
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30.03.17ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30.03.17

A la Vila d’Abrera , essent les 19:05 hores del dia 30 de març de 2017, 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:

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC)

Tinents/tes d’alcalde           
Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta
Sr. Albert Roca Presas
Sra. Montserrat Navarro Caraballo

Regidors/res delegats/des  
Sr.   Maria Teresa Novell Joya(PSC)
Sr.   José Luís Hita Bullón (PSC)
Sra. Maria José Orobitg Della (ERC)

Regidors/res                        Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
                                              Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A)   

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. Iván Serrano Rodríguez (Abrera en Comú-E)      
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)        
Sr. José Agustín Esteban Jiménez (C’s)  
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)      

Secretària acctal                  Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés

Excusa la seva assistència el Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E).

Comprovada l’existència del  quòrum necessari  perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o 
sobrevinguts: 

ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Actes del Ple:
                Acta del Ple ordinari celebrat el 26.01.17.

2n PUNT. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2016.
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3r  PUNT.  Aprovació  de  baixes  saldos  comptables  a  31  de  desembre  de  2016  per 
prescripció, caducitat,  insolvència i altres causes.

4t PUNT. Concessió de bonificació de l’ICIO en una llicència d'obres particulars.  

5è PUNT. Crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017.

6è PUNT.  Aprovació de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, i del 
Reglament de prestacions substitutòries i de mesures alternatives educatives a la sanció 
per l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de la vila d’Abrera.

7è PUNT.  Moció aprovació Reglament de funcionament del Consell Promotor del Parc 
Rural de Montserrat.

8è PUNT. Moció Comissió Informativa de caràcter temporal del CAM.

9è PUNT. Moció sobre els comptadors telegestionables.

10è PUNT.  Moció  sobre  actuacions en relació  amb el  dret  a  l’habitatge i  la  pobresa 
energètica.

11è PUNT. Moció en contra de la connexió de les carreteres B-40 i  A-2 sobre el  riu 
Llobregat com a variant de la C-55 entre Abrera i Olesa.

12è PUNT. Moció en relació amb la sentència del TC relativa a l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

13è PUNT. Urgències

II.- CONTROL DE GOVERN

14è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de gener i febrer de 2017. 
  
15è PUNT.  Donar compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament 
d’Abrera de l’exercici 2016 i de l’informe d’estabilitat pressupostària. 

16è PUNT. Donar compte dels informes trimestrals de morositat, Llei 15/2010, de 5 del 4t. 
Trimestre 2016.

17è PUNT. Prendre coneixement renúncia càrrec electe.

18è PUNT. Precs i Preguntes 

1r PUNT. Expedient núm.: G012/2017/01 
Acta del ple municipal de 26.01.2017

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, 
fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del president i altres 
assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les 
sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions emeses.
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L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el  curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per 
l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de 
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 

Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és per 
això que 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 del Règim Local, proposo al Ple l’adopció del 
següent
 
ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 26 de gener de 2017, deixant 
còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  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 i 
als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

2n Punt. EXPEDIENT: G262/2017/03 – G285/2016/011 - G285/2016/012 - G285/2016/013.
Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2016.

Vist  que  per  Decret  d'Alcaldia  núm.  2017-0263  de  data  27/02/2017  es  va  aprovar  la 
liquidació dels pressupostos generals de l'Ajuntament d'Abrera, de l'exercici 2016.

Revisat el tancament de l’exercici de 2016 per part d’intervenció, es posa de manifest que 
a 31 de desembre de 2016 hi ha operacions pendents d’aplicar al pressupost. 

Tanmateix consten operacions pendents d’aplicar a la comptabilitat de l’exercici actual, 
com a conseqüència de la presentació de factures en l’any 2017 que fan referència a 
obres, serveis o subministraments prestats durant l’exercici 2016 i que segons el principi 
d’anualitat  pressupostària  haurien  d’estar  imputades  a  l’exercici  on  s’ha  realitzat  la 
despesa.
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Aquest  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  de  2016  sense  crèdit 
pressupostari  implica  conseqüentment  una  modificació  pressupostària  de  l’exercici  de 
2017, que s’ha de finançar amb suplements de crèdit, amb subjecció a les disposicions 
vigents 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 relació de despeses ascendeixen a un import total de 96.845,73 € 

Vist l’informe d’intervenció núm. 2017-0005 de data 10 de març de 2017.

Vista  la  disposició  addicional  sisena  de la  Llei  Orgànica  d’Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat Financera, l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i les bases 26 i 36 b) 
de les Bases d’Execució del  Pressupost  General  d’aquest  Ajuntament  per a l’exercici 
2017.

La  Regidora  d’Hisenda  en  virtut  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22  de 
desembre de 2016, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.-  Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici anterior que es 
relacionen en els annexos A i B que formen 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

Aplicació 2016: 150/21000
Aplicació 2017: 150/21000
Nom:  Rep.Mant. i Conservació vies públiques
Consignació inicial: 60.000,00 €
Proposta d’increment: 8.167,50 €
Consignació definitiva:  68.167,50 €

Aplicació 2016: 150/22706
Aplicació 2017: 150/22706
Nom:  Serveis prestats per l’Enginyer municipal
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 1.519,22 €
Consignació definitiva:  11.519,22 €

Aplicació 2016: 1621/22703
Aplicació 2017: 1621/22703
Nom:  Recollida selectiva de residus
Consignació inicial: 244.865,83 €
Proposta d’increment: 1.012,04 €
Consignació definitiva:  245.877,87 €

Aplicació 2016: 231/22610
Aplicació 2017: 231/22610
Nom:  Despeses activit. I func. Dones i Igualtat
Consignació inicial: 14.000,00 €
Proposta d’increment: 686,96 €
Consignació definitiva:  14.686,96 €

Aplicació 2016: 323/63200
Aplicació 2017: 323/63200
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Nom:  Inv. Rep. edf. i instal·lac. ensenyament
Consignació inicial: 19.200,00 €
Proposta d’increment: 2.907,92€
Consignació definitiva:  22.107,92 €

Aplicació 2016: 330/22699
Aplicació 2017: 330/22699
Nom:  Despes.diverses  activ. I func.Cultura
Consignació inicial: 190.000,00 €
Proposta d’increment: 647,10 €
Consignació definitiva: 190.647,10  €

Aplicació 2016: 334/22609
Aplicació 2017: 334/22609
Nom:  Despeses acció cultural
Consignació inicial: 52.500,00 €
Proposta d’increment: 1.451,25 €
Consignació definitiva: 53.951,25  €

Aplicació 2016: 920/22199
Aplicació 2017: 920/221/99
Nom:  Subministrament varis
Consignació inicial: 6.000,00 €
Proposta d’increment: 299,80 €
Consignació definitiva: 6.299,80 €

Aplicació 2016: 920/22603
Aplicació 2017: 920/22603
Nom:  Publicitat oficial
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 90,00 €
Consignació definitiva: 10.090,00  €

Aplicació 2016: 920/22706
Aplicació 2017: 920/22706
Nom:  Estudis i assistència tècnica
Consignació inicial: 177.000,00 €
Proposta d’increment: 1.416,67 €
Consignació definitiva: 188.506,67  €

Aplicació 2016: 924/22602
Aplicació 2017: 924/226/02
Nom:  Butlletí municipal d’informació, agenda i despes.comunicació
Consignació inicial: 56.100,00 €
Proposta d’increment: 2.685,04 €
Consignació definitiva: 58.785,04  €

Aplicació 2016: 130/22699
Aplicació 2017: 130/22699
Nom:  Despeses diver. Activ. I funcion. Policia Local
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 860,64 €
Consignació definitiva: 10.860,64  €

Aplicació 2016: 1532/21200
Aplicació 2017: 1532/21200
Nom: Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.edificis oficial
Consignació inicial: 55.000,00 €
Proposta d’increment: 313,94€
Consignació definitiva: 55.313,94€

Aplicació 2016: 161/22101
Aplicació 2017: 161/22101
Nom:  Subministrament d'aigua en alta
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Consignació inicial: 266.148,42 €
Proposta d’increment: 21.579,29 €
Consignació definitiva: 287.727,71 €

Aplicació 2016: 1623/22703
Aplicació 2017: 1623/22703
Nom:  Tractament de la Form 
Consignació inicial: 41.673,50 €
Proposta d’increment: 1.609,98 €
Consignació definitiva: 43.283,48 €

Aplicació 2016: 165/22100
Aplicació 2017: 165/22100
Nom:  Subministrament energia elèctrica
Consignació inicial: 770.000,00 €
Proposta d’increment: 44.849,14 €
Consignació definitiva: 814.849,14 €

Aplicació 2016: 231/21200
Aplicació 2017: 231/21200
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.serveis soc.
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 226,72 €
Consignació definitiva: 10.226,72 €

Aplicació 2016: 311/22699
Aplicació 2017: 311/22699
Nom:  Despeses diverses activ. i func. sanitat
Consignació inicial:  84.611,47 €
Proposta d’increment: 1.306,80 €
Consignació definitiva: 85.918,27 €

Aplicació 2016: 312/21200
Aplicació 2017: 312/21200
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.sanitat
Consignació inicial:  4.000,00 €
Proposta d’increment: 21,72 €
Consignació definitiva: 4.021,72 €

Aplicació 2016: 320/21200
Aplicació 2017: 320/21200
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.ensenyament
Consignació inicial: 281.633,86 €
Proposta d’increment: 315,81 €
Consignació definitiva: 281.949,67 €

Aplicació 2016: 330/21200
Aplicació 2017: 330/21200
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.cutura
Consignació inicial: 30.000,00 €
Proposta d’increment: 310,68 €
Consignació definitiva: 30.310,68 €

Aplicació 2016: 337/21201
Aplicació 2017: 337/21201
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst. cent.polivalent
Consignació inicial: 15.000,00 €
Proposta d’increment: 149,31 €
Consignació definitiva: 15.149,31 €

