
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 20.07.17ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 20.07.17

A la Vila d’Abrera , essent les 19:03 hores del dia 20 de juliol 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, els següents regidors i regidores:

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC)

Tinents 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  
Sra.   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. Valeri Mena Doce (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) (que s’incorpora a la 
sessió a les 19:35 hores en el punt que es dirà)     

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

Excusen la seva assistència el Sr. Iván Serrano Rodríguez (Abrera en Comú-E), el Sr. J. 
Andrés Martín Álamo (Ad’A) i la Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A).         

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

 ORDRE DEL DIA:
  

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Actes del Ple:
a. Acta del Ple ordinari celebrat el 25.05.17.       

2n  PUNT.  Delegació  de  competències  de  l’òrgan  de  contractació  en  el  contracte  de 
serveis de neteja a les instal·lacions educatives,  les instal·lacions esportives i la resta 
d'edificis municipals.
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3r PUNT. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci de l’Ecoparc 4 
per a la gestió de la fracció resta dels residus municipals.
 
4t PUNT. Modificació de crèdit: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

5è PUNT.  Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al Ps. 
Estació, 11-13.  

6è PUNT.  Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al c/ 
Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ Antonio Machado núms. 6 al 24. 

7è PUNT.  Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al c/ 
Núria, 7. 

8è PUNT. Festes locals 2018.  

9è  PUNT.  Moció  del  Grup  Municipal  de  Ciutadans(C’s)  relativa  als  serveis  socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA). 

10è PUNT.  Moció del  Grup Municipal  del  PP relativa al  rebuig del  referèndum il·legal 
anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017.  

11è  PUNT.  Moció  del  Grup  Municipal  d’Abrera  en  Comú  per  unes  festes  lliures  de 
sexisme.   

12è PUNT. Urgències

II.- CONTROL DE GOVERN

13è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de maig i juny de 2017 i dels acords de 
les juntes de govern local de maig i juny de 2017.       

14è PUNT. Precs i Preguntes

1r PUNT. Expedient núm.: G012/2017/03
Assumpte: Acta del ple municipal de 25.05.17

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.
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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 25 de maig de 2017, deixant 
còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  serveis  Territorials  d’Administració  Local  del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la 
Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i 
als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

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

2n PUNT. Expedient núm.: G330/2016/05
Assumpte: Delegació de competències de l’òrgan de contractació en el contracte de serveis de 
neteja a  les instal·lacions educatives, les instal·lacions esportives i la resta d'edificis municipals.

Per acord núm. 8.2 del Ple Municipal de data 29 de setembre de 2016, apartat primer, es 
va  adjudicar  el  contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  a  les  escoles  d'infantil  i 
primària, les instal·lacions esportives i la resta d'edificis municipals a:

- Lot 1 del contracte de serveis de neteja de les instal·lacions esportives:
Adjudicatari:  UTE  “Taller  Àuria,  SCCL,  Fundació  privada  per  a  la  integració 
laboral de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, 
Sant  Esteve  de  Sesrovires  i  Olesa  de  Montserrat  (FIL)  i  Fundació  privada 
Asproseat Proa Esplugues”, en abreujat UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria
NIF: U66844432
Preu: 303.814,99 €, 21% IVA: 63.801,15 €, total: 367.616,14 €
Durada del cte.: 2 anys prorrogable: 2 anys

- 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: 366.499,10 €, 21% IVA: 76.964,81 €, total: 443.463,91 €
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Durada del cte.: 2 anys prorrogable: 2 anys

- Lot 3 del contracte de serveis de neteja de la resta d’edificis municipals:
Adjudicatari:  UTE  “Taller  Àuria,  SCCL,  Fundació  privada  per  a  la  integració 
laboral de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, 
Sant  Esteve  de  Sesrovires  i  Olesa  de  Montserrat  (FIL)  i  Fundació  privada 
Asproseat Proa Esplugues”, en abreujat UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria
NIF: U66844432
Preu: 38.408,14 €, 21% IVA: 8.065,71 €, total: 46.473,85 €
Durada del cte.: 2 anys prorrogable: 2 anys.

La Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), regula 
les competències del  Ple com a òrgan de contractació,  respecte  dels  contractes que 
celebri l’entitat local i que no siguin competència atribuïda legalment a l’Alcaldia.

L'article 51.2 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació podrà delegar les seves 
competències i facultats en aquesta matèria, amb compliment de les normes i formalitats 
aplicables a la delegació en el cas de que es tracti d’òrgans administratius.

Així mateix, la competència per contractar del Ple pot ser objecte de delegació en altres 
òrgans,  d’acord amb el règim de delegació de competències que regula l'article 6.2 del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Segons l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les 
delegacions de competències i la seva revocació hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de 
la  Província.  Així  mateix,  les  resolucions  administratives  que  s’adoptin  per  delegació 
indicaran  expressament  aquesta  circumstància  i  es  consideraran  dictades  per  l’òrgan 
delegant. La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi conferida.

En compliment  dels  principis  rectors  d’eficàcia,  eficiència  i  economia administrativa,  les 
administracions públiques han d’impulsar de la manera més àgil possible els procediments 
contractuals, per la qual cosa resulta convenient i justificada la delegació de competències 
en un òrgan administratiu col·legiat, com és la Junta de Govern Local, amb una periodicitat 
de sessions superior a la de l’òrgan plenari.

