de la mateixa. A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple 
dret a favor de l’Ajuntament d’Abrera en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 

 

En tot cas, operarà la reversió tant del be objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions existents sobre la finca 
i a favor de l’Ajuntament d’Abrera transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la 
Propietat de la cessió acordada. 

La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que faci possible continuar oferint el 
servei de Centre d’Atenció Primària, d’acord amb la normativa vigent.” 
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Ha de dir: 
 

“Tercer.- Constatar que la finca objecte de cessió s’ha de destinar a el Centre d’Atenció Primària de Can Vilalba . 
La finalitat pública que es pretén assolir amb la cessió gratuïta de domini del solar no es pot realitzar mantenint el domini o 
establint el condomini de la mateixa. A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple 
dret a favor de l’Ajuntament d’Abrera en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
 

Si el bé cedit no manté la destinació prevista en els 30 anys següents, a comptar des de la data de la posada en 
funcionament del centre, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera, en els termes que 
resulten de l’article 50 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats 
Local de Catalunya, i l’article 12 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.” 

 

Segon.- Traslladar certificació del present acord al Servei Català de la Salut perquè en prengui 
coneixement i als efectes procedents, especialment, per a procedir a la seva formalització, en el seu 
cas, en escriptura pública. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Registre de la Propietat que procedeixi a deixar constància d’aquest canvi, 
mitjançant els corresponents assentaments o operacions registrals adients. 
 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcadessa-Presidenta perquè assistida per la Sra. Secretaria, realitzi totes 
les operacions oportunes, redacció de documents, signatura dels mateixos i altres que siguin precisés 
perquè tingui efectivitat el present acord. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns i donar compte de 
la inscripció en l’Inventari municipal aquesta cessió. 
 
Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, 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 d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 

 
Abstencions: 3 
 

Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea 
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3r PUNT.- Modificacions de règim de protecció social de càrrecs electes. 

 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“Per acord del Ple Municipal núm. 4 de data 20.07.11 de Mesures organitzatives del mandat resultant 
de les eleccions del dia 22.05.11 es van establir les retribucions, assistències i indemnitzacions dels 
membres corporatius. 
 
El Decret d’Alcaldia núm. 967 de data 21.08.12 modifica el règim de protecció social del càrrec electe, 
Sra. Silvia Caroz i Pereira de la formació política Ad’A, passant a percebre el règim retributiu previst 
per assistències des del dia 22.08.12,  a voluntat de la interessada. 
 
El Decret d’Alcaldia núm. 785 de data 17.06.13 modifica el règim de protecció social del càrrec electe, 
Sr. Miguel Carrión Mateo de la formació política Ad’A, passant a percebre el règim retributiu previst 
per assistències des del dia 30.06.2013,  a voluntat de l’interessat. 
 
El Decret d’Alcaldia núm. 197 de data 26.052.14 modifica del règim de protecció social del càrrec 
electe, Sr. Iván Serrano Rodríguez, del grup municipal EU-IU, passant a percebre el règim retributiu 
previst per assistències des del dia 01.03.14, a voluntat de l’interessat. 
 
Atès el que disposa l’article 75  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en 
concordança amb l’article 116 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les Corporacions Locals 
tenen dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en regim 
de dedicació exclusiva o parcial, així com percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que 
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 26.03.2014, per unanimitat de tots els membres assistents, i tenint 
en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria delegada d’Administració en ús de les 
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia número 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 municipal 
l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 967 de data 21.08.12, el Decret d’Alcaldia núm. 785 de 
data 17.06.13 i el Decret d’Alcaldia núm. 197 de data 26.02.14 de modificació del règim de protecció 
social dels càrrecs electes, Sra. Silvia Caroz i Pereira del Gurp municipal Ad’A, Sr. Miguel Carrión 
Mateo, Regidor del Grup municipal d’Ad’A, i del Sr. Iván Serrano Rodríguez, del grup municipal EU-IU 
respectivament d’acord amb el següent detall: 
 

� Donar de baixa amb efectes, de data 21.08.12, en el règim de la Seguretat Social, a la Sra. 
Sivia Caroz i Pereira, Regidora del Grup municipal d’Ad’A, restant subjecte al règim 
d’assistències. 