Aplicació 2016: 342/21200
Aplicació 2017: 342/21200
Nom: Reparac.mantenim. i conserv.edificis i instal.lac. esports
Consignació inicial: 60.000,00 €
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Proposta d’increment: 286,97 €
Consignació definitiva: 60.286,97 €

Aplicació 2016: 342/22799
Aplicació 2017: 342/22799
Nom: Funcionament departament d'esports
Consignació inicial:  436.976,85 €
Proposta d’increment: 851,84 €
Consignació definitiva: 437.828,69 €

Aplicació 2016: 4312/21200
Aplicació 2017: 4312/21200
Nom: Reparac.mant. i conserv.edificis i inst. mercat municipal
Consignació inicial: 42.000,00 €
Proposta d’increment: 63,59 €
Consignació definitiva: 42.063,59 €

Aplicació 2016: 920/22003
Aplicació 2017: 920/22003
Nom: Reprografia
Consignació inicial: 15.700,00 €
Proposta d’increment: 709,96 €
Consignació definitiva: 16.409,96 €

Aplicació 2016: 929/22102
Aplicació 2017: 929/22102
Nom: Subministrament de gas i de carburants calefacció
Consignació inicial: 130.000,00 €
Proposta d’increment: 19,31 €
Consignació definitiva: 130.019,31 €

Aplicació 2016: 929/22200
Aplicació 2017: 929/22200
Nom: Manteniment i subministrament telefònic
Consignació inicial: 60.000,00 €
Proposta d’increment: 2.485,59 €
Consignació definitiva: 62.485,59 €

Aplicació 2016: 932/22708
Aplicació 2017: 932/22708
Nom: Serveis de recaptació a favor de l'entitat
Consignació inicial: 140.000,00 €
Proposta d’increment: 0,94 €
Consignació definitiva: 140.000,94 €

Modificació pressupost ingressos
Denominació: Romanent tresoreria
Aplicació pressupostària: 87000
Import: 96.845,73 €

Tercer.-  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.

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 11

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
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Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 5    

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

S’altera l’ordre del dia segons l’article 91.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, tractant-se, en aquest moment ,el punt 9 de l’Ordre del Dia.

L’Alcalde dóna el torn de paraula al Sr. Pablo Álvarez, present entre el públic, que fa una 
explicació en relació amb la moció presentada:

9è. PUNT.  Moció sobre els comptadors telegestionables presentada pel Grup Municipal Abrera en 
Comú

Per incompliment de la normativa Europea: 

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 
28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 
2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament 
dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència 
contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 
de desembre de 2018. 

L’esmentada Ordre del 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 2014 
s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de 
potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015 i el 31 
desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de 
fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener 
de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de 
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. 

A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o exempcions 
per a instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a 
comunicar  directament  els  clients  la  data  prevista  per  a  la  substitució  dels  seus 
comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les 
corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució 
de comptador dels seus clients. És a dir, que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 
ordenava les empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap 
tipus de notificació o autorització dels ens locals i  amb una simple comunicació a les 
comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats 
que  contingui  una  descripció  detallada  de  les  accions  realitzades  des  de  l'inici  dels 
mateixos.

La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una eficiència 
energètica del  20% per 2020,  existint  països com Alemanya que ja han postulat  que 
aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no 
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podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 
2012/27/UE(56) 

Per restriccions d´ENDESA a la lliure competència: 

Atès que Endesa Distribució Elèctrica (EDE) imposa restriccions a la lliure competència, 
ja  que  impedeix  que  en  la  seva  xarxa  de  distribució  siguin  instal·lats  comptadors 
telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d'EDE.

Atès  que  les  restriccions  són  conseqüència  de  que  els  comptadors  d'Enel  no  són 
interoperables, és a dir, no són intercanviables amb comptadors d'altres fabricants.

Atès  que  les  restriccions  afecten  13  milions  d'usuaris  de  Catalunya,  Aragó,  Balears, 
Canàries, Andalusia i  Extremadura, els que no poden exercir  el  seu dret a comprar o 
llogar el comptador en un mercat de lliure competència.

Atès que les  restriccions,  que li  donen a EDE el  monopoli  sobre  el  43% del  mercat 
nacional de comptadors telegestionables, estan expressament prohibides en els articles 
101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Atès que EDE aplica aquestes restriccions amb l'aprovació de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC), qui, fent cas omís de les reiterades advertències de la 
Comissió Nacional d'Energia (CNE), l'Agrupació de Fabricants de Comptadors Elèctrics 
(AFCE),  Iberdrola,  Unión  Fenosa  i  Hidrocantábrico,  al·lega  en  la  seva  Resolució  de 
2016.10.14 que "el sistema de telegestió i telemesura d'ENDESA, així com els equips i 
protocols  de comunicacions associats,  van ser  autoritzats  per  la  Direcció  General  de 
Política Energètica i Mines (DGPEM), tal com estableix el Reial Decret 111.072.007 en el 
seu article 9.8 ".

La CNMC calla que la DGEPM va donar la seva autorització el 11.05.2009, sabent, per 
tant, que infringia el Mandat 441/2009, de 12.03.2009, de la Comissió Europea, que insta 
a la  creació d'estàndards europeus que garanteixin la  interoperabilitat  dels  equips de 
mesura.

La CNMC calla igualment que l'autorització de la DGPEM incompleix també la Directiva 
2009/72 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13.07.2009, que estableix que "els 
Estats  membres  o  qualsevol  autoritat  competent  que  designin  han  de  garantir  la 
interoperablidad dels sistemes de comptador intel·ligent que es van a utilitzar en els seus 
territoris respectius ".

Atès que Endesa incompleix a més el que estableix el Ministeri d'Indústria en la condició 
general 10 de l'Annex II del Reial Decret 1725/1984; per la Junta d'Andalusia, en la seva 
Resolució  de  19.04.2012  sobre  la  substitució,  sense  previ  avís,  del  comptador 
electromecànic per un telegestionable, i per la Comissió Nacional d'Energia (CNE), en el 
seu informe de 2013.07.03 sobre la manipulació del equip de mesura, ja que no informa 
prèviament del dia i l'hora en la que realitzarà la substitució del comptador electromecànic 
pel comptador telegestionable d'Enel, la qual cosa impedeix a cada un/a dels 13 milions 
d'afectats, entre els quals es troben els veïns i veïnes d’Abrera, estar presents en aquesta 
operació i, en conseqüència, comprovar posteriorment si els kWh facturats per Endesa 
coincideixen  amb  els  kWh  marcats  per  tots  dos  comptadors  en  el  moment  de  la 
substitució.

Per falta de protecció de dades personals: 
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Atesa  que  la  posada  en  funcionament  dels  comptadors  intel·ligents  per  mesurar  els 
consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i 
processar  volums  cada  vegada  majors  de  dades  personals  dels  consumidors  i 
consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc 
per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què des 
de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent a terme actuacions tendents a 
conciliar  el  necessari  desplegament  dels  sistemes  de  comptador  intel·ligent  i  de  les 
xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels consumidors i consumidores. 

Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva 
95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de 
sol·licitar  una  consulta  prèvia  al  supervisor  europeu  de  Protecció  de  Dades  en  les 
conclusions  el  supervisor  manifesta  que  "El  desplegament  a  escala  europea  dels  
sistemes de comptador intel∙ligent pot oferir avantatges significatius encara que també  
pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades personals. Permet  
l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del que  
fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars". 

Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de 
juny de 2015, recull  un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que 
aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària  
resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes a  
la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor  
i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen del  
mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada", alhora que 
considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc  
de l' afectat". 

Atesa  que  l'AEPD  entén  que  les  dades  del  consum  horari  estan  considerats  dades 
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades 
representa  una  ingerència  en  l'esfera  privada  del  consumidor,  ara  que  a  través  dels 
mateixos  es  proporciona  informació  rellevant  sobre  els  seus  hàbits  personals,  però 
incomprensiblement  la  pròpia  AEPD  en  aquest  informe  no  els  considera  a  protegir 
aquesta ingerència quan ,  tot  seguit  ,  els dóna legitimitat  al  distribuïdor perquè pugui 
accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999. 

Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19,  amb referència 
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions 
en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la regulació sigui 
efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat 
té coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent 
de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment 
del titular "previ" i exprés ". 

Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels 
supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de "La utilització 
d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la 
vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui 
faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció". Pel que es 
considera  que  d'aquest  comptador,  que  utilitzarà  senyals  en  la  banda  de  freqüència 
d'entre 3KHz i  148,5KHz (3000Hz i  148.500Hz),  per obtenir informació dels hàbits de 
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consum de  les  vivendes  alhora  que emanaran  immissions  electromagnètiques  per  la 
xarxa elèctrica sense estar apantallada , envairan la propietat, el que afectarà als drets, a 
la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a la salut de les persones. 

Per afectació a la Salut de les persones: 

Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en 
relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les 
persones,  de  les  radiacions  electromagnètiques  provinents  del  desplegament  dels 
anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles, 
com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, 
gent gran i persones malaltes. 

Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels 
nous  comptadors  d’electricitat,  es  veu  multiplicada  per  la  implantació  dels  nous 
comptadors  telegestionables  de  gas i  d´aigua,  que ja  s’estan  instal·lant,  i  que també 
presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i 
a la protecció de la salut de les persones, ja que s´estructuren a partir d´un sistema de 
concentradors i /o d’antenes, que emetran radiofreqüències. 

Ens  trobem  els  veïns  en  una  situació  d'indefensió  davant  la  col·locació  d'uns 
concentradors  que  emetran  radiofreqüències  i  formaran  part  de  la  contaminació 
electromagnètica al costat de les antenes. 

