
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25.05.17ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25.05.17

A la Vila d’Abrera , essent les 19:10 hores del dia 25 de maig de 2017, es reuneixen a la 
Sala de Sessions de la  Casa de la Vila, prèvia convocatòria per a la celebració de sessió 
ordinària del Ple municipal 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 (PSC)
Sr.  Francesc  Xavier  Serret  i  Marsiñach 
(ERC)
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CiU)
Sr. Albert Roca Presas (PSC)
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC)

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. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)   
Sr. Iván Serrano Rodríguez (Abrera en Comú-E)      
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)        
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)  
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)      

Secretari                               Sr. Oscar Buxeres Soler 
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés

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:

1r PUNT. Presa de possessió de la nova regidora del grup municipal de Ciutadans (C’s). 

I.- PART DISPOSITIVA

2n PUNT. Actes del Ple:
a. Acta del Ple ordinari celebrat el 30.03.2017    
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3r PUNT. Modificació del cartipàs.

4t PUNT.   Modificació del contracte del lot 2 dels serveis de neteja a les instal·lacions 
educatives municipals d’Abrera.

5è PUNT.   Modificació d'acord regulador del personal funcionari  2006-2007(condicions 
policia local).

6è PUNT.   Iniciar procediment de dissolució de la Fundació Privada per a la Integració 
laboral (FIL).   

7è PUNT. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2016

8è PUNT. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017.

9è 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. 

10è PUNT. Moció sobre les anomenades “empreses multiserveis”. 

11è PUNT. Moció pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2017 i autonomia municipal. 

12è PUNT.  Moció referent  a la reinversió del superàvit  a l’administració local per a la 
millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.   

13è  PUNT.  Moció  en  motiu  del  17  de  maig,  dia  internacional  contra  l’homofòbia,  la 
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

14è PUNT. Moció trasllat  de  la  comissaria  de la  policia  local  d’Abrera  a  unes noves 
instal·lacions. 

15è PUNT. Urgències

II.- CONTROL DE GOVERN

16è  PUNT.  Donar  compte  al  Ple  de  la  informació  pressupostària  i  moviments  de  la 
tresoreria del 1r trimestre de 2017.  

17è PUNT.  Donar compte dels informes Trimestrals  Morositat ,  Llei  15/2010,  de 5 de 
Juliol. 1er. Trimestre 2017.

18è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de març i abril de 2017 i dels acords de 
les juntes de govern local de març i abril de 2017.    

19è PUNT. Precs i Preguntes
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1r PUNT.  Presa de possessió de la nova regidora del grup municipal de Ciutadans (C’s).

Atès que s’ha produït una vacant en el Ple municipal per la renúncia de l’antic regidor del 
Grup municipal de Ciutadans (C’s), s’ha tramitat el procediment legalment establert per tal 
de cobrir l’esmentada vacant. 

De  conformitat  amb  l’art.  182  de  la  LOREG,  s’ha  remès  certificat  de  la  renúncia 
presentada pel regidor de C’s a la Junta Electoral Central, que ha emès la credencial a 
favor de la candidata de la llista electoral de C’s que ha d’ocupar la vacant, Sra. Mónica 
Lorente Gil, segons l’ordre corresponent.

Segons l’art. 108.8 de la LOREG per tal d’adquirir la plena condició de regidor/a, s’ha de 
realitzar l’acte de jurament o promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula prevista al Reial 
Decret 707/79.

Tot seguit, el Sr. Secretari formula a la candidata la següent pregunta:

“Sra.  Mònica Lorente  Gil,  jureu o prometeu per  la  vostra  consciència  i  honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al 
rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Pregunta a la qual la candidata respon: 

-“Sí, ho juro.” 

Per tant, la Sra. Lorente Gil queda en possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Seguidament l’Alcalde dóna la paraula a la representant de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) per a llegir l’escrit presentat,  mitjançant registre d’entrada 
núm. 5011 de data 23.05.17.  

Un cop llegit el manifest per part de la representant de la PAH,  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, a 
continuació,  el  punt  10  de  l’Ordre  del  Dia,  corresponent  a  la  moció  sobre  les 
anomenades “empreses multiserveis”.

10è PUNT. Moció sobre les anomenades “empreses multiserveis”. 

L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Paco Sánchez, secretari comarcal de la UGT, present 
entre el públic, que llegeix i fa una explicació en relació amb la moció presentada:
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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’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina 
Bigordà Vargas.

Abstencions: 2    
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Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

2n PUNT. Expedient núm.: G012/2017/02 
Assumpte: Acta del ple municipal de 30.03.17

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.

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 30 de març 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
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3r. PUNT.- Expedient: G02/2015/1  
Assumpte: Modificació cartipàs municipal    

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

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.

Atès  que la  Sra.  Mónica  Lorente  Gil,  seguint  l’ordre  establert  a  la  llista  electoral,  ha 
manifestat la seva voluntat d’ocupar el càrrec de regidora d‘aquest Ajuntament i ha pres 
possessió en aquesta sessió plenària de l’esmentat 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. Substituir al Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez  en totes les comissions i òrgans 
en els que figurava com a membre (Comissió informativa general, Comissió especial de 
comptes, Junta de portaveus, Comissió consultiva de radio Abrera i Comissió informativa 
de caràcter temporal i específica del CAM) per la nova regidora, Sra. Mònica Lorente Gil. 

Segon. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)  

-GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (C’s): 

Integrants: Mònica Lorente Gil

Portaveu: Mònica Lorente Gil 

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els/les Regidors/es i a tot el  personal Tècnic i  
administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes. 

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

 
4t. PUNT.- Expedient núm.: G330/2016/05
Modificació del contracte del lot 2 dels serveis de neteja a les instal·lacions educatives municipals d’Abrera.

Per acord núm. 8.2 del Ple Municipal de data 29 de setembre de 2016, apartat primer, es 
va  adjudicar  el  contracte  administratiu  del  lot  2  dels  serveis  de  neteja  als  edificis 
municipals a:

- Lot 2 del contracte de serveis de neteja de les escoles d’infantil i primària: 
Escola Francesc Platon Sartí, Escola Ernest Lluch i Escola Abrera:
Adjudicatari: Expertus Multiservicios, SA NIF: A63546527 
Preu: 370.201,11 €,  21% IVA: 77.742,23 €, total: 447.943,34 €.
Durada del cte.: 2 anys prorrogable: 2 anys
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Per informe de data 8/05/2017, subscrit per la cap del Departament de Serveis Urbans i 
Manteniment, s’ha justificat la necessitat de modificar el contracte del lot 2 dels serveis de 
neteja dels edificis municipals d’Abrera per incloure els serveis de neteja de l’edifici Nova 
escola bressol municipal on s’ubicarà, provisionalment, el Departament de Serveis Socials 
durant el termini d’execució de les obres de Reforma integral de l’edifici Ajuntament vell.

La  modificació  contractual  es  correspon  amb  la  Clàusula  28  del  Plec  de  clàusules 
administratives  particulars,  annex  1  del  contracte,  en  el  sentit  següent:  “S’admet  la 
modificació  del  contracte  en  els  supòsits  següents:  Per  l’existència  de  nous  edificis  i/o  
dependències d’ús municipals:  Lot 2: Escola bressol: 1.016,58 m2 de superfície. La modificació  
màxima serà del 10% del preu d’adjudicació del lot 2.”

El contractista  Expertus Multiservicios,  SA,  adjudicatari del lot 2, ha manifestat la seva 
conformitat a la modificació contractual mitjançant escrit de data 5/05/2017 que consta a 
l’expedient.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per la Unitat de Contractació i Compres del 
Departament de Secretaria, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el 
relacionat anteriorment, aquesta Regidoria d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme, 
Mobilitat  i  Millora,  en  ús  de  les  atribucions  que  m’atorga  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar  la  modificació  del  contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  a  les 
instal·lacions educatives (Lot 2), per incloure els serveis de neteja de l’edifici Nova escola 
bressol municipal, amb una prestació de 9 h/setmanals, per un import de 6.923,46 €, amb 
un total de 8.377,39 € amb el 21% IVA inclòs.