 
� Donar de baixa amb efectes del dia 30.06.13, en el règim de la Seguretat Social, al Sr. Miguel 

Carrión Mateo, Regidor del Grup municipal d’Ad’A, restant subjecte al règim d’assistències. 
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� Donar de baixa amb efectes de data 26.02.14, en el règim de la Seguretat Social, al Sr. Iván 
Serrano Rodríguez, amb NIF 46426732H, Regidor del Grup municipal EU-IU, restant subjecte 
al règim d’assistències. 

  
Segon.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferent Grups politics municipals i als Regidors i 
Regidores afectats. 
 
 
No es produeixen intervencions i 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.  
 
 
4t PUNT.- Sobrevinguts. Modificació del pla director urbanístic de l’ARE ‘Abrera Centre’ 
 

L’Alcaldessa, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
El regidor, Sr. Iván Serrano Rodríguez del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida presenta 
una proposta d’acord que literalment diu: 
 
“Tema: Modificació del pla director urbanístic de l’ARE ‘Abrera Centre’ 
 
Atès, que durant els anys 2009 i 2010 es va aprovar el planejament necessari per tirar endavant les 
anomenades àrees residencials estratègiques (ARE): eixamples de nova creació planificats al llarg i 
ample del territori català, un dels quals afecta a la zona del nostre poble coneguda popularment com 
la TEDSA i la seva rodalia. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Abrera va aprovar un informe institucional abans de l’aprovació 
inicial dels corresponents Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les Àrees 
residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011, en el que es demanava la limitació de la 
construcció d’habitatges en aquesta àrea a 318, dels quals se sol·licitava que el 70% fos habitatge 
protegit i que “la voluntat de que l’aplicació de l’edificabilitat resultant a l’ARE no comporti en cap cas 
una alçada reguladora sensiblement superior a la que és usual als diversos sectors del sòl urbá i 
urbanitzable del nucli urbà.” 
 
Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va 
fer una aprovació definitiva d’aquest projecte lesiva pels interessos del poble d’Abrera ja que el 
nombre total d’habitatges era de 652, una densitat que modifica la fesomia del centre urbà del nostre 
poble, i que no s’arribava al 70% d’habitatge protegit 
 
Atès que aquest és un projecte que l’impacte de la crisi ha paralitzat però que resta aprovat i pendent 
de desenvolupament i que contradiu les necessitats i les demandes plantejades des del nostre 
municipi 
 
Atès que l’any 2012, la Generalitat va establir un procediment especial de modificació dels plans 
directors urbanístics de les ARE per deixar sense efecte o reduir la delimitació de determinades 
àrees. 
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Atès que diversos municipis ja s’han acollit a aquest procediment i s’ha deixat sense efecte el 
planejament de les ARE previstes, entre a d’altres llocs, a Mora d’Ebre, Balaguer i Igualada i es 
preveu desafectar les ARE de Manresa. I a Olesa de Montserrat es procedirà a consultar a la 
ciutadania d’aquest poble si vol o no vol l’ARE. 
 
Per tot això, plantegem les següents propostes d’acord, 
 
 1. Que des dels Serveis Tècnics municipals s’elabori, conjuntament amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una proposta de modificació de l’ARE d’Abrera que serà 
objecte de discussió plenària, i que a banda de garantir la sostenibilitat econòmica del projecte, tingui 
en compte els criteris aprovats en l’acord de ple de data 03-04-2008.  
  
2. Si aquesta modificació no fos possible, l’Ajuntament d’Abrera iniciarà un procés de consulta a la 
ciutadania perquè el poble decideixi si vol anul·lar aquest ARE o mantenir-lo amb les condiciona 
actuals.” 
 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i 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.  
 
 
5è PUNT.- Donar compte de l’informe del 4t trimestre 2013 Llei  15/2010, de 5 de Juliol. 

 

L’Alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord que literalment diu: 
  
Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és d'importància per afectar als poders 
adjudicadores en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes. 
 
Com mecanisme de transparència en el compliment d'aquestes obligacions de terminis de pagament, 
l'esmentada Llei estableix que es rendeixin informes periòdics trimestralment per la Intervenció 
municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les obligacions de 
cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions 
pendents en les quals s'estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar i debatre en el Ple de la 
Corporació local, així com s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, 
conformement als seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les 
Entitats locals.  
 
L’informe del quart trimestre de l’exercici 2013 abasta el període comprès entre 01/10/2013 al 
31/12/2013. En aquest període, únicament s'inclouran en l'apartat corresponent de l'informe aquelles 
obligacions reconegudes la demora de les quals en el pagament a supòsit un termini superior a 60 
dies des de la data d'entrada del registre de comptabilitat.  
 