Atès  que  nombroses  publicacions  científiques  recents  han  demostrat  que  els  CEM 
afecten  els  organismes  vius  a  nivells  molt  per  sota  de  la  majoria  de  les  directrius 
internacionals  i  nacionals.  Els  efectes  inclouen  l'augment  de  risc  de  càncer,  l'estrès 
cel·lular,  l'augment  de  radicals  lliures  nocius,  danys  genètics,  canvis  estructurals  i 
funcionals  del  sistema  reproductor,  dèficits  en  l'aprenentatge  i  la  memòria,  trastorns 
neurològics i efectes negatius en el benestar general de els éssers humans. El dany va 
més  enllà  de  l'espècie  humana,  ja  que cada  vegada  hi  ha  més  evidències  d'efectes 
nocius tant  per  a les plantes com per  als animals.  Crides  internacionals de científics 
independents demanen protecció enfront de l'exposició als Camps electromagnètics No 
ionitzants. 
Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 1815 de 
27  maig  2011  declara  que  “s´ha  d'aplicar  el  Principi  de  Precaució  quan  l'avaluació  
científica permet determinar riscos amb suficient  certesa.  Especialment,  en el  context  
d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la  
joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics  
extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes primerenques.” 

Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de 
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les 
xarxes d'alta  tensió).  Per  poder  evitar  la  radiació  electromagnètica  provocada per  les 
freqüències d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la instal·lació 
massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut 
pública. 

Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu 
que altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d'avui no està demostrat que aquestes ones 
siguin  innòcues i  tenint  en compte la  recomanació  dels  estudis  realitzats  per  experts 
(Enrique A. Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and Francisco Montes 3). Atès que la 
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substitució  d'aquests  comptadors  s'està  fent  a  esquenes  dels  consumidors  i  sense 
importar la seva Salut. 

Atès que el  8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del  Parlament de 
Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s´instava al Govern a demanar al 
Govern de l´Estat que: 

Compleixi  la  Directiva  2012/27  UE,  del  25  d´octubre  de  2012,  relativa  a  l’eficiència 
energètica,  en tots  els  aspectes  relatius a  les  dades obtingudes amb els  anomenats 
“comptadors intel·ligents”. 

Assegurar  que  els  sistemes  de  mesura  facilitessin  informació  sobre  l’hora  exacta 
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els 
beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents 
pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals. Permetre que 
aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i 
assegurar  que  puguin  donar  compte  de  l’electricitat  abocada  a  la  xarxa  des  de  les 
instal·lacions del client final.

Sobre  la  base  del  principi  de  precaució  i  tenint  en  compte  l’existència  de  persones 
afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), 
faci  els  estudis  científics  necessaris  per  a  avaluar  si  la  utilització  d’aquests  aparells 
comporta cap risc per a la salut de les persones – inclosos també col·lectius sensibles 
com la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as 
low as reasonably achievable), segons el qual el nivell  d’exposició ha d’ésser tan baix 
com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o 
biològics. 

Doti  econòmicament  les  comunitats  autònomes  perquè  impulsin  un  pla  de  formació 
ocupacional que faciliti  el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de 
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball. 

Inclogui  en  el  programa  d’instal·lació  de  comptadors  una  campanya  d’informació  i 
sensibilització  sobre  el  funcionament  d’aquests  aparells  amb  relació  als  camps 
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana, 
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè 
sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin. 

Per totes aquestes raons, el  grup municipal d’Abrera en Comú al Ple de l’Ajuntament 
d’Abrera proposa l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la 
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix 
Govern  de  l’Estat  de  la  Directiva  2012/27/UE,  del  25  d’octubre  de  2012,  relativa  a 
l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les 
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les 
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la 
instal·lació dels nous comptadors. 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el 
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut  a que el 
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Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del 
Parlament del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de 
dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es 
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i  la seguretat en la 
protecció de dades. 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de 
la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la 
contaminació  acústica,  la  contaminació  lluminosa,  la  contaminació  odorífera  i  la 
contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut. 

Quart.- Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  que  informi  a  través  dels  mitjans  de 
comunicació  a  la  població  sobre  els  acords  d´aquest  Ple,  destacant  la  petició  a  la 
Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal.lació dels comptadors intel·ligents, i 
del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal.lació, i del seu dret a sol.licitar a les 
empreses la seva restitució en el cas que s´hagi fet sense el seu consentiment i per no 
haver estat informats adequadament. Així mateix, informar als nostres veïns i veïnes per 
mitjà del butlleti municipal sobre els acords d´aquest Ple. 

Cinquè.- Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  recolzar  la  decisió  dels  ciutadans  de 
Catalunya, sol·licitant  la paralització inmediata de la instal·lació dels nous comptadors 
telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, 
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat 
dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya. 

Sisè.- Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  que,  per  mitjà  de  l´Agència  Catalana del 
Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d´Informació al Consumidor, s´atenguin les 
reclamacions dels  ciutadans en relació al  seu dret  a expressar  la seva negativa a la 
instal.lació  de  comptadors  intel.ligents,  es  a  dir:  l´opcionalitat.  I  la  seva  demanda de 
restitució del comptador antic en el cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment per 
no estar informats. L´Agència Catalana de Consum i les Oficines Muncipals d´Informació 
recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu comptador antic i donar 
suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu  
antic, i se'ls restitueixi immediatament. 

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat  a que ordeni  a la policia autonòmica i  a les 
policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal.lació 
dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les empreses instal.lin 
els comptadors. I ordenar que aixequin un acta de la denúncia. 

Vuitè.- Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  que  coordini  les  actuacions  derivades  d
´aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrès dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya, al Govern d´Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
a  les  associacions  municipalistas  FMC i  ACM,  a  les  Associacions  de  veïns  i  veïnes 
d’Abrera i a tota la ciutadania. 

Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i  
gas,  que presentin  en un plaç de sis  mesos,  un estudi,  amb anàlisi  i  verificació dels 
requisits  imprescindibles  que  garanteixin  la  innocuïtat  de  tot  el  necessari  per  al  seu 
desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones. 
Havent-se  demostrat  la  innocuïtat  del  sistema  PLC,  la  protecció  de  dades,  la 
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compatibilitat  en  tota  la  xarxa  elèctrica  i  el  dret  a  decidir  en  un  mercat  a  la  lliure 
competència. 

Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i 
gas, que presentin en un plaç de sis mesos, per a una implementació real i consensuada 
amb  els  diferents  agent  socials  un  estudi  que  d'acord  amb  la  lliure  elecció  de  la 
instal·lació del comptador per part del client final: 

a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa 
a l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 
anomenats “comptadors intel.ligents”. 

b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització 
i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis 
per als clients finals. 

c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i 
a la privadesa dels clients finals. 

d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible 
per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la 
xarxa des de les instal·lacions del client final. 

e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors 
així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests 
dispositius. 

f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o 
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les 
persones. 

Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i  
tenint  en  compte  l’existència  de persones  afectades  per  síndromes  de  sensibilització 
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb 
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap 
risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població 
infantil  i  juvenil  i  les  dones  embarassades–  i  apliqui  el  principi  ALARA (as  low  as 
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui 
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics. 

Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i 
la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups 
polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, 
Empresa  i  Coneixement,  l’Institut  Català  d’Energia,  entitats  veïnals,  entitats 
municipalistes, universitats catalanes i entitats promotores de la proposta. 

Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i 
urgents,  que ofereixin  la  possibilitat  de  tenir  un  entorn  saludable,  compatible  amb el 
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells 
tan baixos com sigui  possibles)  i  el  Principi  de Precaució recollit  en la  Llei,  33/2011, 
general de Salut Pública. 
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Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives necessaris 
i  urgents  que  facin  operativa  la  Resolució  1815  (27  maig  2011)  de  l'Assemblea 
Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i 
els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la 
revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous 
valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans. 

Quinzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions socials 
promotores de la proposta: 

Plataforma STOP COMPTADORS, CONFAVC (Confederació d´Associacions Veïnals de 
Catalunya),  AFIFAC  (Associació  d'Afectades  de  Fibromiàlgia  i  Síndrome  de  Fatiga 
Crònica),  Associació  de  Disminuïts,  Associació  ADAMUJER,  Sindicat  SIPCTE, 
Observatori  de Salut Ambiental  (OSA),  AAVV Gaudeix Mas Costa,  AAVV Centre  Vila, 
AAVV la Florida, Particulars adherits a la Plataforma. 

Setzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a 
les entitats municipalistes (FMC, ACM), i a les entitats promotores de la iniciativa.

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

3r Punt. Expedient: G260/2017/02
Aprovació de baixes saldos comptables a 31 de desembre de 2016 per prescripció,  caducitat,  
insolvència i altres causes.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-0263 de data 27/02/2017 es va aprovar la liquidació dels 
pressupostos generals de l'Ajuntament d'Abrera, de l'exercici 2016.

S’observa  que  consten  a  la  comptabilitat  municipal  d’exercicis  tancats  operacions 
comptables de reconeixement d’obligacions i reconeixement de drets amb saldo, per tant 
és  necessària  la  tramitació  d’un  expedient  de  baixa  de  reconeixement  d’obligacions 
pendents de pagament i baixa de drets pendents de cobrament per prescripció, caducitat, 
insolvència i altres causes segons la comptabilitat municipal a 31 de desembre de 2016.

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
determinar si  les obligacions reconegudes procedents d’exercicis  anteriors  que resten 
pendents de pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment i si la 
relació  de  drets  reconeguts  procedents  d’exercicis  anteriors  que  resten  pendents  de 
cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment.

Es  posa  de  manifest  que  el  motius  pels  quals  es  proposen  la  baixa  dels  saldos 
comptables són, en general, els següents: 

 Prescripció
 Manca de justificació
 Duplicitats i rectificacions d’operacions comptables
 Renuncia i no acceptació de subvencions i ajuts rebuts i atorgats
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 No execució de despeses i ingressos
 Denegació o revocació de subvencions rebudes

Vist informe intervenció núm. 2017-0008, de data 16 de març de 2017.