La previsió de la durada de la modificació serà des del 29/05/2017 fins el 31/07/2018. En 
cas  de  que  les  obres  de  Reforma  integral  de  l’edifici  Ajuntament  vell  no  estiguin 
recepcionades  la  modificació  continuarà  pel  temps  necessari  fins  a  la  posada  en 
funcionament d’aquest edifici i el trasllat del Departament de Serveis Socials, amb el límit 
del 10% del preu d’adjudicació del lot 2 .

Fer constar que el  contractista  ha manifestat  la  seva conformitat  a la modificació del 
contracte, pel que no és preceptiu el tràmit d’audiència.

Segon. Aprovar i disposar la despesa de 4.212,91 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm.  231/21200  del  pressupost  municipal  vigent  i  la  de  4.164,48  €  a  càrrec  del 
pressupost de 2018 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aprovació 
d’aquest pressupost.

Tercer. Requerir  el  contractista  Expertus  Multiservicios,  SA per  dipositar  la  garantia 
complementària per la modificació del contracte, per un import de 346,17 €, i citar-lo per 
formalitzar addenda de modificació, mitjançant atorgament de document administratiu, de 
la qual cosa en donarà fe la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim de cinc dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de modificació.

Quart. Notificar aquest acord al contractista Expertus Multiservicios. 

Cinquè. Donar compte a la Intervenció Municipal, al Departament de Serveis urbans i 
Manteniment i a la tècnica d’Educació.
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 8    

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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina 
Bigordà Vargas.
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

5è. PUNT.- Expedient núm: G244/2017/01
Assumpte: Modificació d'acord regulador del personal funcionari 2006-2007 (condicions policia local).

Vist  el  Desè  Acord  regulador  del  personal  funcionari  de  l’Ajuntament  d’Abrera  per  al 
període de 2006-2007 aprovat per Acord de Ple Municipal núm. 1898 de data 02/02/2007, 
que  regula  actualment  les  condicions  laborals  del  personal  funcionari  d’aquest 
Ajuntament.

Atès que s’ha constituït la Mesa de Negociació per tractar la modificació de condicions 
laborals  i  retributives  de  la  Policia  Local  segons  l’acta  de  constitució  que  figura  a 
l’expedient.

Atès que en data  17/05/2017  les negociacions s’han declarat  concloses i  fruit  de  les 
mateixes s’ha arribat  a un consens sobre el  text  de l’acord modificatiu  de condicions 
laborals i retributives de la Policia Local, segons l’acta final que figura a l’expedient.

Vist  l’informe  de  secretaria  2017-0083  de  data  15/05/2017  sobre  la  proposta  de 
modificació  de  l’acord  regulador  del  personal  funcionari,  pel  que  fa  a  les  condicions 
laborals i retributives de la Policia Local.

Vist  l’informe de la  Intervenció  núm.  2017-0015  de data  18.05.17  relatiu  al  pacte  de 
relacions laborals i retributives de la policia local d’Abrera.

Vist el Dictamen de la Comissió informativa general.

Es sotmet a l’aprovació del Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar l’acord modificatiu de condicions laborals i retributives de la Policia Local 
d’Abrera que figura com annex.

Segon.- Notificar aquest acord als Delegats de Personal funcionari i donar trasllat a la 
Intervenció municipal, a la Policia Local i a la Unitat de Recursos Humans.
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Tercer.-  Remetre  un exemplar  de l’acord modificatiu  degudament  signat  per totes les 
parts als Serveis Territorials del Departament de Treball als efectes de registre.

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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

6è. PUNT.- Expedient núm.: G084/2017/01   
Assumpte: Iniciar procediment de dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral (FIL). 

La Fundació Privada per a la Integració laboral de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, 
Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (FIL) es va constituir el 29 
de juliol de 2000 i consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data  
11 de gener de 2001, amb el número d’inscripció 1.492. 
La  Fundació  va  ser  promoguda pels  ajuntaments  d’Abrera,  Collbató,  Esparreguera,  Olesa  de 
Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (en endavant, els Ajuntaments) amb l’objectiu de promoure i 
fomentar  la  integració  sociolaboral  de  persones,  i  en  especial  els  residents  als  municipis 
promotors, amb qualsevol tipus de discapacitat psíquica, física o sensorial i sobretot d’aquelles que 
tenen especials dificultats per accedir al mercat laboral ordinari.
La participació de cadascun dels municipis, tant a la dotació fundacional com les realitzades amb 
posterioritat, així com també el nombre de vots de cadascun en el Patronat de la Fundació, es va 
determinar en funció del nombre d’habitants dels diferents municipis, 
Des de la seva constitució els  Ajuntaments que formen part  del  seu Patronat  han vingut  fent  
aportacions anuals en concepte d’aportacions per tal de finançar-ne el dèficit.
Als efectes de poder donar continuïtat a la col·laboració dels Ajuntaments amb les finalitats de la 
Fundació FIL, d’acord amb les directrius que han de guiar l’execució de les activitats socials que 
en constitueixen l’objecte fundacional, es vol constituir sota la denominació Fundació Privada per 
la Inclusió Laboral Àuria, una fundació sense ànim de lucre, que subjectarà el seu patrimoni i llurs 
rendiments o recursos obtinguts per altres mitjans a les finalitats que constitueixen el seu objecte 
fundacional.

Les  finalitats previstes d’aquesta Fundació són la d’oferir oportunitats de treball a les persones en  
situació o risc d’exclusió social i laboral, procedents prioritàriament de l’àmbit territorial del Baix 
Llobregat  Nord,  de  Catalunya  i  de  l’àmbit  d’actuació,  crear  noves  activitats  empresarials 
d’economia social  i  consolidar o reforçar  aquelles altres activitats empresarials del  territori  que 
opten per formules d’empresa inclusiva, enfortir l’apoderament per a l’ocupació i la inclusió de les 
persones amb especials dificultats., tot assessorant, formant i acompanyant tant en processos de 
recerca de feina com d’inserció laboral, donar suport i atenció als familiars de les persones en 
situació o risc d’exclusió social i laboral que són treballadors o usuaris de la Fundació, activar la  
participació  empresarial  i  ciutadana  en  la  creació  i  consolidació  d’oportunitats  laborals  per  a 
persones amb especials dificultats d’ocupació, tot afavorint el  dinamisme econòmic del  territori,  
aportar cohesió social i qualitat de vida al conjunt dels territoris d’actuació, sensibilitzar a la societat 
i l’Administració pública i  contribuir a la innovació mitjançant projectes, activitats i  metodologies 
orientades al desenvolupament de la economia social

El patronat, com a òrgan que exercirà totes les funcions pròpies de govern, administració, gestió i  
conservació i defensa dels béns de la Fundació, en acompliment dels seus fins, estarà integrat per  
onze membres que seran:

 5 patrons nomenats pel patronat de la Fundació Privada Àuria.

10



 1 patró nomenat  pel  Gerent  de la  Fundació  Privada Àuria  entre  els  tècnics  d’aquesta 
Fundació.

 5 Patrons que seran els  Alcaldes dels  municipis d’Esparreguera,  Olesa de Montserrat, 
Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató.

Als  efectes  de  poder  constituir  aquesta  nova  Fundació,  es  procedirà  a  obrir  un  període  de 
dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral de persones amb problemes d’inserció 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (FIL), efectuant  
posteriorment  la  cessió  global  de l'actiu  i  el  passiu a  la  nova  Fundació,  quedant  el  patrimoni  
integrat: per la dotació inicial, que constarà en la carta fundacional; els béns i drets de contingut 
econòmic que accepti  o rebi  la Fundació amb l’objectiu d’incrementar la dotació;  i  per  tots els 
rendiments, fruits, rendes i productes i demès béns incorporats al patrimoni de la Fundació per 
qualsevol títol o concepte.

Per tal de vehicular les relacions dels Ajuntaments amb la nova fundació, així com per garantir el  
compliment  dels  compromisos  recíprocs,  es  preveu  la  formalització  d’un  Contracte  Programa, 
essent aquest l’instrument  que articula les relacions i els mecanismes de coordinació entre els 
Ajuntaments i la nova Fundació, atenent la naturalesa d’entitat de dret privat de la Fundació i la 
presència  en  el  seu  Patronat  dels  Alcaldes  dels  Ajuntaments  que  el  subscriuen  establint  els 
principals acords per a un desenvolupament sostenible i de qualitat de la Fundació, basant-se en 
l’adquisició de compromisos per ambdues parts i en la rendició de comptes dels resultats que la 
Fundació obté anualment. 