Per tant, les operacions comercials incloses en aquest informe, seran aquelles que realitzin els citats 
poders adjudicadors, per a l'execució dels contractes dels contractes d'obres, concessió d'obres 
públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector públic i 
el sector privat, si escau, quedant exclosos doncs tots les despeses de retribucions del personal, 
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despeses de transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments 
pendents derivats d'obligacions no pressupostàries.  
 
 
Tenint en compte l’informe i els annexos emès per la Intervenció municipal aquesta regidoria, en ús 
de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia número 13691, de data 23 de juny de 2011, 
proposa al Ple municipal 
 
DONAR COMPTE 
 
Primer.- De l’informe de morositat del quart trimestre de l’exercici 2013 de conformitat amb l’article 
5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Segon.- Donar trasllat de l’esmentat informe a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
CCAA i amb les EELL, com òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, així com, a l'òrgan 
competent de la Autònoma de Catalunya, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, de forma telemàtica segons el que disposa l’article 4.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials i l’article 16.7 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 
6è PUNT.- Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal d’Abrera any 2013. 

 

L’Alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord que literalment diu: 
 
L’article 81 del Reial Decret 1690/86, de l’11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i 
Demarcació Territorial, estableix l’obligació dels Ajuntaments d’aprovar la revisió dels padrons 
municipals amb referència a l'1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme 
durant l’exercici anterior i, posteriorment, traslladar els resultats numèrics de la revisió anual a 
l’Institut Nacional de Estadística. 
 
La  Resolució d'1 d'abril de 1997, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del director 
general de Cooperació Territorial, estableix les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió 
i revisió del Padró Municipal .  
 
El Reial Decret núm. 1016/2013, de 20 de desembre, declara oficials les xifres de població resultants 
de la revisió del padró municipal referides a 01.01.2013, amb efectes des del 31.12.2013. La xifra 
oficial del municipi d’Abrera és de 12.055 habitants (6.152 homes i 5903 dones). 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, 
aquesta alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local,  proposa al Ple Municipal. 
 
DONAR COMPTE  
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Primer. La xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referides a 01.01.2013, 
amb efectes des del 31.12.2013 del municipi d’Abrera és de 12.055 habitants (6.152 homes i 5.903 
dones). 
 
Segon. Comunicar a tots els Departaments i Àmbits de l’ Ajuntament. 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 

7è PUNT. Precs i Preguntes 
 
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. PREC: Fira d’entitats i associacions 
 
Atès que al nostre poble s’ha experimentat un notable creixement de noves associacions. 
 
Atès que no es disposa de cap espai públic on totes aquestes associacions, noves i velles i de 
qualsevol àmbit d’actuació puguin exposar el seu treball i captar nous membres. 
 
Atès que la societat civil organitzada ha començat a organitzar-se en una xarxa d’entitats socials que 
es troben periòdicament. 
 
Atès que entenem que una fira on totes les associacions i entitats del poble puguin muntar parada en 
igualtat de condicions, exposar la seva feina, programar activitats i rebre el reconeixement que 
mereixen per la seva dedicació seria un acte lúdic, participatiu i civic que ajudaria a visualitzar el gran 
capital associatiu del nostre poble. 
 
Per tot això, plantegem el següent prec,  
 

- Que des de l’Àrea de Participació Ciutadana es contacti amb les diferents associacions i 
espais de coordinació existents al nostre poble per impulsar una fira de totes les associacions 
d’Abrera. 

 
 
2. PREC: Creació d’un viver d’empreses a Abrera 
 
Atès que la diversificació empresarial del nostre poble és un dels objectius claus del foment de la 
política empresarial i d’ocupació al nostre poble per superar la gran dependència respecte el sector 
del automòbil.  
 
Atès que el Pla Estratègic recomanava dirigir-se a la petita i mitjana empresa no relacionada amb el 
sector automobilístic i la creació d’un nou teixit productiu autòcton per fer front als impactes negatius 
de la globalització de l’economia.  
 