Vist l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’òrgan competent en 
tant que ha de ser el mateix que aprova els comptes anuals de la Corporació.

Per tant, sobre la base d’aquest antecedents la Regidora d’Hisenda en virtut del Decret 
de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa al Ple l’adopció del 
següent

ACORD:

Primer.  Aprovar  la  baixa  de  les  obligacions  reconegudes  pendents  de  pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 191.577,88 €  . El detall 
individualitzat figura a l’annex A

Segon.  Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les
obligacions indicades.

Tercer.  Aprovar la  baixa  dels  drets  reconeguts pendents  de cobrament,  integrats  en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 375.249,17 €. El detall individualitzat 
del qual figura a l’annex B.

Quart.  Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 
esmentats.

Cinquè. Aprovar la baixa dels saldos de les operacions comptables no pressupostàries, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats,  per import  de  64.933,33 €.  El  detall 
individualitzat del qual figura a l’annex C.

Sisè.    Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
operacions indicades.

Setè.- 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.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 10

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 6    
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Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

4t Punt. Expedient: E014/2016/043
Declaració  com a  construcció  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies 
socials, de la llicència d'obres públiques atorgada al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

 
Per acord núm.  3.14 de la  Junta de Govern Local  de data 13 de desembre de 2016, 
s'atorgava llicència d'obres al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
amb CIF S0811001G, per a la construcció i adequació de les tanques per sectoritzar espais i 
execució de noves escomeses d’aigua i de llum dels mòduls de l'Escola Ernest Lluch per a 
ubicar alumnes de l'IES Voltrera, al   Ps. Estació, 15 (façana també al C/ Antoni Gaudí, 2) 
(referència cadastral 8473801).

Al mateix acord núm. 3.14 s'aprovava la liquidació tributària provisional per un import de 
1.386,55 € en concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres (ICIO), liquidació 
carregada  a   l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  amb càrrec  01316014  - 
0000000065.

NVC, Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya,  ha lliurat instància de data 18 de gener de 2017 (registre 
d'entrades  núm.  830  de  19  de  gener  de  2017),  per  la  qual  sol·licita  que  el  Ple  de 
l’Ajuntament declari aquesta obra com d’especial interès o utilitat municipal i que apliqui la 
bonificació del 95 % de l’ICIO.

L’Ordenança Fiscal Municipal núm. 6 dels anys 2016 i 2017 reguladores de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), estableixen en el punt 1 de l'article 6 que: “Les 
construccions, instal∙lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer  
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin, podran gaudir d’ una  
bonificació del 95% de la quota de l'impost.”

El paràgraf n)  del punt 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim 
Local literalment, diu entre altres: "2. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:(.../...) n)  
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones  
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros  
docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros  

públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

La tècnica d’Educació ha emès l’informe de data 6 de març de 2017 que, entre d’altres, diu:
“Per  tot  l’exposat,  doncs,  els  centres  d’educació  primària  i  d’educació  secundària  obligatòria  d’Abrera  
(escoles i institut), són centres que garanteixen a totes les persones l’accés a una educació de qualitat i en  
condicions  d’igualtat  en  els  ensenyaments  obligatoris  i  en  els  declarats  gratuïts.  Per  tant,  es  tracta  de  
construccions d’especial interès atès que ofereixen un servei públic que beneficia tothom.” 

Les obres contemplades en la llicència atorgada en data 13 de desembre de 2016, 
és  susceptible  d'acollir-se  a  la  bonificació  que  aplica  el  Ple  municipal  d'Abrera, 
d'acord amb el que disposa l'article 103.2a) del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les  Hisendes  Locals,  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  atès  que  són  actuacions 
d'especial interès social.
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El 100 % de les obres contemplades i executades en la llicència d’obres amb número 
d’expedient E014/2016/043, són susceptibles d’acollir-se a la bonificació contemplada en 
l’article sisè, apartat 1 de l'Ordenança Fiscal 6 dels anys 2016-2017, segons l’informe de 
data 1 de febrer de 2017  (núm. 2017-0036) de l’arquitecta tècnica municipal.

El Ple considera oportú en aquests casos concedir la bonificació del 95 % de les quotes de 
l'impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  liquidades  al  Departament 
d'Ensenyament  de la  Generalitat  de Catalunya per  a les diverses  obres  que han estat 
descrites de conformitat a les normes generals i municipals vigents.

D'acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria Delegada d'Hisenda en ús de 
les atribucions que m'atorga la llei, proposo al Ple municipal l'adopció del següent 

ACORD

Primer. Declarar l'execució de les obres per  a la construcció i adequació de les tanques per 
sectoritzar espais i de noves escomeses d’aigua i de llum dels mòduls de l'Escola Ernest  
Lluch per a ubicar alumnes de l'IES Voltrera, al  Ps. Estació, 15 (façana també al C/ Antoni 
Gaudí, 2) (referència cadastral 8473801), promogudes pel Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, amb CIF S0811001G, com a construccions d'especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, als efectes previstos a l'article 103.2 
a) del Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 
2/2004,  i  a  l'article  6è  de  l'Ordenança  Fiscal  Municipal  núm.  6  de  l'Impost  sobre 
construccions, instal·lacions i obres, aplicant una bonificació del 95.

Segon. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, i als 
interessats, i comunicar-lo al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, al 
efectes d'aplicar aquesta bonificació.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 14

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

Abstencions: 2   

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

5è Punt. Expedient: G262/2017/04
Crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017. 
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Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-0263 de data 27/02/2017 es va aprovar la liquidació del 
Pressupost de 2016.

En data 10 de març de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
els ajuts atorgats en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social, en el marc del Pla XGL 2016-2019”

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 
19 d’abril de 2016, adoptà, entre d’altres, l’acord 9.2 d’acceptació d’ajuts del Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de 
Barcelona, de totes dues línies.

Atès l’informe núm. PE 29/2017 de data 13/03/2017 emès per la cap del departament de 
Promoció  Econòmica  que  justifica  la  necessitat  de  crear  una  nova  aplicació 
pressupostària per poder justificar la subvenció abans esmentada.

El Departament d’ Acció Social de l’Ajuntament d’Abrera, per tal de millorar la gestió i 
atenció del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) preveu aprovar l’adhesió al conveni de 
col·laboració per l’assistència tècnica en la prestació del servei d’atenció domiciliària entre 
el  Consell  Comarcal del Baix Llobregat i  l’Ajuntament d’Abrera, corresponent  als anys 
2017-2021. 

Atès  l’informe  de  data  15/03/2017  emès  per  la  tècnica  referent  als  Serveis  de 
l’Autonomia, pel  qual  es sol·licita  la creació d’una aplicació pressupostària amb crèdit 
suficient per poder assumir la despesa del conveni abans esmentat per a l’exercici 2017.

Vista la memòria de la Regidora d’Hisenda de data 16 de març de 2017 que justifica la 
necessitat de realitzar aquesta modificació pressupostària. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 2017-0007 de data 16 de març de 2017.

A  l’objecte  de  poder  sotmetre  a  aprovació  per  part  del  Ple  l’expedient  de  crèdit 
extraordinari corresponent a l’exercici pressupostari de 2017, i d’acord amb l’article 37 i 
38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei  39/1988,  de 28 de desembre,  reguladora  de les Hisendes Locals,  en matèria  de 
Pressupostos.

La  Regidora  d’Hisenda  en  virtut  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2016-1302  de  22  de 
desembre de 2016, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost núm. 3 de crèdit extraordinari 
finançat  amb  baixes  de  crèdits  d’altres  aplicacions  pressupostàries,  segons  les 
especificacions següents:

DOCUMENT MC: A  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀ

RIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICA
CIÓ 
PROPOSA
DA

CRÈDIT 
DEFINITIU

241 47000
Subvencions per a foment de 
l’ocupació 0,00 € 0,00 € 51.735,37 € 51.735,37 €
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TOTAL  CAPITOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 0,00 € 0,00 € 51.735,37 € 51.735,37 €

TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 51.735,37 €

MC: A  – IMPORT A FINANÇAR : Aquesta modificació es finança: 51.735,37 €  amb baixes de crèdits de 
l’aplicació  pressupostària  241/22699 -  DESPESES  DIVERSES  ACTIV.  I  FUNC.PROMC.ECONOMICA I 
CONSUM

Recursos de finançament:  Amb baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries 
241/22699 DESPESES DIVERSES ACTIV. I FUNC.PROMC.ECONOMICA I CONSUM.

DOCUMENT MC: B  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀ

RIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICA
CIÓ 
PROPOSA
DA

CRÈDIT 
DEFINITIU

231 46500
Transferències  corrents  al 
Consell Comarcal 0,00 € 0,00 € 70.713,54 € 70.713,54 €

  

TOTAL  CAPITOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 0,00 € 0,00 € 70.713,54 € 70.713,54 €

TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 70.713,54 €

MC: B – IMPORT A FINANÇAR : Aquesta modificació es finança: 43.676,00 €  amb baixa de crèdit de l’ 
aplicació pressupostària 231/48000 -   AJUTS A FAMILIES I ATENCIÓ SOCIAL i 27.037,54 € amb baixa de 
crèdit de l’aplicació pressupostària 231/22611 - PROMOCIÓ AUTONOMIA DE LA PERSONA

Recursos de finançament:  Amb baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries: 
231/48000  -    AJUTS  A FAMILIES  I  ATENCIÓ  SOCIAL i   231/22611  -  PROMOCIÓ 
AUTONOMIA DE LA PERSONA

Segon.-  Donar d’alta les següents aplicacions pressupostàries:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

241 47000 Subvencions per a foment de l’ocupació

231 46500 Transferències corrents al Consell Comarcal

Tercer.-  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.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 10

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
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Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Vots en contra: 2

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

Abstencions: 4   

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

6è Punt. Expedient: G381/2017/01
Aprovació  de  l’Ordenança  municipal  de  civisme  i  convivència  ciutadana,  i  del  Reglament  de 
prestacions  substitutòries  i  de mesures alternatives  educatives  a la sanció per  l’ordenança  de 
civisme i convivència ciutadana de la vila d’Abrera .