La nova Fundació privada seguirà promovent l’assoliment dels nivells d’integració laboral i social  
del col·lectiu de persones amb discapacitat i sobretot les d’especials dificultats d’inserció, tenint en 
compte que el nombre de llocs de treball indefinits actuals i  ocupats per persones residents al  
territori es mantindran reservats per als cinc municipis que subscriuran el Contracte. 

Per tot el relacionat anteriorment, de conformitat amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer 
del  Codi  civil  de Catalunya,  relatiu  a  les  persones  jurídiques,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de les  
atribucions que m’atorga la Llei, proposo al Ple municipal l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Iniciar el procediment de dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral de 
persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant 
Esteve Sesrovires (FIL).

Segon.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de d’Abrera en la Fundació Privada per la Inclusió 
Laboral Àuria i nomenar com a Patró a l’Alcalde, donant el vist i plau a la constitució de la nova 
Fundació i als seus Estatuts aprovats en sessió ordinària del Patronat de la Fundació Privada per a 
la  Integració  laboral  de  persones  amb problemes  d’inserció  d’Abrera,  Collbató,  Esparreguera,  
Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires de data 10/04/2017. 

Tercer.- Aprovar el Contracte Programa 2017-2020 i la seva la formalització entre els Ajuntaments 
d’Esparreguera,  Olesa de Montserrat,  Abrera,  Sant  Esteve Sesrovires  i  Collbató  i  la  Fundació 
Privada per  a la Integració Laboral  de Persones amb problemes d’inserció d’Abrera,  Collbató, 
Esparreguera, Olesa De Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, que figura incorporat a l’expedient, i  
que va ser aprovat pel Patronat de l’esmentada Fundació en sessió de data 9/05/2017.

Quart.-  Assumir el compromís de consignar, en els pressupostos de cada anualitat del període de 
vigència  del  Contracte  Programa,  la  dotació  econòmica  corresponent  a  la  participació  de 
l’Ajuntament  de  d’Abrera,  que té el  caràcter  de subvenció  nominativa i  es troba subjecte a la 
presentació de les justificacions anuals  d’acord amb el que estableix l’article 74 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  
General de subvencions.
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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

 

7è PUNT.- EXPEDIENT: G262/2017/06 – G285/2017/06.
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2016.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-0263 de data 27/02/2017 es va aprovar la liquidació del 
Pressupost de 2016.

Per  part  del  departament  d’intervenció  en  posa  de  manifest  que  hi  ha  operacions 
pendents d’aplicar a la comptabilitat de l’exercici actual per import de 10.600,33 €, 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.

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.

Vist l’informe d’intervenció núm. 2017-0014 de data 11 de maig 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 l’annex que forma part d’aquest acord.

Segon.- Aprovar la modificació del pressupost núm. 6 de suplement de crèdit finançat 
amb romanent de tresoreria segons les especificacions següents:

Pressupost de despeses: suplement de crèdit

Aplicació 2016: 161/21901
Aplicació 2017: 161/21901
Nom:  REP.MANT. I CONSERV. SERVEI D' AIGÜES
Consignació inicial: 60.000,00 €
Proposta d’increment: 328,13€
Consignació definitiva:  60.328,13 €
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Aplicació 2016: 161/21902
Aplicació 2017: 161/21902
Nom:  REP.,MANT. I CONSERV. CLAVEGUERAM
Consignació inicial: 50.000,00 €
Proposta d’increment: 1.012,50 €
Consignació definitiva:  51.012,50 €

Aplicació 2016: 161/22101
Aplicació 2017: 161/22101
Nom:  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA
Consignació inicial: 266.148,42  €
Proposta d’increment: 124,68 €
Consignació definitiva:  266.273,10 €

Aplicació 2016: 165/22100
Aplicació 2017: 165/22100
Nom:  SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA
Consignació inicial: 770.000,00 €
Proposta d’increment: 150,57 €
Consignació definitiva:  770.150,57 €

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: 393,36 €
Consignació definitiva:  4.393,36 €

Aplicació 2016: 330/22699
Aplicació 2017: 330/22699
Nom:  Despes.diverses  activ. I func.Cultura
Consignació inicial: 190.000,00 €
Proposta d’increment: 229,90 €
Consignació definitiva: 190.229,90  €

Aplicació 2016: 491/22699
Aplicació 2017: 491/22699
Nom:  DESPESES DIVERSES RÀDIO ABRERA
Consignació inicial: 21.980,00 €
Proposta d’increment: 2.488,05 €
Consignació definitiva: 24.468,05  €

Aplicació 2016: 920/22706
Aplicació 2017: 920/22706
Nom:  Estudis i assistència tècnica
Consignació inicial: 177.000,00 €
Proposta d’increment: 4.242,00€
Consignació definitiva: 197.526,05  €

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: 620,40 €
Consignació definitiva: 42.620,40 €

Aplicació 2016: 920/22003
Aplicació 2017: 920/22003
Nom: Reprografia
Consignació inicial: 15.700,00 €
Proposta d’increment: 584,05 €
Consignació definitiva: 16.284,05 €

Aplicació 2016: 929/22102
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Aplicació 2017: 929/22102
Nom: Subministrament de gas i de carburants calefacció
Consignació inicial: 130.000,00 €
Proposta d’increment: 426,69 €
Consignació definitiva: 130.426,69 €

Modificació pressupost ingressos
Denominació: Romanent tresoreria
Aplicació pressupostària: 87000
Import: 10.600,33 €

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: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 8    

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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina 
Bigordà Vargas.
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

 
8è. PUNT.- Expedient: G262/2017/07
Assumpte: Suplement de crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017.

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  són les modificacions del pressupost de 
despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i 
determinada que no pot demorar-se fins l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit o 
el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. Aquestes modificacions 
s’han de finançar 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.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-0263 de data 27/02/2017 es va aprovar la liquidació del 
Pressupost de 2016 de la qual va resultar un romanent de tresoreria per despeses generals 
de 11.794.199,26 euros.

Vista la memòria de la Regidora d’Hisenda de data 18 de maig de 2017 que justifica la 
necessitat  de  realitzar  unes  despeses  concretes  i  la  impossibilitat  de  demorar-les  a 
l’exercici següent. 

Vist l’informe d’intervenció núm. 2017-0016 de data 18 de maig de 2017.
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A l’objecte de poder sotmetre a aprovació per part del Ple l’expedient de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici pressupostari de 2017, i d’acord amb 
l’article 37 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. 7 de suplement de crèdit 
i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb 
baixes  de  crèdits  d’altres  aplicacions  pressupostàries,  segons  les  especificacions 
següents:

DOCUMENT MC: A  -TIPUS MODIFICACIÓ: SUPLEMENT  DE CRÈDITS

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFICAC
IÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

491 22699

DESPESES  DIVERSES 
RÀDIO ABRERA

      21.980,00 €         0,00 € 
             9.000,0

0 €     30.980,00   € 

337 22699

DESPESES  DIVERSES 
ACTV.  I 
FUNCIONAMENT 
JOVENTUT            113.880,

00 €         0,00 € 
                  30.0

00, 00 € 
             143.88

0,00 € 

342 21200

REPARAC.MANTENIM.  I 
CONSERV.EDIFICIS  I 
INSTAL.LAC. ESPORTS

60.000,00 € 286,97 € 12.500,00 € 72.786,97 €

342 22699

FUNCIONAMENT 
PISCINES MUNICIPALS

15.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 21.000,00 €
TOTAL  CAPITOL  II  - 
DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS 57.500,00 €

340 48900

SUBVENCIONS  A 
ENTITATS ESPORTIVES

3.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 11.000,00 €
TOTAL  CAPITOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 8.000,00 €

920 62400

MATERIAL  DE 
TRANSPORT

20.000,00 € 28.519,99 € 180.000, 00 € 228.519,99 €

150 62502 MOBILIARI URBÀ 50.000,00€ -4.322,87 € 48.900,00 € 94.577,13 €
TOTAL  CAPITOL  VI  – 
INVERSIONS REALS 228.900,00 €