Atès que la generació de microespais per a la ubicació de les propostes empresarials d’emprenedors 
i emprenedores oferiria una alternativa a la construcció de grans polígons per a naus industrials que 
ara mateix semblen no tenir sortida per la crisi del sistema econòmic actual i que serviria d’impuls a 
projectes més adaptats a les circumstancies actuals.  
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Atès que la creació d’un viver d’empreses a Abrera en una ubicació adequada i dotat de les 
infraestructures necessàries suposaria oferir des de l’Ajuntament un incentiu i un suport als 
emprenedors i emprenedores del nostre poble  
 
Atès que aquesta proposta figurava en els programes electorals per a les eleccions municipals del 
2011 de bona part dels partits que avui estan en aquest consistori i que un programa electoral 
s’hauria d’entendre com un contracte amb els ciutadans i les ciutadanes.  
 
Per tot això , plantegem el següent prec,  
 
Que des del Departament de Promoció Econòmica es redacti un projecte de creació d’un viver 
d’empreses amb preus de lloguer assequibles i amb condicions d’accés que potenciïn les ofertes 
cooperativistes i d’interès social  
 
 
3. PREGUNTA: Oficina Local d’Habitatge i Xarxa de Mediació pel Lloguer Social 
 
Atès que és una queixa habitual dels grups de l’oposició la actitud d’aquest govern municipal, i dels 
anteriors, de no aplicar els acords adoptats pel Ple Municipal.  
 
Atès que entre d’altres temes que el Ple ha aprovat i que l’equip de govern ha paralitzat la seva 
aplicació es troba la creació de l’Oficina Local d’Habitatge i borsa de lloguer social.  
 
Atès que aquest acord va ser pres al novembre de 2008, és a dir, fa més de cinc anys, i que va tornar 
a ser ratificat pel ple al gener de 2013, on era un dels punts d’una moció, presentada pel nostre grup 
municipal, sobre l’adopció de mesures en solidaritat amb els afectats i afectades pels desnonaments 
a Abrera.  
 
Atès que continuem defensant que la posada en marxa d’aquesta oficina seria una eina clau pel 
disseny de la política d’habitatge local, que redundaria en benefici de la ciutadania i que donaria 
impuls a les diferents iniciatives que aquest Ajuntament ha adoptat en matèria d’habitatge, entre elles 
la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i aprovada al gener d’enguany.  
 
Per tot això, plantegem la següent pregunta,  
 
1. En quines dates pensa l’equip de govern acomplir l’acord plenari de creació de l’Oficina Local 
d’Habitatge i la constitució de la borsa de lloguer social municipal en el marc de la Xarxa de Mediació 
pel Lloguer Social?  
 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC: Estudi sobre una nova residència geriàtrica municipal i sobre l’ampliació de l’actual 

residència Canigó. 

Atès que Alternativa d’Abrera ha demanat en diverses ocasions la realització d’un estudi de viabilitat 
d’una nova residència per la gent gran de titularitat municipal. Atès que la nova normativa de règim 
local limita el serveis que poden oferir els ajuntaments. 
 
Atès, que a la Junta de Govern Local de data 05/02/14, es tracta el tema de l’ampliació de l’actual 
residència privada Canigó. 
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Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
- En què consisteix la reforma de l’actual residència Canigó. 
- Si s’ha portat o pensen portar a terme aquest estudi de viabilitat. 
- Que, en cas de que ja s’hagi elaborat, informi al Ple dels resultats del mateix. 
- En quin sentit afecta o afectaria la nova normativa de règim local a un projecte d’aquest tipus. 

 
 

2. PREC: Excés de velocitat al carrer Rosers  
Darrerament ens han arribat queixes al respecte de la velocitat amb la que alguns vehicles circulen 
per carrer Rosers una vegada superat el semàfor de la cruïlla de la rambla del Torrentet.  
 
Atès que es dona la circumstància de que aquest espai es molt freqüentat tant per infants que 
accedeixen a la plaça Pau Casals com per gent gran que ho fa al Casal d’Avis. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que prengui en consideració aquesta problemàtica i s’instaurin les mesures adients per millorar 
la seguretat dels vianants.  

 
 
3. PREC: Convocatòria del Pacte per l’Ocupació 
 
Atès que actualment s’estan posant en marxa diferents plans ocupacionals a Abrera. 
 
Atès que seria convenient que les iniciatives en matèria d’ocupació a Abrera fossin debatudes i 
treballades al Pacte Local per l’Ocupació. 

 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que convoqui, amb caràcter d’urgència, el Pacte Local per l’Ocupació. 
 
 
4. PREC: Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 
Atès que des de l’any 2005 es troba en fase d’estudi i redacció la revisió de l’actual Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM). 
 