Es retira aquesta proposta de l’Ordre del dia

7è PUNT.  Moció aprovació Reglament de funcionament del Consell Promotor del Parc Rural de 
Montserrat.

Es retira aquesta proposta de l’Ordre del dia

8è PUNT.  Moció Comissió Informativa de caràcter temporal del CAM presentada per Abrera Comú

Atès que el Ple Municipal del 26 de maig de 2016 va aprovar per unanimitat una moció 
presentada  pels  grups  municipals  d'Alternativa  d'Abrera  i  Abrera  en  Comú arran  del 
conflicte laboral  dels  treballadors i  treballadores de les empreses  subcontractades de 
neteja i socorrisme del Centre Aquàtic Municipal (CAM) i dels indicis d'irregularitats en la 
seva gestió.

Atès  que  amb  l'aprovació  d'aquesta  moció  s'acordava  la  creació  d'una  comissió 
informativa de caràcter específic per estudiar aquestes possibles irregularitats.

Atès que aquesta comissió es va reunir per primera (i darrera) vegada el 28/10/2016.
Atès que en aquella reunió van quedar sobre la taula múltiples tasques i revisions de 
documentació pendents (per exemple, la comprovació de si el personal que figura en el 
document "Relació de personal adscrit al Departament d’Esports" és tot el que ha prestat 
serveis  durant  la  durada  dels  contractes  de  les  dues empreses  subcontractades,  les 
respostes i actuacions derivades de les queixes dels usuaris i  usuàries del CAM o el 
detall de les mesures preses en relació a les incidències de l’empresa de neteja).
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Atès que la comissió ja es va convocar incomplint el  termini  de 15 dies que fixava la 
moció i que els 5 mesos que han passat des de l’única convocatòria de la comissió, quan 
la moció establia en 6 mesos el termini per presentar les seves conclusions al Ple, sense 
nova convocatòria ens porta a la conclusió que el govern municipal no té cap voluntat 
d’aclarir  quina  va  ser  la  gestió  dels  serveis  de  socorrisme  i  neteja  per  part  de  les 
empreses  subcontractades  i  com  l’administració  municipal  va  controlar  la  prestació 
d’aquests serveis.

Per tot això, plantegem el següent prec al Ple,
1.  Instar  al  govern  municipal  a  convocar  immediatament  la  comissió  informativa  de 
caràcter temporal del CAM.

2.  Censurar  l’actitud  obstruccionista  del  govern  municipal  en  la  resolució  d’aquest 
assumpte i comminar-lo a cessar en aquesta actitud.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, NO s’aprova per:

Vots a favor: 6
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

Vots en contra: 10

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

10è PUNT.  Moció sobre actuacions en relació amb el dret a l’habitatge i la pobresa energètica. 
Presentada per Abrera en comú

Es presenten esmenes al redactat original dictaminat per la Comissió Informativa General 
de data 23.03.17 i s’acorda la seva inclusió per 6 vots a favor del Grup municipal del  
Partit Socialista, 2 vots a favor del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 3 vots a favor del 
Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2  vots  a  favor  del  Grup  municipal  d’Esquerra 
Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal del Partit Popular i 1 vot a favor del Grup 
municipal de Convergència i Unió i 1 abstenció del Grup municipal de Ciutadans,

Segons dades de l'IDESCAT l’any 2011, a Abrera hi havien 269 habitatges buits. Segons 
dades de la Generalitat, a l’any 2016, a Abrera hi ha 44 pisos propietats dels bancs.

El  problema  d'accés  a  l'habitatge  continua  sent  un  dels  símptomes  i  les  causes  de 
l'exclusió social al nostre país i exigeix de les institucions públiques actuacions urgents 
per mobilitzar el  parc d'habitatges buits,  que és una de les vies per donar resposta a 
l'exclusió habitacional. A Catalunya, amb dades del primer trimestre de 2016, s'havien 
practicat 3.704 desnonaments, xifra que representava el 22,2% del total estatal.

22



Un altra dels fenòmens que en els darrers anys s'ha visibilitzat és la pobresa energètica, 
entesa  com no  disposar  de  recursos  suficients  per  garantir  una  despesa  energètica 
bàsica a la llar. Segons dades de l’Aliança contra la Pobresa Energètica un 1 7% de la 
població té dificultats per pagar la llum, el gas o l’aigua i els talls d’electricitat, 524.000 
dels quals van ser executats per Endesa, van afectar més de 1,4 milions de famílies en 
2012. A Catalunya, el Síndic de Greuges, en el seu informe sobre la pobresa energètica 
de 2013, indicava que a Catalunya hi havia 193.000 llars (6,9% del total) que no podien 
assumir la despesa per mantenir l'habitatge a una temperatura adient.

El  ple  de  l'Ajuntament  d'Abrera  ha  aprovat  des  de  l'any  2014  diferents  mocions 
presentades tant per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca com per grups municipals 
en les que es donaven suport o es reclamaven mesures legislatives per afrontar aquestes 
problemàtiques  així  com  la  seva  aplicació  al  nostre  municipi.  Mencionem  la  moció 
aprovada al gener de 2014 de sanció dels immobles permanentment desocupats i la de 
març  de  2015  de  suport  a  la  ILP  de  mesures  urgents  per  fer  front  a  l'emergència 
habitacional i a la pobresa energètica.

Si bé la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a fer front a l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica ha estat suspesa parcialment pel Tribunal 
Constitucional degut al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP, això no significa que 
els ajuntaments no disposin d'eines legals per actuar en aquestes matèries ni  que es 
pugui  justificar  l'incompliment  dels  acords  plenaris  adoptats  pel  ple  de  l'Ajuntament 
d'Abrera.

Atès  que  la  llei  18/2007  del  Dret  a  l’habitatge  empara  la  imposició  de  sancions  als 
habitatges permanentment desocupats per incompliment de la funció social de l'habitatge 
i que els articles que fan referència a la pobresa energètica de la Llei 24/2015 continuen 
en vigor.

Per tot això, sol·licitem al Ple de l'Ajuntament d'Abrera l'adopció dels següents acords,

1. Continuar informant   la   ciutadania   dels   seus   drets   en  matèria d'habitatge i  
pobresa energètica per part de l’Ajuntament d’Abrera.

2.  Aprovació  prèvia  d’un Programa d’Inspecció  d'habitatges buits,  on  es  descrigui   i 
planifiqui sota  quins  criteris  es  durà  a  terme  la  inspecció, com a pas previ i necessari  
per a iniciar els procediments de declaració d'utilització anòmala de l'habitatge.

3. Establiment d'acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament 
de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i 
unitats  familiars  en  situació  de  risc  d’exclusió  residencial  i  d'un  protocol  obligat  de 
comunicació  per  a  evitar  els  talls  de  subministrament  en  aplicació  del  principi  de 
precaució.

4. Informar del  servei de recepció de queixes referides a avís o tall de subministrament 
energètic per impagament de factures de llum i/o gas que s’està duent a terme per part 
de l’Ajuntament d’Abrera.

5. Sancionar d'ofici (a l'empara de l'article 331-6.l) de la Llei 22/2010, del Codi de Consum 
de Catalunya) els talls dels subministraments bàsics de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats  familiars  en  situació  de  risc  d’exclusió  residencial  així  com l'incompliment  del 
protocol  recollit  a  l'acord  tercer  (exigència  de  que les  companyies  contactin  amb els 
serveis socials abans de dur a terme una interrupció en el servei).
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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

11è PUNT.  Moció en contra de la connexió de les carreteres B-40 i A-2 sobre el riu Llobregat com 
a variant de la C-55 entre Abrera i  Olesa. Presentada pel PSC, Alternativa d’Abrera, Esquerra  
Republicana i CIU.

Es presenten esmenes al redactat original dictaminat per la Comissió Informativa General 
de data 23.03.17 i s’acorda la seva inclusió per 6 vots a favor del Grup municipal del  
Partit Socialista, 2 abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 3 vots a favor del 
Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2  vots  a  favor  del  Grup  municipal  d’Esquerra 
Republicana, 1 abstenció del Grup municipal del Partit Popular i 1 vot a favor del Grup 
municipal de Convergència i Unió i 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans.

Durant el transcurs de les intervencions es tornen a presentar esmenes al punt 6è de la 
moció i s’acorda la seva inclusió per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit Socialista, 
2 vots a favor del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 3 vots a favor del Grup municipal 
d’Alternativa  d’Abrera,  2  vots  a  favor  del  Grup  municipal  d’Esquerra  Republicana,  1 
abstenció del Grup municipal del Partit  Popular i  1 vot a favor del Grup municipal de 
Convergència i Unió i 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans.

En  l’actualitat,  la  Generalitat  està  treballant  en  l’elaboració  del   Pla  Director  de 
Infraestructures (PDU-I) de la ròtula Abrera-Martorell, que afecta a 7 municipis de la zona, 
que són: Abrera, Martorell, Sant Esteve Sesrrovires, Olesa de Montserrat, Esparreguera, 
Castellví de Rosanes i Castellbisbal. 

En aquest pla director, es contemplen una sèrie d’infraestructures de nova creació, que 
travessen pel terme municipal de Abrera, i que segmenten els nuclis habitats entre ells.

Les infraestructures viàries de nova creació que es plantegen en aquest PDU-I són;

1.- Vial de connexió entre l’autovia A2 i l’autovia orbital B40, ubicat per sota dels barris de 
Vilalba

2.- Cinturó Oest, per connectar la carretera comarcal B-224 i l’autovia orbital B40, i donar 
una sortida més al gran motor econòmic del polígon industrial que ocupa la factoria de la 
Seat, i el polígon de Ca n’estella de Sant Esteve de Sesrrovires.