TOTAL SUPLEMENT 294.400,00 €

MC:  A – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta  modificació es finança:  294.400,00 € amb Romanent de 

Tresoreria per a despeses generals.
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DOCUMENT MC: B  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

342 63300
REPOSICIÓ  MAQUINÀRIA  DEL 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

342 63200
INV.REP.EDF.  I 
INSTAL·LACIONS ESPORTS 0,00 € 0,00 € 58.000,00 58.000,00 €

  
TOTAL  CAPITOL  VI  – 
INVERSIONS REALS 138.000,00 €

340 78001
SUBVENCIÓ  A  ENTITATS 
ESPORTIVES 1,00 € 1,00 €

330 78001
SUBVENCIÓ  A  ENTITATS 
CULTURALS 1,00 € 1,00 €

2311 78000 SUBVENCIÓ A GENT GRAN 1,00 € 1,00 €

  

TOTAL  CAPÍTOL  VII  – 
TRANSFERÈNCIES  DE 
CAPITAL 3,00 €
TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 138.003,00 €

MC: B – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança:  138.003,00 €  amb Romanent de 

Tresoreria per a despeses generals. 

DOCUMENT MC: C  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

231 46200
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
AJUNTAMENTS 0,00 € 0,00 € 6.282,12 € 6.282,12 €

  
TOTAL  CAPÍTOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.282,12 €

TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 6.282,12 €

MC: C – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança: 6.150,00 €  amb baixa de crèdit de l’ 
aplicació pressupostària 231/22699 -   PLA SUPRAMUNICIP. DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC  i 
132,12  € amb baixa  de  crèdit  de  l’aplicació  pressupostària  231/22611 –  PROMOCIÓ  AUTOMIA DE LA 
PERSONA.

Recursos de finançament: Amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries: 

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

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

231 46200 TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENTS

342 63300 REPOSICIÓ MAQUINÀRIA DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS

342 63200 INV.REP.EDF. I INSTAL·LACIONS ESPORTS

340 78001 SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES

330 78001 SUBVENCIÓ A ENTITATS CULTURALS

2311 78000 SUBVENCIÓ A GENT GRAN
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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: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

En contra: 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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.

Abstencions: 2    

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

9è. PUNT.- Expedient: G381/2017/01
Assumpte:  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 .

El respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats del ciutadans i de les 
ciutadanes com a garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials són 
expressions dels valors fonamentals que recull  l’ordenament  jurídic d’un Estat  social  i 
democràtic de dret. Les autoritats públiques d’aquest Estat han de promoure i protegir, 
convertit  en dret,  el respecte a la convivència i  al civisme. De manera més particular, 
aquesta promoció i aquesta protecció, ha de realitzar-se per part  d’aquelles autoritats 
públiques municipals, doncs aquestes són les que actuen més a prop dels ciutadans i les 
ciutadanes. 

És necessari adequar la normativa municipal a noves realitats culturals i socials que, com 
a tals, demanen noves respostes des del compromís municipal d’actuar en favor de la 
convivència  i  la  cohesió  social  i,  al  mateix  temps,  amb la voluntat  de fer-ho des del 
consens social i polític, amb una nova sensibilitat i voluntat de donar resposta a aquestes 
noves realitats.

La finalitat de l’Ordenança és garantir la protecció dels ciutadans i les ciutadanes, sense 
perjudici de la normativa específica que sigui aplicable.

Amb  aquesta  finalitat,  l’Administració  pública  ha  de  desenvolupar  una  doble  tasca 
preventiva/formativa  i  reparadora/sancionadora  per  tal  d’evitar  o,  si  no  és  possible, 
reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i que atempten contra 
els béns dels altres.  
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L’Ordenança  preveu la prestació alternativa de mesures substitutòries de les sancions 
per  les  infraccions  que  s’ha  de  regular  mitjançant  un  reglament  que  desenvolupi 
l’ordenança. 

El  conjunt  de  les  previsions  contemplades  a  l’Ordenança,  constitueixen  el  fonament 
jurídic que habilita i justifica la redacció d’un Reglament 

S’ha emès informe jurídic, en data 23 de març de 2017. 

El  marc  normatiu  que  regula  les  matèries  objectes  de  l’Ordenança  reguladora  de  la 
civisme i  convivència  ciutadana  i  el  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, és el següent:

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya 
 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals.
 Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  d'obres,  activitats  i 

serveis dels ens locals

Aquesta regidoria de Seguretat Ciutadana en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 
d’Alcaldia 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa al PLE l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, i el 
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.

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat i en el 
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular 
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es consideraran 
aprovades definitivament les propostes sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

Tercer. Publicar  els  acords  definitius  amb  el  textos  íntegres  de  l’Ordenança  i  del 
Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, sense cap efecte jurídic en tant no hagin 
transcorregut quinze dies comptats des del dia següent  al de la publicació, segons el 
previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  
règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

Quart. Publicar,  igualment,  els  acords  definitius  a  la  pàgina  web 
www.ajuntamentabrera.cat i inserir-los en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, anunciant la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què hagi estat publicat íntegrament el text. 
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Els Grups Municipals d’Abrera en Comú i Alternativa d’Abrera, presenten esmenes al 
text de l’Ordenança. 

Les esmenes presentades per Abrera en Comú són rebutjades per: 

Vots a favor: 3

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

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 Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

En contra: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Les esmenes introduïdes per Alternativa d’Abrera, són aprovades 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’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
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.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

Abstencions: 3    

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

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb la incorporació de 
les esmenes proposades per Ad’A, és aprovada per:

Vots a favor: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

En contra: 3
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Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.

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 Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

11è. PUNT.- G073/2017/24
Moció sobre els pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2017 i autonomia municipal

Atès que  el  Govern  del  Partit  Popular  ha  presentat  el  projecte  dels  PGE 2017,  que 
intentarà aprovar i en el que trobem diversos atacs inacceptables contra l’autonomia i la 
sobirania municipal.

Atès que la taxa de reposició d'efectius (ràtio que determina el nombre de funcionaris de 
nou ingrés que es poden incorporar en una administració pública en funció de les baixes 
que s'hagin produït en l'any anterior) suposa clares restriccions a les polítiques d'ocupació 
de les administracions locals.

Atès que l'augment de la temporalitat, la privatització de serveis o la seva disminució són 
les  conseqüències,  no  excloents  entre  si,  d'aquest  procés  de  destrucció  d'ocupació 
pública estable. 

Atès  que el  govern  del  PP també ha  inclòs  una  disposició  addicional,  la  27,  que  fa 
referència a la limitació d'incorporació de personal laboral al sector públic.

Atès que aquesta disposició recull que les Administracions no podran incorporar com a 
empleats públics als/les treballadors/es “dels contractistes de concessions d’obres o de 
serveis públics (...) quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, 
inclòs  el  rescat,  o  si  s’adopta  el  segrest  o  intervenció  del  servei”.  A més,  en  cas 
d’aprovar-se, als supòsits que “en compliment de la sentència o prèvia tramitació d’un 
procediment que garanteixi  els principis constitucionals d’igualtat, mèrit  i  capacitat”,  ell 
personal  que  s’incorpori  a  societats  mercantils  públiques  es  comptabilitzarà  com  a 
personal de nou ingrés al còmput de la taxa de reposició.

Atès que no és cap secret que el govern del PP vol impedir o dificultar els processos de 
remunicipalització iniciats per diversos ajuntaments durant els últims anys i per això ha 
introduït  aquesta  disposició  27  que  vol  dificultar  la  remunicipalització  de  serveis 
externalitzats.

Atès que aquests dos punts de la proposta de PGE 2017 lesionen greument l'autonomia 
local, dificulten desenvolupar polítiques d'ocupació pública adequades a les necessitats 
de la ciutadania i  impedirien que els ajuntaments puguin decidir  quin model,  públic o 
externalitzat, de prestació de serveis volen aplicar en els seus municipis.
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Atès que el  projecte de PGE de 2017 va superar  el  4  de maig  el  seu  primer  tràmit 
parlamentari  però que encara s’han de votar les esmenes parcials en la comissió de 
pressupostos, el que suposa que encara es poden eiminar aquests dos aspectes dels 
pressupostos.