Des d’Alternativa d’Abrera demanen a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 

- En quina fase es troba aquest procés de revisió. 
 
 
5. PREC: Convocatòria del Consell Escolar Municipal 
 
Atès que, segons el reglament del Consell Escolar Municipal, aquest òrgan s’ha de convocar, 
almenys, cada 3 mesos.  
 
Atès que la darrera convocatòria d’aquest consell es va portar a terme a l’octubre de l’any passat. 
 
Atès que en aquest moment tenim sobre la taula, entre d’altres, temes tan importants com: 

- L’inici de les obres de construcció de la nova escola de primària d’Abrera. 
- Els problemes d’espai a l’IES Voltrera. 
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- L’acabament de les obres a la nova escola bressol municipal. 
 

Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que convoqui, amb caràcter d’urgència, el Consell Escolar Municipal. 
 
 
6. PREGUNTA: Nova normativa referents a les terrasses que ocupen l’espai públic  
 
Atès que durant l’any 2013 es va portar a terme una prova pilot al carrer Gaudí referent a les 
terrasses dels bars que ocupen l’espai públic i se’ns va informar que s’estava elaborant una nova 
normativa referent a les terrasses que ocupen espai públics. 
 
Atès que amb l’arribada del bon temps és previsible que els bars d’Abrera tornin a instal·lar aquestes 
terrasses. 
 
Atès que presumiblement, amb aquesta prova pilot s’haurà arribat a tota una sèrie de conclusions 
aplicables de forma general a tots els bars del municipi que vulguin instal·lar una terrassa. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que expliqui en quina fase es troba l’elaboració de la nova normativa sobre terrasses de bars 
en espais públics. 

 
 
7. PREC: Convocatòria del Consell Consultiu de Radio Abrera i a la redacció del nou 
Reglament de Mitjans de Comunicació Locals 

 
Atès que ja fa anys que s’hauria d’haver convocat el Consell Consultiu de Radio Abrera i que s’està 
incomplint, de forma flagrant, el seu Reglament.  
 
Atès que aquest és un tema que s’ha abordat de forma recurrent al Ple per part d’Alternativa 
d’Abrera. 
 
Atès que ara fa dos anys, es va aprovar una moció al Ple que instava, entre d’altres coses, a la 
convocatòria d’aquest consell i a la redacció d’un reglament dels mitjans de comunicació locals. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que convoqui, de forma urgent, el Consell Consultiu de Radio Abrera. 
- Que expliqui al Ple per què aquest consell no ha estat convocat fins ara. 
- Que expliqui al Ple quan pensen iniciar els treballs de redacció del nou reglament de mitjans de 

comunicació locals.  
 
 
C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREC: Transparència web municipal 
 
Señora alcaldesa recientemente el laboratorio de periodismo y comunicación para la ciudadanía 
plural de la universidad autónoma de Barcelona, ha presentado un informe de las buenas prácticas 
durante el año 2012, que nos dice el grado de calidad y transparencia de las webs municipales.  
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Señora alcaldesa, dicha universidad utiliza una serie de indicadores y baremos, que tiene como 
resultado un índice, contra más grande, significa mayor nivel de calidad y transparencia, el municipio 
con el índice más grande del Baix Llobregat Norte es Masquefa con un 82,9%, Abrera aprueba por 
los pelos con un 56,1%. No nos debemos sentir orgullosos de que un municipio con bastante menos 
población que Abrera, por tanto, también con menos medios, nos superen de una forma tan clara en 
transparencia, nosotros creemos y pensamos que no es un problema de tener más medios, sino, que 
es un problema de voluntad política, ese índice es el reflejo real de la poca voluntad de transparencia 
y ocultación de la información tanto a la oposición como a los vecinos, por parte del equipo de 
gobierno de Abrera.  
Les aseguro que si fuese el Síndic de Greuges de Cataluña el que realice un informe de 
transparencia del ayuntamiento de Abrera, les suspenderían, por poner algunos ejemplos ,les puedo 
recordar la infinidad de veces que se ha pedido por parte de la oposición poder acceder al archivo de 
registro de entrada del ayuntamiento tal y como nos permite la ley, o poder participar con un espacio 
en Radio Abrera, tal y como nos permite nuestro reglamento orgánico municipal. 
Derechos que usted nos impide utilizar.  
 