3.- Conexió viària entre el nucli urbà d’Abrera i els barris de Vilalba

Per  altre  banda,  les  infraestructures  que  ja  existeixen  en  el  nostre  territori,  i  que 
necessiten una millor organització, són;

1.- Autovia A2, que travessa el nucli, separant-lo del barri de Ca n’Amat i els polígons 
industrials Barcelonès i Sant Ermengol. 

2.- La C55, que separà el nucli urbà d’Abrera del barri del Rebató.
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3.- L’autovia Orbital B40, en part en fase d’execució, i que passa al costat del barri del 
Rebató.

4.- Les carreteres BV-1201(connexió entre Olesa-Abrera-Martorell) i BV-1202 (connexió 
Abrera-Ullastrell).

És per aquest motiu que creiem necessari que el Ple de l'Ajuntament adopti una postura 
unitària preventiva davant qualssevol nou projecte d’infraestructures viàries, i que les que 
ja  tenim implantades,  es  modifiquin  per  tal  que els  veïns  d’Abrera  tinguin  una  major 
seguretat i qualitat de vida.

Per  tot  això,  proposem  al  Ple  de  l'Ajuntament  d'Abrera  que  prengui  en  consideració 
l'adopció dels següents ACORDS:  

1. Rebutjar  qualsevol  nou  projecte  d’autovia  per  sobre  del  riu  Llobregat  per 
connectar l’A-2 amb la B-40 com a variant de la C-55 entre Abrera i Olesa, una 
idea plantejada per la Generalitat al Pla Director de Infraestructures de Transport, 
ateses les conseqüències negatives i irreversibles de la seva execució pel poble 
d'Abrera,  tant  pel  greu impacte ambiental,  com pels efectes adversos sobre la 
cohesió social, com per la sobrecàrrega d'infraestructures viàries de país que ja 
suporta el nostre poble.

2. Proposar a la Generalitat i al Ministeri de foment, la connexió de la autovia A2, 
B40 i  la C55, mitjançant  un nus a l’alçada de Can Morral,  per tal  de suprimir 
l’actual pas de la C-55 pel mig del poble, i poden convertir l’actual traçat en una 
via urbana, de cohesió del nucli urbà amb el barri del Rebató.

3. Rebutjar el projecte del cinturó Oest al seu pas per Abrera, per l’aïllament físic 
que  suposaria  pel  barri  de  Ca  n’Amat,  i  el  impacte  medio-ambiental  sobre  el 
torrent gran d’Abrera.

4. Crear  una  nova  incorporació  de  la  Autovia  Orbital  B40  cap  a  la  A2  sentit 
Barcelona, per tal de no afegir més transit a l’actual sortida del nucli urbà a l’A2.

5. Millora ambiental i acústica  de l’Autovia A2 al seu pas per Abrera.

6. Crear la connexió entre el nucli urbà i els barris de Vilalba mitjançant una passera 
per a vianants i bicicletes, supeditant-lo a la forma que el procés participatiu de la 
modificació del POUM estableixi.

7. Millora dels accessos de la Carretera BV-1201 i BV-1202, per la millor seguretat de 
la    incorporació dels veïns al barris de Vilalba.

8. Comunicar als òrgans competents (Estat, Generalitat i Diputació) els acords presos 
en aquesta  moció  i  als  municipis  de Martorell,  Sant  Esteve  Sesrovires,  Olesa  de 
Montserrat, Esparreguera, Castellví de Rosanes i Castellbisbal.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 15

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
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Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 1    

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

12è PUNT.  Moció en relació amb la sentència del TC relativa a l’impost sobre l’increment de valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana.  Presentada  per  Alternativa  d’Abrera,  PSC,  Esquerra 
Republicana i CIU.

Es presenten esmenes al redactat original dictaminat per la Comissió Informativa General 
de data 23.03.17 i s’acorda la seva inclusió per 6 vots a favor del Grup municipal del  
Partit Socialista, 2 abstencions del Grup municipal d’Abrera en Comú-E, 3 vots a favor del 
Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2  vots  a  favor  del  Grup  municipal  d’Esquerra 
Republicana, 1 vot a favordel Grup municipal del Partit Popular i 1 vot a favor del Grup 
municipal de Convergència i Unió i 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans.

Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,  s’han 

declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 

5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del 

Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació 

situacions d’inexistència d’increments de valor.

Atès que la sentència del  TC conté un mandat al  legislador perquè porti  a terme les 

modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 

Terrenys  de Naturalesa Urbana per  tal  que els  supòsits  d’inexistència  d’increment  de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda 

al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament 

idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, 

raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats 

articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la 

plusvàlua,  ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin 

de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a 

terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una 
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regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas, 

pels ens locals afectats. 

Per tot això, els grups municipals Alternativa d’Abrera, PSC, Esquerra Republicana i CIU 

proposen al Ple de l’Ajuntament d’Abrera l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de 

modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl 

deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 

Urbana  (IIVTNU)  i  situï  el  marc  jurídic  d’aquest  impost  en  els  termes  establerts  a 

l’esmentada Sentència del TC.

Segon.-  Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals de 

l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, 

per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució 

de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels 

quals no havia experimentat cap increment.

Tercer.- Establir un mecanisme a disposició dels veïns i veïnes d’Abrera per informar-se 

de les seves possibilitats de reclamació de la devolució de l’impost sobre l’increment de 

Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.

Quart.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de 

Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 15

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 1    

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

13è PUNT. Urgències

No es presenta cap proposta per urgència
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14è Punt. Expedient núm.: G014/2017/02
Donar compte de la relació de Decrets de gener i febrer de 2017.    

D’acord amb l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitats Locals  “El 
Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las  
resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los  
Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal o los efectos del control  
y fiscalización de los órganos de gobierno,  previstos en el  artículo 22.2.a)  de la  Ley  
7/1985, de 2 de abril.”.

En compliment del principi de transparència i celeritat de transmetre aquesta informació, 
es considera necessari donar compte succinta a la resta de membres de la Corporació de 
l’índex de decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i les regidories delegades, 
compresos entre les dates de l’1 de gener de 2017 al 28 de febrer de 2017.

Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que 
li atorga la llei, 

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets, dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades,  del  núm. 2017-0001 fins al 2017-0264, compresos entre les 
dates de l’1 de gener de 2017 al 28 de febrer de 2017, que s’annexa a aquest acord.

Els membres assistents es donen per assabentats

15è PUNT. Expedient:  G263/2017/01 C:6.13. N: 2015/004 T:00 V:00 S:10
Donar compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici  
2016 i de l’informe d’estabilitat pressupostària. 

Per  decret  d’Alcaldia  núm.  2017-0263  de  data  27.02.2017  es  va  aprovar  la  liquidació 
pressupostària de l'exercici 2016 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, l’article 193.4 del 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.  Donar compte de la liquidació del pressupost 2016 d’aquest Ajuntament aprovada 
per decret d’Alcaldia núm. 2017-0263 de data 27.02.2017, amb el contingut literal següent:

“ Els pressupostos generals de l'Ajuntament d'Abrera de l’exercici 2016 han estat aprovats  
inicialment per acord de Ple de data 28/01/2016 i són vigents des de la seva publicació al  
BOP el dia 19/02/2016.
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El pressupost de cada exercici es liquida quant a la recaptació de drets i al pagament  
d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i queden a càrrec de la  
tresoreria  local  els  ingressos  i  pagaments  pendents,  segons  les  seves  contraccions  
respectives.  Les  obligacions  reconegudes  i  liquidades  no  satisfetes  l’últim  dia  de  
l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuren  
el romanent de tresoreria de l’entitat local.

La  liquidació  posa  de  manifest,  respecte  del  pressupost  de  despeses  i  per  a  cada  
aplicació  pressupostària,  els  crèdits  inicials,  les  seves  modificacions  i  els  crèdits  
definitius,  les despeses autoritzades i  compromeses, les obligacions reconegudes,  els  
pagaments ordenats i els pagaments realitzats. Respecte del pressupost d’ingressos i per  
a  cada  concepte,  les  previsions  inicials,  les  seves  modificacions,  les  previsions  
definitives, els drets reconeguts i anul∙lats així com els recaptats nets. També el resultat  
pressupostari de l’exercici, el romanent de crèdit, el romanent de tresoreria, l’estalvi net i  
la ràtio d’endeutament.

La  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2016  ha  estat  elaborada  pel  Departament  
d’Intervenció amb l’assessorament i revisió de la Diputació de Barcelona.

Les entitats locals  han de remetre còpia de la liquidació dels seus pressupostos a la  
Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Economia i Hisenda que aquest determini. 

D’acord amb tot el relacionat anteriorment i en ús de les atribucions que legalment tinc  
conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim 
local, l’article 191  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost  
de  2012  d’aquest  Ajuntament.  I  el  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  que  es  
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora  
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Atenent l’Informe favorable núm. 2017-0002 emès en data  27 de febrer de 2017 per part  
d’intervenció.