Per tot això, el Grup Municipal d’Abrera en Comú proposa al ple l’adopció dels següents 
acords,

Primer. Rebutjar els reiterats atacs a l’autonomia i sobirania municipal per part del govern 
del PP i els que li donen suport.

Segon.  Exigir  al  Govern de l’Estat  Espanyol  i  al  Ministeri  d'Hisenda i  Administracions 
Públiques i als partits que donen suport als PGE la modificació de la política de restricció 
a l'ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint 
a eliminar la taxa de reposició d’efectius.

Tercer.  Exigir  al  Govern de l’Estat  Espanyol  i  al  Ministeri  d'Hisenda i  Administracions 
Públiques i als partits que donen suport als PGE l’eliminació de la disposició addicional 
27, per tal de garantir l’autonomia municipal.

Quart.  Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a la Associació Catalana de Municipis.

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’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina 
Bigordà Vargas.

En contra: 1

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

Abstencions: 1    

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

12è. PUNT.- G073/2017/22
Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució 
d’inversions prioritàries

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L’Entrada  en  vigor  l’any  2012  de  la  Llei  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels 
seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos 
i despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació 
dels comptes municipals.  D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i 
deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels 
bancs  per  davant  de  l’interès  públic.  Finalment,  una  vegada  consolidat  l’equilibri 
pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la 
regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de 
l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un 
increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma 
com una eina que permet  acumular superàvits  en etapes de creixement  econòmic per 
utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes 
de PIB no s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que 
els  ajuntaments hem de seguir  aportant  recursos per  donar  resposta  a les nombroses 
necessitats  socials  existents,  així  com a  la  implementació  de  polítiques  de  foment  de 
l’ocupació i l’activitat econòmica.

D’altra  banda,  l’Estat  espanyol  efectua  la  distribució  del  marge  de  dèficit  públic  sense 
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, 
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i  amb els 
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de 
la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen 
per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.

La  conseqüència  de  tot  plegat  és  que  els  ajuntaments  porten  cinc  anys  consecutius 
acumulant  superàvits  que  després  només  poden  destinar  a  reduir  endeutament  o  bé 
tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 
milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és 
gairebé de 26.000 milions.

El  projecte de pressupostos generals  de l’Estat  per  l’any 2017,  aprovat  pel  Consell  de 
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant 
només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no 
serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al 
mes de juny.

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per 
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser 
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest 
sentit,  reivindiquem  que  els  ajuntaments  que  compleixen  els  requeriments  en  matèria 
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 
superàvits i  posar-los a disposició de la ciutadania,  ja  sigui  en forma de polítiques 
socials,  promoció  econòmica  i  ocupació  o  bé  per  dur  a  terme  aquelles  inversions 
necessàries per al municipi.

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions 
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.

Atès  que  el  conjunt  d’administracions  locals  ha  reduït  considerablement  el  seu  volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
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Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis 
en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a 
inversions  financerament  sostenibles  es  veurà  molt  condicionat  per  l’endarreriment  en 
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat.

Per tot l’exposat, els grups del Partit del Socialistes de Catalunya , d’Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió  de l’Ajuntament de Abrera proposen d’adopció dels següents

ACORDS

Primer.  Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments 
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 
2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la 
despesa ni l’estabilitat pressupostària.

Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments de forma inminent amb una 
ràtio d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries,  sense que aquestes computin en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant 
només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de 
millors  serveis  públics  i  inversions  prioritàries,  garantint  la  sostenibilitat  de  les  finances 
municipals.

Quart. Comunicar  aquest  acord  al  Govern  espanyol,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a 
l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a  la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

No 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’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina 
Bigordà Vargas.

Abstencions:2    

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

13è. PUNT.- G073/2017/26
Moció en motiu del 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia
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El  17  de  maig  es  commemora  el  dia  contra  l’homofòbia,  la  lesfòbia,  la  bifòbia  i  la 
transfòbia arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties 
mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’OMS va anunciar que el 
2018 deixarà de considerar la transsexualitat com un trastorn mental per a considerar-ho 
"incongruència  de  gènere".  Des  de  llavors,  internacionalment  cada  17  de  maig  es 
commemora el Dia Mundial contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com a mostra de 
rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

Cal  dir-ho  fort  i  clar.  La  LGTBIfòbia,  l’odi  i  el  menyspreu  cap  a  lesbianes,  gais, 
transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres. Les agressions i 
atacs a la dignitat de les persones no són tolerables ni al nostre poble ni al món. Cal 
condemnar enèrgicament les situacions de discriminació i violència per raó d’identitat de 
gènere i orientació sexual que estant patint els col·lectius LGTBI a Txetxènia o a Turquia, 
com tots els cassos d’agressions que s’han produït a casa nostra, com els recents de 
Berga, Sitges o Montjuïc.

Abrera és un municipi compromès amb la llibertats sexuals on totes les persones viuen 
lliurement la seva identitat de gènere i orientació sexual. No obstant, també hem patit 
actes homòfobs absolutament condemnables que ens indiquen que cal fer molt més.
Catalunya  vam  donar  un  pas  important  en  la  defensa  dels  drets  i  llibertats  de  les 
persones LGTBI amb la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovada 
el  2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Tres anys després,  és una llei  no 
implementada, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal d’erradicar totes 
aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI 
al nostre país.

Per  tal  d’assolir  la  igualtat  real,  es  fa  inevitable  qüestionar  de  manera  transversal 
l’heteronormativitat  que social  i  culturalment imposa el  nostre sistema heteropatriarcal 
pressuposant  una  única  orientació  sexual  i  dues  identitats  de  gènere  (home-dona) 
estanques.  La  igualtat  és  tasca  de tota la  ciutadania,  i  les  administracions  públiques 
també han de treballar per a la seva promoció i comprometre’s a no donar ni un pas 
enrere. 

Abrera ha de jugar un paper cabdal en la normalització de les llibertats sexuals, ser un 
referent d’integració i de lluita contra la discriminació. I aquest paper comença en totes les 
commemoracions dels dies internacionals, tant del 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia i 
en el 28 de juny, Dia de l’alliberament LGTBI.
 
Per tots aquests motius Abrera en Comú proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol i a tots els Grups Parlamentaris a treballar 
conjuntament  per  l’elaboració  de  la  proposició  de  Llei  “Proyecto  de  ley  contra  la  
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características  
sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e  
intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI)” registrada el passat 4 de maig al Congrés dels 
Diputats.

SEGON.- Instar el  Govern de la Generalitat  a desplegar,  sense més demores,  la Llei 
11/2014 amb tots els seus instruments, protocols i recursos pressupostaris per a garantir 
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els  drets  de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i  intersexuals  i  per  a  eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.

TERCER.- Manifestar  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  desplegar  les  seves 
competències  i  fer  complir  la  Llei  11/2014  per  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais, 
bisexuals,  trans  i  intersexuals  i  per  eradicar  l’homofòbia,  la  lesbofòbia,  la  bifòbia  i  la 
transfòbia a Abrera. 

Des de l’Ajuntament promourem els valors que aquesta llei 11/2014 donat a tot el seu 
col·lectiu, tot garantint el dret: 

 A la igualtat de totes les persones 
 A la no discriminació per motius d’orientació sexual  i  identitat,  garantint  el  seu 

respecte 
 Protegir la integritat, la dignitat de les persones. 

L’Ajuntament a través de la nostra web municipal, publicarem la Llei 11/2014 per facilitar 
el seu coneixement i difusió a tots els ciutadans i ciutadanes d’Abrera. 

QUART.- Commemorar  cada any el  17  de maig,  Dia   Mundial  contra  l'homofòbia,  la 
lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia i el 28 de juny, Dia internacional de l’alliberament LGTBI i  
la diversitat sexual, familiar i de gènere, penjant la bandera LGTBI al balcó del consistori,  
així com programant actes o accions de commemoració.

CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat 
Espanyol,  als  grups  parlamentaris  del  Congrés  i  Parlament  i  a  totes  les  entitats  del 
municipi.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest ple. 