El Grupo Municipal del Partido de Abrera realiza el siguiente ruego:  
 
Que la señora alcaldesa ponga todos los medios posibles para que la Web municipal del 
ayuntamiento de Abrera, sea un ejemplo de calidad, servicio y transparencia para el laboratorio de 
periodismo y comunicación de la universidad autónoma de Barcelona, pues eso querrá decir, que 
nuestros vecinos tienen una buena herramienta de información y servicio a su disposición. 
 
 
2. PREGUNTA: Llicències establiments comercials 
 
1- Quin es el temps de promig que es triga en concedir un llicencia de obertura de nou establiment 
comercial.  
 
2- Al llarg de l’any 2.013 quantes llicencies de nous establiments comercials es van atorgar al nostre 
municipi d’Abrera.  
 
 
3. PREGUNTA: Ajuts famílies 
 
Donada la crisi per la que estem passant i que afecta a famílies i persones, el Grup municipal del 
Partit Popular a l’Ajuntament d’Abrera formula al ple les següents: PREGUNTES:  
 
1. Al llarg de l’any 2.013 quantes famílies o persones varen necessitar ajuda en vals per a queviures.  
 
2. D’aquestes famílies o persones quantes varen ser ateses per Creu Roja i quantes per Cáritas 
Abrera.  
 
 
4. PREGUNTA: Terrenys equipaments 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera ruega se le facilite copia donde quede reflejado los 
terrenos o parcelas que tienen el ayuntamiento de Abrera reservados para equipamientos.  
 
 
5. PREGUNTA: Xarxa de distribució d’aigua 

Señora alcaldesa el ayuntamiento de Abrera solicitó el día 09 de julio del 2013 a la Diputación de 
Barcelona un estudio verificador de la estanqueidad de la red urbana de distribución de agua, el 
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grupo municipal del Partido Popular de Abrera solicita se nos informe sobre el resultado del estudio, 
así, como se nos facilite copia del informe del estudio facilitado por la Diputación de Barcelona.  

 
6. PREGUNTA: Inspeccions parcs i jardins 
 
¿Con que periodicidad se realiza las inspecciones de los parques y jardines de nuestro municipio?  
¿Existe registro de dichas inspecciones? 
 
 
7. PREGUNTA: Fons Català de Cooperació 
 
Recordamos que la Generalitat de Cataluña excluyó al municipio de Abrera del Fondo Catalán de 
Cooperación de los municipios para el año 2013, estamos hablando de 172.000 euros. Nuestro 
grupo, fue el único grupo municipal que instó a la señora alcaldesa en el pleno municipal ordinario de 
hace dos meses a que el ayuntamiento iniciase todos los trámites necesarios para que la Generalitat 
nos dé, lo que nos pertenece por ley.  
 
Al grupo municipal del Partido popular de Abrera nos gustaría saber si la Generalitat de Cataluña ha 
rectificado y ha procedido a darnos lo que nunca nos debió quitar.  
 
 
8. PREGUNTA: Cost manteniment serveis municipals 
 
El grupo municipal del partido popular de abrera solicita se nos facilite copia escrita de la cuantía 
económica que les ha costado a los vecinos de abrera el mantenimiento de los siguientes servicios, 
que son competencia de la Generalitat y que deberla de pagar la Generalitat, del año 2013, así como 
las previsiones de gastos para el año 2014:  
 
- Mantenimiento de los centros de educación primaria 
- Guardería municipal  
- Escuela de música  
- Becas comedor escolar  
 
 
9. PREGUNTA: Dades cens electoral 
 
El artículo 149.1.32 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva 
para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 
 
El artículo 41 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General regula el 
acceso a los datos censales. El apartado 2 del citado artículo estable que “Queda prohibida cualquier 
información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción 
de los que se soliciten por conducto judicial.” 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 
16.3 que “los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo 
soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio 
de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el 
domicilio sean datos relevantes.” 
 
Una condición que no se cumple en este caso porque la Generalitat no tiene competencias para 
realizar la consulta. De hecho, el Congreso de los Diputados responderá próximamente con un 
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rotundo no a la petición que aprobó Parlament de Cataluña el pasado 16 de enero de 2014, para que 
la Generalitat asuma esta competencia. 
 
La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña en su artículo establece en su 
artículo 24: “1. Todas las personas, los órganos y las instituciones que intervienen en las operaciones 
reguladas por esta Ley tienen la obligación de mantener el secreto estadístico sobre la información 
estadística. 2. El deber de guardar el secreto estadístico se mantendrá incluso después de que las 
personas obligadas a preservarlo hayan finalizado sus actividades profesionales o su vinculación con 
los órganos que hacen o tienen estadísticas.” 
 