RESOLC

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’acord amb els següents  
resultats:

PRESSUPOST DE DESPESES: 

1. Exercici corrent :

Pressupost inicial :  14.279.443,39 €
Modificacions de crèdit : 4.113.822,45 €
Pressupost definitiu : 18.393.265,84 €
Despeses autoritzades: 16.689.036,89 €
Despeses compromeses : 14.509.285,86 €
Obligacions reconegudes : 14.015.798,20 €
Obligacions pendents de pagament : 2.406.201,40 €
Pagaments ordenats:  13.028.400,22 €
Pagaments realitzats : 11.609.596,80 €
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2. Exercicis tancats :

Obligacions inicials pendents de pagament : 2.127.512,45 €
Pagaments ordenats i realitzats :  1.909.325,49 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS

1. Exercici corrent :

Pressupost inicial :  14.279.443,39 €
Modificacions de crèdit : 4.113.822,45 €
Pressupost definitiu : 18.393.265,84 €
Drets reconeguts : 14.502.869,46 €
Drets anul∙lats i cancel∙lats : 265.865,31 €
Drets reconeguts nets : 14.237.004,15 €
Devolució d’ingressos : 157.645,34 €
Recaptació neta : 12.653.243,25 €
Pendents de cobrament : 1.583.760,90 €

2. Exercicis tancats :

Saldo  pendents de cobrament:   2.945.853,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOST

ARI

a)   Operacions 
corrents

13.952.242,62 12.128.167,43 1.824.075,19

b)   Operacions  de 
capital

262.092,01 1.863.945,77 -1.601.853,76

1.Total  operacions 
no financeres (a+b)

14.214.334,63 13.992.113,20 222.221,43

c) Actius financers 22.669,52 23.685,00 -1.015,48
d) Passius financers 0,00 0,00 0,00
2.  Total  operacions 
financeres (c+d)

22.669,52 23.685,00 -1.015,48

I.RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
DE  L’EXERCICI 
(I=1+2)

14.237.004,15 14.015.798,20
221.205,95

AJUSTOS
3.  Crèdits  gastats  finançats amb romanent  de tresoreria  
per a despeses generals

1.263.459,90

4. Desviacions de finançament negatius de l’exercici 250.953,85
5. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 263.547,36
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 1.250.866,39
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 1.472.072,34
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ROMANENT DE TRESORERIA:

Exercici 
actual

Exercici anterior

COMPONENTS Import € Import €
1. (+) Fons líquids 13.513.531,12 12.320.971,22
2. (+) Drets pendents de cobrament 4.618.306,80 5.329.165,56
    (+) del pressupost corrent 1.583.760,90 2.324.457,86
    (+) del pressupostos tancats 2.945.853,44 2.896.330,32
    (+) d’operacions no pressupostàries 88.692,46 108.377,38
3. (+) Obligacions pendents de pagament 3.669.682,01 3.143.084,50
    (+) del pressupost corrent 2.406.201,40 1.890.440,29
    (+) del pressupostos tancats 218.186,96 237.072,16
    (+) d’operacions no pressupostàries 1.045.293,65 1.015.572,05
4. Partides pendents d’aplicació -3.964,18 33.820,50

    -  cobraments realitzats pendent d’aplicació definitiva 12.210,80 1.857,67

   + pagaments realitzats pendent d’aplicació definitiva 8.246,62 35.678,17

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 14.458.191,73 14.540.872,78
II. Saldos de dubtós cobrament 1.754.760,77 1.641.633,51
III. Excés de finançament afectat 909.231,70 651.249,93
IV.  Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses generals  
(I-II-III)

11.794.199,26 12.247.989,34

Segon.-  Remetre  còpia  de  la  liquidació  a  la  Comunitat  Autònoma  i  al  centre  o  
dependència del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Tercer- Incorporar l'informe de compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012,  
de 27 d’abril, a l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 una vegada  
emès per la Intervenció municipal, als efectes de poder donar compte al Ple Municipal. “

Segon. Donar compte de l’informe d’estabilitat núm. 2017-0006, de data 13/03/2017 emès 
per la interventora municipal.

Els membres assistents es donen per assabentats

16è Punt. Expedient num:  G267/2016/04
Informes Trimestrals Morositat , Llei 15/2010, de 5 de Juliol. 4rt. Trimestre 2016.

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 
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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. 

Per  tant,  les  operacions  comercials  incloses  en  aquest  informe,  seran  aquelles  que 
realitzin els citats poders adjudicadors, per a l'execució 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  excloses  doncs  totes  les 
despeses de retribucions del personal, 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 2015-0596, de 
data 03 de Juliol de 2015, proposa al Ple municipal

DONAR COMPTE

Primer.- De l’informe de morositat del  Quart Trimestre de l’exercici 2016 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.

Els membres assistents es donen per assabentats

17è Punt. Exp núm. G008/2017/02
Prendre coneixement renúncia càrrec electe. 

Mitjançant escrit de data 14 de març de 2017, amb RE núm.2541, el Sr. Juán Agustín  
Esteban  Jiménez  ha  presentat  la  seva  renúncia  del  càrrec  de  regidor  d’aquest 
ajuntament.

D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre pel qual s'aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Regidor de 
qualsevol  entitat  local perdrà la seva condició, entre altres causes,  per renúncia,  que 
haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació. 
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Així mateix,  segons l’article 182 de la  Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en el cas de renúncia d'un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o, si 
escau,  al  suplent  de  la  mateixa  llista  a  qui  correspongui,  atenent  al  seu  ordre  de 
col·locació.

La Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius locals,  estableix que,  una vegada passats els cent  dies de les 
eleccions  la  Junta  Electoral  central  passa  a  ser  l'òrgan permanent  de  l'Administració 
electoral a l'efecte d’expedició de credencial nova en cas de renúncia. 

El ple de la Corporació ha de prendre coneixement de la renúncia i remetrà certificació de 
l'acord  adoptat  a  la  Junta  electoral  central  a  l'efecte  de  que aquesta  procedeixi  a  la 
substitució conforme la LOREG indicant el nom de la persona que, segons el parer de la 
Corporació, correspon cobrir la vacant.

Cal esmentar que, la renúncia només és efectiva una vegada el Ple de la Corporació ha 
pres coneixement de la mateixa i per tant fins a aquest moment la Regidora afectada pot 
exercir els drets i funcions del seu càrrec.

D’acord amb tot el relacionat anteriorment,i, en ús de les facultats que m’atorga la llei,  es 
proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Juán Agustín Esteban 
Jiménez,  del  càrrec  de  regidor  d’aquest  Ajuntament,  integrant  de  la  llista  electoral 
presentada per Ciutadans Abrera, agraint els serveis prestats al municipi d’Abrera.

Segon.-  Declarar la vacant,  remetre certificació d’aquest  acord i   sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que expedeixi la credencial al següent membre de la llista.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Els membres assistents es donen per assabentats

18.è PUNT. Precs i Preguntes

18.1 è PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREGUNTA

Tema: Contractació nous agents de policia

Atès que la reunió de veïns i veïnes amb l’Alcalde que es va celebrar el dia 1 de febrer 
per parlar sobre la seguretat al voltant de l'estació dels FGC era pública per diferents 
canals. 

Atès que el contingut d’aquella reunió es va conèixer a través de les xarxes socials i es 
parla  que  el  Sr.  Alcalde  va  avançar  la  contractació  de  nous agents  de  policia  local, 
algunes assistents parlen d'entre set i nou noves incorporacions. 
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Atès que el deu de febrer Abrera en Comú vam enviar un correu electrònic a alcaldia 
preguntant per aquest tema, entre altres qüestions, sol·licitant confirmació de la previsió 
d’aquestes noves contractacions i del nombre concret de nous agents a contractar i que 
en la resposta de l'alcalde del 15 de febrer no se’ns dóna resposta concreta.

Atès que entenem que el Ple ha de poder ser informat de la veracitat d’un compromís 
que,  segons  sembla,  va  assumir  l’alcalde  davant  de  veïns  i  veïnes  d’Abrera  en  seu 
municipal però que no es pot confirmar a un grup de l'oposició.

Per això plantegem la següent pregunta,

1. Quin compromís va assumir l’alcalde d’Abrera en la reunió de l'1 de febrer en relació a 
la contractació de nous agents? Quan es duren a terme aquestes contractacions?

Pregunta contestada a aquesta sessió 

2. PREC

Moció sobre energies alternatives  1

Atès que el ple de novembre del 2015 va aprovar una moció sobre energies alternatives 
presentada pels grups municipals que formen l’actual equip de govern.

Atès que els acords d’aquella moció deien textualment:

Primer.  Que  l’Ajuntament  d’Abrera  estudiï  la  possibilitat  de  signar  convenis  de  
col∙laboració  amb cooperatives  d’energia  verda,  per  promoure  la  producció  i  consum 
d’aquests tipus d’energia a la vila d’Abrera.

Segon.  Que  s’estudiï  el  funcionament  i  les  possibilitats  de  contractació  del  
subministrament  proporcionat  per  cooperatives  d’energia  verda  per  totes  les  
dependències  i  instal∙lacions  depenents  d’aquest  Ajuntament,  de manera progressiva,  
fins a assolir el 100%, sempre i quant el cost sigui sostenible.

Tercer.  Que l’Ajuntament faci ús de les eines, canals i recursos dels que disposa per  
posar en marxa campanyes d’informació, difusió i promoció activa de l’energia verda i les  
cooperatives que en produeixen entre la ciutadania.

Atès que el  regidor de Medi  Ambient  ens va fer  arribar una «Declaració responsable 
d’origen de l’energia comercialitzada» signada per l'empresa Endesa on es diu que el 
100%  del  volum  d’electricitat  subministrada  serà  produïda  mitjançant  energies 
renovables.

Atès  que  a  diferència  de  cooperatives  com  Som  Energia  on  tota  l’activitat  de 
comercialització és 100% renovable, Endesa només té un 19,7% renovable de tot el seu 
negoci,  amb el  que  estem davant  una clara manera de fer  un "rentat  verd"  perquè 

1 Si  bé  la  moció  parlava  d’energia  verda,  en  el  text  d’aquesta  moció,  excepte  quan  es  reprodueixen 
paràgrafs de la moció original, utilitzarem la denominació energies alternatives per entendre que és més 
correcta conceptualment.
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ofereixen energia certificada 100% renovable només a qui els ho demana, però sense fer 
menció de les seves centrals nuclears, de fuel, carbó o gas natural.

Atès que evidentment Endesa no és una cooperativa d'energies alternatives, que és el 
que es demanava específicament a la moció, i això contradiu l’exposició de motius del 
mateix text que feia una aposta per un determinat model definit com a “organitzacions 
democràtiques,  sostenibles,  que  promouen  l’ocupació  estable  i  de  qualitat,  la 
responsabilitat  social,  l’arrelament  al  territori  i  la  màxima  implicació  en  el 
desenvolupament econòmic i social de totes les persones”.