Es presenten esmenes al redactat de la moció per part de l’equip de govern (que han 
quedat incorporades al text transcrit) i són aprovades per UNANIMITAT de tots els 
membres assistents.  

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb la incorporació de 
les esmenes proposades, és aprovada per:

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents.

14è. PUNT.- G073/2017/25
Moció relativa al trasllat de la comissaria de la Policia Local d’Abrera a unes noves instal·lacions

Per Alternativa d’Abrera la seguretat ciutadana no és una qüestió que s’abordi només 

dotant de més recursos a la Policia Local sinó que necessita d’un enfocament transversal 

que impliqui  a les diferents regidories,  als diferents cossos de seguretat  i  a la pròpia 

ciutadania.
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En aquest sentit, és important assenyalar que els paràmetres amb els que els diferents 

cossos de seguretat monitoritzen els nivells de seguretat locals no sempre es relacionen 

amb la sensació de seguretat que percep la ciutadania, la qual pot variar en funció de fets 

aïllats, de nivells d’il·luminació més o menys adients d’un carrer o d’una concentració de 

robatoris en un curt període de temps o llocs concrets, entre d’altres.

 

Dit això, no cal defugir del fet que, actualment, les instal·lacions de la nostra Policia Local 

no  compleixen  amb  els  mínims  acceptables  per  un  municipi  com  Abrera,  amb  una 

població de 12.000 habitants i un territori dispers. Sense entrar en detalls, podem afirmar 

que la nostra comissaria no disposa ni dels espais recomanables ni de les instal·lacions 

exigibles  alhora  que  s’ubica  en  un  emplaçament  poc  operatiu  sense  menystenir  els 

avantatges que pels ciutadans es pugin derivar de la seva proximitat al centre urbà. 

Per tot això, i tenint en compte que ja a finals de 2016 vam proposar a l’Equip de Govern,  

amb motiu dels Pressupostos 2017, l’estudi del trasllat de la comissaria a un espai més 

accessible i funcional, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera la presa en consideració 

dels següents ACORDS:

1) El  trasllat  de  la  comissaria  de  Policia  Local  d’Abrera  a  un  emplaçament  més 

operatiu que compleixi amb els mínims exigibles de seguretat i accessibilitat i que 

disposi dels espais adients. 
Traslladar  definitivament  la  comissaria  de  la  Policia  Local  d’Abrera  a  un 

emplaçament amb noves instal·lacions.
2) Disposar  en  els  Pressupostos  2018  una  partida  suficient  per  realitzar  aquest 

trasllat. Quan es defineixi i es concreti l’emplaçament adequat es disposarà d’una 

partida en els pressupostos corresponents per la redacció del projecte de la nova 

comissaria.  

Es presenten esmenes al redactat de la moció per part de l’equip de govern (que han 
quedat incorporades al text transcrit) i són aprovades per UNANIMITAT de tots els 
membres assistents.  
 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb la incorporació de 
les esmenes proposades, és aprovada per:

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

15è PUNT. Urgències  
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15.1. PUNT.-  Expedient: G381/2017/02
Assumpte: Aprovació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de 
terrasses i vetlladors de bars i restaurants de la vila d’Abrera. 

L’Alcalde demana la inclusió per urgència d’aquest punt, la qual és aprovada per 
unanimitat.

La finalitat de la present ordenança és regular el procediment i les condicions necessàries 
per l’autorització o denegació de l’ocupació de sòl públic (via pública, voreres, passeig, 
places,etc)  mitjançant  la  instal·lació  de  terrasses  i/o  vetlladors  i  altres  elements  de 
mobiliari similars als serveis d’establiments de restauració (bars, restaurants, restaurants 
bars,  saló  de  banquets  o  celebracions,  gelateries,  granges,  orxateries  i  establiments 
assimilats als de la restauració).  

També forma  part  de  l’objecte  d’aquesta  ordenança la  regulació  de  la instal·lació  de 
vetlladors i/o terrasses en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús públic o privat.

El projecte d’ordenança ha estat redactat i debatut en el si de l’equip de treball integrat 
per regidors dels diferents grups municipals.

Un  cop conclòs  el  procés  de redacció,  la  regidoria  d’Obres  i  serveis,  Parcs  i  jardins, 
Urbanisme i mobilitat, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 2016-1302 
de 22 de desembre de 2016, proposa al PLE l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  l’Ordenança  reguladora  de  l’ocupació  de  la  via  pública 
mitjançant la instal·lació de terrasses i vetlladors de bars i restaurants de la vila d’Abrera. 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat i en el 
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular 
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament la proposta sense necessitat d’acord exprés del Ple. 

Tercer. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de 
la Província, sense cap efecte jurídic en tant no hagi transcorregut el termini previst en els 
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Quart. Publicar, igualment, l’acord definitiu a la pàgina  web www.ajuntamentabrera.cat i 
inserir-lo en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial 
de la Província en què hagi estat publicat íntegrament el text. 

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
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15.2 Expedient: G262/2017/07
Assumpte: Suplement de crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017.

L’Alcalde demana la inclusió per urgència d’aquest punt, essent aprovada per 6 vots a favor 
del  Grup Municipal  PSC, 2 vots a favor del  Grup Municipal  ERC, 1 vot a favor de Grup 
Municipal CiU, 1 vot a favor de Grup Municipal PP, 1 vot a favor de Grup Municipal C’s, 3 
abstencions del  Grup Municipal  d’Ada i  3 vots en contra del  Grup Municipal  Abrera en 
Comú.  

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  són les modificacions del pressupost de 
despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i 
determinada que no pot demorar-se fins l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit o 
el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. Aquestes modificacions 
s’han de finançar 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.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-0263 de data 27/02/2017 es va aprovar la liquidació del 
Pressupost de 2016 de la qual va resultar un romanent de tresoreria per despeses generals 
de 11.794.199,26 euros.

Vista la memòria de la Regidora d’Hisenda de data 18 de maig de 2017 que justifica la 
necessitat  de  realitzar  unes  despeses  concretes  i  la  impossibilitat  de  demorar-les  a 
l’exercici següent. 

Vist l’informe d’intervenció núm. 2017-0016 de data 18 de maig de 2017.

A l’objecte de poder sotmetre a aprovació per part del Ple l’expedient de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici pressupostari de 2017, i d’acord amb 
l’article 37 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. 7 de suplement de crèdit 
i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb 
baixes  de  crèdits  d’altres  aplicacions  pressupostàries,  segons  les  especificacions 
següents:

DOCUMENT MC: A  -TIPUS MODIFICACIÓ: SUPLEMENT  DE CRÈDITS

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFICAC
IÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

491 22699

DESPESES  DIVERSES 
RÀDIO ABRERA

      21.980,00 €         0,00 € 
             9.000,0

0 €     30.980,00   € 

337 22699

DESPESES  DIVERSES 
ACTV.  I 
FUNCIONAMENT 
JOVENTUT            113.880,

00 €         0,00 € 
                  30.0

00, 00 € 
             143.88

0,00 € 
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342 21200

REPARAC.MANTENIM.  I 
CONSERV.EDIFICIS  I 
INSTAL.LAC. ESPORTS

60.000,00 € 286,97 € 12.500,00 € 72.786,97 €

342 22699

FUNCIONAMENT 
PISCINES MUNICIPALS

15.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 21.000,00 €
TOTAL  CAPITOL  II  - 
DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS 57.500,00 €

340 48900

SUBVENCIONS  A 
ENTITATS ESPORTIVES

3.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 11.000,00 €
TOTAL  CAPITOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 8.000,00 €

920 62400

MATERIAL  DE 
TRANSPORT

20.000,00 € 28.519,99 € 180.000, 00 € 228.519,99 €

150 62502 MOBILIARI URBÀ 50.000,00€ -4.322,87 € 48.900,00 € 94.577,13 €
TOTAL  CAPITOL  VI  – 
INVERSIONS REALS 228.900,00 €

TOTAL SUPLEMENT 294.400,00 €

MC:  A – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta  modificació es finança:  294.400,00 € amb Romanent de 

Tresoreria per a despeses generals.