Sra. Alcaldesa, el grupo municipal del partido popular de Abrera realiza el siguiente RUEGO 
 
Instar al Alcalde/sa a no ceder el censo electoral de nuestro municipio, en el supuesto caso que el 
Gobierno de la Generalitat lo solicitará para elaborar el censo de cara al referéndum ilegal que 
quieren convocar para el próximo 9 de noviembre de 2014.  
 
Señora alcaldesa el grupo municipal del Partido Popular Realiza la siguiente pregunta: 
 
En caso de petición de cesión del censo electoral por parte de la Generalitat de Cataluña para 
realizar el referéndum del día 9 de noviembre del 2014, usted señora alcaldesa lo cederá SI o NO.  
 
 
7.2 PRECS I PREGUNTES ORALS 

 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREGUNTA: Decàleg de bones pràctiques 
Voldríem saber la data exacta de la reunió que abans han mencionat amb el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació de la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè 
nosaltres no volem ser convidats, però volem fer arribar un petit informe sobre l’incompliment, per 
nosaltres flagrant, sobre el decàleg de bones pràctiques en relació amb els mitjans de comunicació 
locals d’aquest ajuntament. 
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
2. PREC: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
En relació amb la reunió que vaig tenir ahir amb el regidor Sr. Naharro, li torno a sol·licitar, ja que 
estem en el Ple, còpia íntegra del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible que ja vam demanar al Ple 
de gener i que ahir se’ns va oblidar tornar-li a comentar. 
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC: Rec camp de futbol 
Quan es disputen els partits de futbol de l’amateur, a la mitja part es posa en funcionament el rec i 
inunda totes les grades. Això va ser més evident el diumenge amb el vent. Va inutilitzar les grades i la 
gent no podia seure en aquell espai. Per tant sol·licitem que es posin mans a l’obra i ho arreglin lo 
més aviat possible. Els aficionats no poden utilitzar les grades. Cara a l’estiu a lo millor va bé, poden 
posar una tovallola  i poden passar la calor, però ara a l’hivern no és lo més recomanable. Pregunta 
resposta en aquesta sessió 
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C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREGUNTA: Voreres 
Al carrer camí del riu, a la rotonda que porta cap al barri de Sant Hilari i el Cementiri nou, al costat 
dret, venint del cementiri, s’ha aixecat el paviment de la vorera. S’ha aixecat fa temps, no ara, ja fa 
dies que està senyalitzat amb unes tanques d’obra.  
 
A qui li pertoca arreglar-ho? Per quan està previst fer-ho? 
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
2. PREGUNTA: Tala d’arbres 
Al carrer Lleida, al tram que va entre el carrer Antonio Machado i el carrer Tramontana, hi havia sis 
arbres que s’han tallat recentment. Voldríem saber quina és la causa que a portat a aquesta 
determinació. 
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
3. PREC: Sortida pàrquing 
Que se proceda a instalar las medidas necesarias  para que los vehículos que salen del parking que 
forma el conjunto de bloques que están en la plaza Pau Casals. Estamos hablando de la salida de 
parking que está frente a la churrería, al lado de Can Martinet. Actualmente la salida de esos coches 
es peligrosa porque hay una curva muy cercana. Rogamos se proceda a tomar las medidas 
necesarias para que esos vehículos accedan a la vía con seguridad. 
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
4. PREC: Av. Generalitat núm. 5 
Rogamos se proceda a atender la petición de los vecinos del bloque nº 5 de la avenida Generalitat 
respecto a los graves problemas de olores de aguas sucias. Nosotros lo consideramos un problema 
grave de salubridad pública, por lo que deseamos que le den respuesta rápida. 
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
5. PREC: Nova Escola 
Respecto al incidente que se produjo recientemente en la puerta de la Nova Escola, a las nueve de la 
mañana, esperemos que no se vuelva a producir y que el ayuntamiento tome todas las medidas 
necesarias en cuanto a seguridad.  
Pregunta resposta en aquesta sessió 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les 21:29 
hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 28 de març de 2014. 
 

Vist i plau 
 
La Secretària,         L’Alcaldessa, 
 
 
 
Mónica Clariana Nicolau        Maria Soler Sala  