Atès que el 16 de juliol de l’any passat ens vam adreçar per correu electrònic al regidor de 
medi ambient sol·licitant el compliment d’aquesta moció i oferint el nostre suport per fer 
les passes necessàries en aquest canvi de model que va aprovar el ple i que és el més 
just socialment i el més sostenible ecològicament.

Atès que entenem, com no pot ser de cap altra manera, que les propostes que es porten 
al ple s’aproven per complir-les íntegrament i que tots els grups municipals hem de ser 
conscients dels compromisos i les obligacions que comporten els acords que presentem a 
debat i aprovació.

Per tot això plantegem el següent prec,

1.  El  compliment  íntegre  dels  tres  acords  de  la  moció  sobre  energies  alternatives 
aprovada pel ple municipal.

2. La presentació al ple d’Abrera dels estudis i proposta d’actuació en relació als convenis 
de  col·laboració  i  les  possibilitats  de  contractació  amb  cooperatives  d’energies 
alternatives als que fan referència els punts primer i  segon de la moció; així com del 
disseny de campanyes d’informació, difusió i promoció activa de les energies alternatives 
i les cooperatives a les quals fa referència el punt tercer de la moció.

Prec contestat a aquesta sessió

3. PREGUNTA

Tema: Ampliació instal·lacions residència geriàtrica  

Atès que s’estan efectuant obres d’ampliació a la residència assistida i centre de dia geriàtrics que 
gestiona l’empresa Canigó Serveis Geriàtrics, S.L.

Atès que aquest serveis es presta mitjançant contracte de gestió indirecta de servei públic municipal 
d’una durada de 50 anys.

Atès  que l’adjudicació del  contracte es va donar  en unes condicions enormement  favorables  a 
l’empresa adjudicatària com: la constitució d’un dret de superfície a favor de l’adjudicatari sobre una 
parcel·la de propietat municipal, constitució d’una hipoteca sobre el dret de superfície i aval per part de 
l’Ajuntament a l’objecte de constituir la mencionada hipoteca i que l’Ajuntament va assumir la redacció 
del projecte d’obres i la direcció de les mateixes.

Per tot això plantegem les següents preguntes:

1. En l’execució, aval o pagament d’aquestes obres, l’Ajuntament ha pres part d’alguna manera?
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2. Les obres d’ampliació de la residència assistida i centre de dia geriàtrics suposen l’ampliació 
de places?

3. Si és així, de quantes places públiques de gestió municipal disposarà l’Ajuntament i quan 
entraran en funcionament?

Pregunta contestada a aquesta sessió

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREC

Tema: relatiu a l’ampliació de la residència per a gent gran   Canigó

Actualment s’està portant a terme una ampliació a la residència per a gent gran Canigó 

d’Abrera. 

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

- Si  aquesta  ampliació  afecta  al  concert  que  aquesta  residència  manté  amb 

l’Ajuntament d’Abrera.

Prec contestat a aquesta sessió

2. PREC

Tema: relatiu a l’estat del paviment del Carrer de l’Hostal del Pi  

La  calçada del  carrer  de l’Hostal  del  Pi  es  troba actualment  plena de forats  i  zones 

enfonsades, tal i com ja ha passat en alguna ocasió. 

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

- Quines actuacions es pensen portar a terme per solucionar aquesta problemàtica.

Prec contestat a aquesta sessió

3. PREC

Tema: relatiu als arbres del Carrer Pere Vallès

Veïns i veïnes del carrer Pere Vallés ens han informat de que els arbres estan aixecant la 

vorera. 

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

- Que es busqui una solució adequada a aquesta problemàtica.

-

Prec contestat a aquesta sessió
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4. PREC

TEMA: creació de l’arxiu de la memòria popular d’Abrera

Atès que actualment s’està treballant en l’actualització i adequació a llei dels arxius locals.

Atès que els  arxius locals poden servir  com a eina  per  preservar  la  nostra  memòria 

històrica  mitjançant  la  recopilació,  conservació  i  catalogació  de memòries,  testimonis, 

correspondència, autobiografies i documentació personal en diferents suports.

I  atès  que  la  preservació  de  la  nostra  memòria  històrica  és  un compromís  electoral 

d’Alternativa d’Abrera.

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

- Que es creï l’Arxiu de la Memòria Popular d’Abrera, com a part integrada i 

diferenciada de l’Arxiu municipal d’Abrera.

Prec contestat a aquesta sessió

5. PREC

TEMA: Relatiu a la recuperació del premi d’investigació local

Atès que ja fa anys que el Premi d’Investigació Local es va deixar de convocar.

I atès que, per Alternativa d’Abrera la convocatòria d’aquest  premi és una manera de 

promocionar la creació cultural alhora que un compromís electoral. 

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

- Que convoqui, de nou, el Premi d’Investigació Local.  

Prec contestat a aquesta sessió

6. PREC

Tema:   relatiu al projecte de plataforma logística d’Invesco a Abrera

Aquest  dies ha aparegut  en premsa la notícia de la compra per part  d’Invesco d’uns 

terrenys a Abrera amb la intenció de construir una plataforma logística de 49.500 metres 

quadrats. 
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Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:

1) Fins a quin punt té coneixement d’aquest projecte l’Ajuntament i, en aquest cas:

o On s’ubiquen exactament aquests terrenys.

o Quines són les principals característiques del projecte.

o Quina serà l’activitat principal que es desenvoluparà en aquests terrenys.

2) Si és compatible aquest projecte amb la moció aprovada per aquest consistori en 

contra de la implantació d’una CIM a Abrera. 

Prec contestat a aquesta sessió

7. PREC

TEMA: relatiu a la construcció de la pista de voley platja

Atès que ja fa temps el nostre grup va demanar la construcció d’una pista de volei platja a 

les actuals pistes de tenis i atès que aquesta proposta va ser valorada positivament per 

l’Equip de Govern.

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

1)  Quan  tenen  previst  iniciar  els  treballs  de  construcció  d’aquesta  instal·lació 

esportiva.  

Prec contestat a aquesta sessió

18.2 è PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Abrera en Comú 

1. PREGUNTA

Motivada  per  la  notificació  rebuda  dimarts  28/03/17,  com  a  resposta  a  les  nostres  prioritats 
pressupostàries, que vam presentar al procés de participació per a l’elaboració dels pressupostos que 
va tenir lloc a l’octubre. I, abans d’ahir, rebíem la resposta sobre les posicions del govern en relació 
amb les nostres propostes. Vam presentar un conjunt 12 temes molt treballats. Nosaltres ens prenem 
molt seriosament la nostra feina d’oposició i treballem molt les propostes, són propostes del programa 
d’Abrera  en Comú, també volem contribuir a transformar el nostre municipi en allò que diagnostiquem 
que és prioritari i que fa falta per al poble. 
I ens ho prenem molt seriosament, i treballem en el procés participatiu, podríem no fer-ho, altres grups 
no ho fan. I venir a fer la crítica i prou. Però a més a més també volem contribuir a construir.

La resposta li vam demanar al Ple de gener, quina valoració feien de les nostres propostes. 
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L’alcalde va dir que les respostes arribarien per escrit. I arriben per escrit amb un document, que és 
certament al·lucinant,  ens  hem quedat amb cara de perplexitat.  Han fet  una “corta-pega” de les 
nostres propostes i s’engloben en 2 grups:

– Les propostes pendents de realització d’un estudi de valoració tècnica
– Propostes a valorar

I això és tota la resposta que tenim sobre el que li semblen les nostres propostes pressupostàries  que 
treballem i debatem a assemblees i que busquem la màxima complicitat per treballar de manera 
constructiva i fer la nostra feina de manera molt seriosa. 

Ens ha decebut, i ens preguntem és si això ha estat el sistema emprat, per respondre a totes les 
entitats i persones que han fet propostes. Perquè creiem que la decepció és compartida per tothom, 
en un  moment que s’està participant i el retorn és aquest, és molt decebedor.

I volíem saber això ,si aquest és el mecanisme utilitzat per respondre a tothom i perquè aquesta 
resposta tan decebedora i que no valora res i no entra a respondre res realment.

Pregunta pendent de contestar.

2. PREC

Vam  fer  unes  consultes  i  ja  ens  vam  donar  respostes,  sobre  “faroles”  apagades  al  final  del 
C/Barcelona amb c/ Marie Curie però també és la prolongació amb el C/Ter. 
La resposta que se’ns va donar era que és degut a robatoris i nosaltres vam preguntar qui era el 
responsable de la reposició i la resposta va ser que s’encarrega la Junta de Conservació. Però els 
veïns ens comenten que això porta més d’un any.
Reclamem que es pressionés, fermament, a la Junta de Conservació, el carrer no pot estar més d’una 
any sense llums i que després ho pagui qui ho hagi de pagar, que és la Junta de Compensació.

Pregunta contestada a aquesta sessió.

3. PREGUNTA

Com ha anat o què ha passat amb el procés de Pla d’Ocupació, de 8 auxiliars administratius que ha 
quedat desert. 
Nosaltres no sabem i per això preguntem, no sabem si és un problema de que hi havia una demanda 
a nivell  d’exàmens molt elevada, perquè ningú dels aspirants ho ha pogut superar. I  també una 
miqueta si aquesta gent tindrà retorn, de què passarà, es tornarà a convocar. 
La gent pregunta: hem estat exclosos, però què passarà? 

Pregunta pendent de contestar.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
22:10 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera, 30 de març de 2017.

                     Vist-i-plau

La secretaria acctal,             L’Alcalde,

Isabel M. de la Cerda Fernández                                                      Jesús Naharro  
Rodríguez  
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DILIGENCIA per fer constar que la present  acta ha estat  aprovada pel Ple en sessió 
ordinària de data 25 de maig de 2017. I com a nou secretari de la Corporació així ho 
certifico.

El Secretari
Oscar Buxeres Soler
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