DOCUMENT MC: B  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

342 63300
REPOSICIÓ  MAQUINÀRIA  DEL 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

342 63200
INV.REP.EDF.  I 
INSTAL·LACIONS ESPORTS 0,00 € 0,00 € 58.000,00 58.000,00 €

  
TOTAL  CAPITOL  VI  – 
INVERSIONS REALS 138.000,00 €

340 78001
SUBVENCIÓ  A  ENTITATS 
ESPORTIVES 1,00 € 1,00 €

330 78001
SUBVENCIÓ  A  ENTITATS 
CULTURALS 1,00 € 1,00 €

2311 78000 SUBVENCIÓ A GENT GRAN 1,00 € 1,00 €

  

TOTAL  CAPÍTOL  VII  – 
TRANSFERÈNCIES  DE 
CAPITAL 3,00 €
TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 138.003,00 €

MC: B – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança:  138.003,00 €  amb Romanent de 

Tresoreria per a despeses generals. 

DOCUMENT MC: C  -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI
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APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

231 46200
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
AJUNTAMENTS 0,00 € 0,00 € 6.282,12 € 6.282,12 €

  
TOTAL  CAPÍTOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.282,12 €

TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 6.282,12 €

MC: C – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança: 6.150,00 €  amb baixa de crèdit de l’ 
aplicació pressupostària 231/22699 -   PLA SUPRAMUNICIP. DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC  i 
132,12  € amb baixa  de  crèdit  de  l’aplicació  pressupostària  231/22611 –  PROMOCIÓ  AUTOMIA DE LA 
PERSONA.

Recursos de finançament: Amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries: 

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

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

231 46200 TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENTS

342 63300 REPOSICIÓ MAQUINÀRIA DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS

342 63200 INV.REP.EDF. I INSTAL·LACIONS ESPORTS

340 78001 SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES

330 78001 SUBVENCIÓ A ENTITATS CULTURALS

2311 78000 SUBVENCIÓ A GENT GRAN

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: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 8   

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. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina 
Bigordà Vargas.
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

Finalitzada la part dispositiva, s’aborda la part de control del govern.
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16è PUNT. Expedient núm.: G265/2017/01
Assumpte: Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 1r trimestre 
de 2017.

 
Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera per 
a l'exercici 2017 estableix que, en compliment de l’art. 207 del Real Decret –Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
per  la  qual  s’aprova la  Instrucció del  Model  Normal  de Comptabilitat  Local  (ICAL),  la 
Intervenció  General  Municipal  remetrà  al  Ple  de  l’Ajuntament  per  conducte  de  la 
presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del 
moviment de la tresoreria.

Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria i 
Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària des d’01/01/2017 
fins a 31/03/2017 i dels moviments de tresoreria corresponent al 1r trimestre de l' exercici 
2017.

Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el  Decret  d’Alcaldia 
2016-1302 de 22 de desembre de 2016, 

DONA COMPTE

Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria 
que  s’adjunten  com a  annex  al  present  expedient,  i  que  son  l’acta  d’arqueig  del  1r 
trimestre  2017  i  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  des  d’01/01/2017  fins  a 
31/03/2017.

Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.

 Els membres assistents es donen per assabentats

17è PUNT.- Expedient núm:  G267/2017/01
Assumpte:  Donar  compte al  ple  dels informes Trimestrals  Morositat  ,  Llei  15/2010,  de 5 de Juliol.  1er. 
Trimestre 2017. 

Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és d'importància 
per afectar als poders adjudicadores en els terminis de pagament i en el procediment de 
reclamació de deutes.

Com mecanisme de transparència en el compliment d'aquestes obligacions de terminis 
de  pagament,  l'  esmentada  Llei  estableix  que  es  rendeixin  informes  periòdics 
trimestralment per la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en 
la  Llei  per  al  pagament  de  les  obligacions  de  cada  Entitat  local,  que  inclourà 
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions pendents  en  les  quals 
s'estigui incomplint el termini.
 
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar  i debatre en el 
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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  Primer Trimestre de l’exercici 2017 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

18è PUNT. Expedient núm.: G014/2017/03
Assumpte:Donar compte de la relació de Decrets i de la relació d’acords de Junta de Govern Local de març i 
abril 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 a 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, 
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compresos entre les dates de l’1 de març de 2017 al 30 d’abril de 2017, així com dels 
acords aprovats per les juntes de govern celebrades en els mesos de març i abril  de 
2017. 

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

DÓNA COMPTE

Primer. De  la  relació  de  Decrets,  dictats  pels  òrgans unipersonals  de  l’Alcaldia  i  les 
regidories delegades, del núm. 2017-0265 fins al 2017-0537, compresos entre les dates 
de l’1 de març de 2017 al 30 d’abril de 2017, que s’annexa a aquest acord.

Segon.  De  la  relació  d’acords  de  les  juntes  de  govern  local,  celebrades  els  dies 
07.03.2017, 21.03.2017, 04.04.2017 i 18.04.2017.

Els membres assistents es donen per assabentats

19è PUNT. Precs i Preguntes escrites  

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREGUNTA

Tema: Estat procés de redacció POUM

Atès que la Junta de Govern Local del 15 de març de 2016 va adjudicar el contracte 
administratiu de serveis d’assessorament per a la revisió del Pla d’ordenació urbanística 
municipal d’Abrera, a Amador Ferrer Aixalà.

Atès que el plec de condicions administratives particulars d'aquest contracte establia els 
següents terminis per les primeres fases d'aquest procés:

Atès  que és  evident  que  l'Ajuntament  ja  hauria  d'haver  rebut  l'avanç  del  POUM i  el 
Programa de participació ciutadana.

Atès que el procés de redacció del nou POUM està sent molt difícil, ja des del primer 
intent de redacció l’any 2008 que es va tancar sense explicacions i amb una despesa en 
diners i participació injustificable pels resultats obtinguts.
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Atès que l'Alcalde en un acte públic del 23 de gener d'enguany sobre Plans Directors 
Urbanístics va afirmar que en 6 o 8 setmanes encetarien un procés participatiu pel POUM 
i ja han passat més de 17 setmanes.

Per tot això plantegem les següents preguntes,

1. S'han rebut els documents d'avanç i de Programa de Participació Ciutadana?

2. Què justifica el retard en l'inici del procés de participació en relació a les paraules del 
Sr. Alcalde si la documentació necessària ja hauria d'estar disponible de fa temps?

Contesta a la pregunta el regidor delegat Sr. Albert Roca.

2. PREGUNTA 

Tema: Pista d’atletisme

Atès  que  el  Club  Atletisme  Abrera  reinicia  la  seva  activitat  l'any  2009  adherit  a  la 
Federació Catalana d'Atletisme.

Atès que la pràctica d’aquest esport a Abrera compta amb un bon nombre de participants 
i prova d'aquest arrelament és l'èxit de la Cursa Popular d’Abrera, que enguany celebra la 
seva novena edició.

Atès que Abrera no disposa de cap pista d’atletisme i que aquesta és una reivindicació 
que reclama el club sense que es concreti per part dels successius governs.

Atès que en bona part dels programes per a les eleccions municipals del 2015 dels partits 
d’aquest  consistori  la  proposta  de  construcció  d’aquesta  pista  hi  figurava  com  a 
compromís electoral. 

Atès que l’Ajuntament d’Abrera es troba enmig d’un procés de redacció d’un nou POUM 
que hauria de donar resposta també a les necessitats d’equipaments esportius del nostre 
poble.

Per tot això plantegem les següents preguntes.

1. Quina és la perspectiva temporal de construcció de la pista d’atletisme i quines passes 
s’han donat per assolir-ho?

2. L’avanç del POUM contempla la construcció d’aquesta pista? Si és el cas, quina és la 
proposta d’ubicació i les característiques d’aquest futur equipament?

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

3. PREGUNTA

Tema: Obres A2
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Atès que a principis de setembre el Ministeri de Foment va començar les obres de la 
millora hidràulica del Torrent Gran d'Abrera al seu pas per sota de la l'Autovia A-2 i la via 
de servei lateral d'accés al nucli urbà i al polígon industrial Sant Ermengol.

Atès que aquesta obra implicava el tancament del vial lateral d'entrada a Abrera al seu 
pas per sobre del Torrent Gran en una previsió variable de sis mesos.

Atès que al setembre, en una reunió amb el regidor d’Urbanisme i mobilitat se’ns informà 
que encara Foment no havia presentat la documentació definitiva d’aquesta intervenció, 
només la provisional.

Atès que aquesta documentació provisional no contemplava la reforestació de la zona 
greument afectada per l'obra.

Per tot això, plantegem les següents preguntes,

1. Quant temps s’allargarà encara més aquesta obra que elimina una de les entrades a 
Abrera des de l’A2?

2. Quines són les mesures previstes per Foment per retornar al seu estat original el tram 
del Torrent Gran afectat per les obres?

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera 

1. PREC

Tema: Relatiu al desplegament de cartelleres informatives  

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern tota 
una  sèrie  de  propostes  entre  les  quals  estava  el  desplegament  dels  nous  plafons 
informatius,  especialment  a barris  perifèrics,  i  la  creació de nous espais  informatius on 
tinguin accés entitats i associacions.   

Aquesta proposta, segons consta en el  document adreçat al nostre grup per l’Equip de 
govern en data 28/03/17, ha estat estimada. 

A la  vegada,  quan entri  en  funcionament  la  nova proposta  d’ordenança de civisme,  la 
col·locació de cartells informatius d’entitats i associacions en espais no habilitats a aquest 
efecte serà sancionada.

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quin és el calendari previst de desplegament d’aquestes cartelleres.
- Quins nous espais informatius per entitats i associacions tenen previst crear.

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

2. PREC
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TEMA: Relatiu a l’arranjament dels parcs infantils del rebato i la florida

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern 

tota una sèrie de propostes entre les quals estava l’arranjament dels parcs infantils del 

Rebato i la Florida. 

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de 

govern en data 28/03/17, ha estat estimada. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quines actuacions concretes es té previst  portar a terme als parcs infantils del 

Rebato i la Florida. 

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

3. PREC 

Tema: Relatiu a l’estudi per implantar nous serveis al casal d’avis  

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern tota una sèrie 
de propostes entre les quals estava la de realitzar un estudi per implantar nous serveis al Casal d’Avis 
(com podrien ser els de rehabilitació, menjador, etc). 

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de govern en data 
28/03/17, ha estat estimada. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quin ha estat el resultat d’aquest estudi i quins serveis són els que es pensen implantar o 
ampliar al Casal d’Avis.

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Francisco Sánchez. S’està estudiant pels serveis 
tècnics. 

4. PREC 

Tema: Relatiu al nou accés al camp de futbol

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern 

tota  una  sèrie  de  propostes  entre  les  quals  estava  la  realització  d’un  nou  accés  al 

pàrquing del Camp de Futbol municipal.   

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de 

govern en data 28/03/17, està pendent de la realització d’un estudi o valoració tècnica. 
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Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quin ha estat el resultat d’aquest estudi o valoració tècnica, si s’ha realitzat.

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

5. PREC

Tema: Relatiu al pla d’ajuts al lloguer per a joves

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern 

tota una sèrie de propostes entre les quals estava la creació d’una partida dotada amb 

60.000 € destinada a l’elaboració d’un Pla d’Ajuts al Lloguer per a Joves.   

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de 

govern en data 28/03/17, està pendent de la realització d’un estudi o valoració tècnica. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quin ha estat el resultat d’aquest estudi o valoració tècnica, si s’ha realitzat.

La pregunta és contestada per la regidora delegada Sra. Novell.

 
6.  PREC

Tema: Relatiu al nou carrer d’entrada a ca n’Amat

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern 

tota  una  sèrie  de  propostes  entre  les  quals  estava  la  urbanització  d’un  nou  carrer 

d’entrada a Ca n’Amat des de la prolongació del carrer Ter fins al carrer Sant Jordi o 

Montseny.   

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de 

govern en data 28/03/17, està pendent de la realització d’un estudi o valoració tècnica. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quin ha estat el resultat d’aquest estudi o valoració tècnica, si s’ha realitzat.

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

7. PREC

Tema: Relatiu a la neteja humida de la via pública  
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Recentment,  veïns  i  veïnes  d’Abrera  s’han  adreçat  a  nosaltres  per  indicar-nos  la  conveniència 
d’utilitzar algun tipus de neteja humida en certes zones de la via pública que no queden del tot bé 
aplicant només mesures de neteja seca. 

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern municipal:

- Que es valori la incorporació dels mètodes de neteja humida que es cregui convenient a 
l’actual sistema de neteja de la via pública d’Abrera.

El prec és contestat pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

8. PREC

Tema:Relatiu a la rehabilitació integral de l’hotel d’entitats  

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern tota una sèrie 
de propostes entre les quals estava la de realitzar una rehabilitació integral de l’Hotel d’Entitats. 

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de govern en data 
28/03/17, ha estat estimada. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quines actuacions  concretes  es té previst portar  terme a l’Hotel  d’Entitats  i  quin serà el 
calendari de les mateixes. 

 
La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

9. PREC

Tema: Relatiu a l’ampliació del pavelló municipal  

Ara fa sis mesos, amb motiu dels Pressupostos 2017, vam adreçar a l’Equip de Govern tota una sèrie 
de propostes entre les quals estava l’estudi per la rehabilitació i ampliació del pavelló municipal.

També voldríem saber si aquest estudi contempla la possibilitat de la construcció d’un nou pavelló 
municipal.   

Aquesta proposta, segons consta en el document adreçat al nostre grup per l’Equip de govern en data 
28/03/17, està pendent de la realització d’un estudi o valoració tècnica. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple municipal:

- Quin ha estat el resultat d’aquest estudi o valoració tècnica, si s’ha realitzat.

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Francisco Sánchez.

 
10. PREC

Tema: Relatiu a l’estat del gimnàs municipal  

Els usuaris del Gimnàs Municipal ens han fet arribar les seves queixes i preocupacions per l’estat que 
és troba la instal·lació en general.
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Hem pogut comprovar que el deteriorament de alguns elements de la instal·lació és preocupant, com 
és el cas de les portes de sortida d’emergència, que a causa de l’estat en el qual es troben no 
compleixen amb la seva funció.

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern municipal:

- Que es realitzin les actuacions necessàries per donar una solució, al més aviat possible, a les 
anomalies de la instal·lació del Gimnàs Municipal. 

El prec és contestat pel regidor Sr. Francisco Sánchez.

 
18.2 è PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Abrera en Comú 

1. PREGUNTA (Sr. Valeri Mena)

Relativa al estat d’algunes fonts d’aigua, com per exemple la font que està al costat del 
polígon, que té deficiències, i també la font que està damunt de la gespa al parc infantil, 
que no te polsador, etc.. Donat el moment en el que estem, d’estiu i amb la problemàtica 
del mosquit tigre, vol saber si l’equip de govern ha detectat cap altre anomalia i si  hi ha 
un pla de revisió d’aquestes fonts? 

La pregunta és contestada pel regidor delegat Sr. Albert Roca.

2. PREGUNTA (Sr. Iván Serrano)

Una pregunta  que hem fet  en el  debat  del  punt  relatiu  a  la  moció  de les  empreses 
multiserveis.  La pregunta concreta és quin serà el redactat concret de la clàusula que 
introduirà en els contractes per complir amb l’apartat segon de la moció.
 
D’altra banda recordem al Sr. Roca que tenim temes pendents, tenim tot el tema del parc 
situat on el centre polivalent i també en relació a l’enllumenat de fanals, específicament 
del passeig de l’Església, al Rebato i al C. Barcelona. 

Aquesta pregunta es contestarà per correu electrònic per part del Regidor Albert Roca. 

Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs 
de la sessió plenària figura enregistrat en suport CD, que s’annexarà a la present 
acta i es custodiarà a la Secretaria.

I no havent-hi més assumptes que tractar,  l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 22.57 
hores del dia 25 de maig de 2017, de la qual en dono fe i estenc la present acta, que com 
a Secretari CERTIFICO.

   Vist-i-plau

El Secretari,                L’Alcalde,
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Oscar Buxeres Soler     Jesús  Naharro 
Rodríguez  
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