El Ple, com a òrgan delegant, conservarà en tot moment la titularitat de les competències 
delegades, transferint el seu exercici, i mantindrà les facultats següents:

a) La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels 
actes o disposicions emanats en virtut de la delegació.

b) La de ser informat prèviament a l'adopció de decisions de transcendència.
c) La  resolució  dels  recursos  de  reposició  que  puguin  interposar-se,  llevat  els 

interposats  contra  les  matèries  objecte  de  delegació,  que  es  resoldran, 
expressament, per l'òrgan delegat.

d) La revocació o modificació, en qualsevol moment, de les delegacions.
e) L’advocació  o  recuperació  de les  competències delegades per  a  un assumpte 

concret,  havent  de  donar  compte  a  l’òrgan  delegat  de  la  resolució  final  que 
s’adopti.

Vist que segons l’article 57 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada per 
Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  la  delegació  d’atribucions del  ple  a  favor  de la 
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comissió de govern requereix l’acord adoptat  per majoria absoluta del  nombre legal de 
membres de la corporació.

Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació en data 6 de juliol de 2017.

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  l’Alcaldia, en ús de les 
atribucions que m’atorga la llei, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les competències com a òrgan 
de contractació en el contracte de serveis de neteja a les instal·lacions educatives, les 
instal·lacions  esportives  i  la  resta  d'edificis  municipals,  amb  l’excepció  dels  següents 
actes, que quedaran reservats al Ple:

1. Les modificacions legals (no previstes als plecs o a l’anunci de licitació, segons 
preveu l’art. 107 TRLCSP).

2. La resolució del contracte.

Segon. Notificar  aquest  acord  als  contractistes  adjudicataris  UTE  Abrera 
Asproseat-Fil-Àuria  i  Expertus  Multiservicios,  SA i  publicar-lo  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província i al Perfil de contractant.

Tercer. Donar  compte  a  la  Intervenció  Municipal,  al  Departament  d’Esports,  al 
Departament de Serveis urbans i Manteniment, i a la tècnica d’Educació.

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: 3 

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

Abstencions: 1    

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

 
3r PUNT. Expedient: G401/2016/09
Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci de l’Ecoparc 4 per a la gestió de la 
fracció resta dels residus municipals.
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Actualment,  la  fracció  resta  o  rebuig  dels  residus  municipals  d’Abrera  es  diposita  a 
l’abocador de Can Mata, ubicat al terme municipal dels Hostalets de Pierola i gestionat 
per l’empresa CESPA GR SA. 

El  tècnic  municipal  de  Medi  Ambient  ha  emès  l’informe  núm.  2017-0030  en  data 
10.03.2017, i informe de data 03/07/2017, sobre la despesa prevista.

L’article 6.7 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, aprovat pel 
Decret  Legislatiu  1/2009,  de  12  de  juliol,  estipula  que  el  Pla  territorial  sectorial 
d’infraestructures de gestió dels residus municipals (PTSRM) tindrà naturalesa jurídica de 
pla territorial sectorial, als efectes del que estableix la Llei 23/1983, de 21 de novembre, 
de política territorial sectorial (arts. 17 a 19). D’aquesta manera, el Pla Territorial Sectorial 
té efectes vinculants en matèria de gestió de residus municipals. El PTSRM es va aprovar 
pel Decret 16/2010, de 16 de febrer.

El  PTSRM  determina  l’àmbit  geogràfic  en  el  qual  els  municipis  han  de  realitzar  el 
tractament dels seus residus, i determina també el criteri de gestió dels residus segons el 
principi de proximitat, reduint així la distància que els residus han de viatjar i, per tant, 
reduint l’impacte ambiental i les emissions de CO2 de la gestió d’aquests.

El PTSRM defineix que els municipis de la comarca del Baix Llobregat que no formen part 
de  l’AMB (Abrera,  Castellví  de  Rosanes,  Collbató,  Esparreguera,  Martorell,  Olesa  de 
Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana) han de gestionar la fracció resta dels seus 
residus municipals a l'Ecoparc 4, tot i que, de fet, es troba ubicat al terme municipal dels 
Hostalets de Pierola (Anoia). 

A més,  la  proximitat  d’Abrera  a l'Ecoparc dels  Hostalets  de Pierola fa que tractar  els 
residus recollits en aquest  municipi  a les instal·lacions de l'Ecoparc 4 sigui  la solució 
ambientalment  més  correcta,  atès  que  d'acord  amb  l’article  16  del  Decret  Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels residus 
de Catalunya, fa necessari un tractament de la fracció resta previ a l'eliminació en dipòsit 
controlat. A més, donada la proximitat a la planta de tractament de l'Ecoparc 4, els costos 
ambientals  per  transport  es  redueixen  i  així  millorem  la  qualitat  de  l’aire  i,  en 
conseqüència, els efectes del canvi climàtic. 

A l’Ecoparc 4, la fracció resta dels residus d’Abrera passaran per un procés mitjançant el 
qual se’n recuperaran els elements valoritzables que sigui possible separar, de manera 
que s’enviarà al dipòsit controlat de Can Mata menys volum de residus que fins ara, i, per 
tant, s’incrementarà el volum de residus que poden ser reciclats. 
Per construir  i  explotar la planta de tractament de residus Ecoparc 4,  es va crear un 
Consorci conformat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Aquest consorci va adjudicar 
l’explotació de l’Ecoparc 4 a la empresa CESPA GR SA.

Es considera necessari aprovar un conveni amb l’Ecoparc 4 perquè la fracció resta dels 
residus municipals d’Abrera hi sigui tractada donat que:

- el marc català de gestió de residus impulsat per l’ARC encarirà progressivament el 
tractament de la fracció resta a dipòsits controlats, fent que la gestió als ecoparcs 
sigui econòmicament més atractiva que als dipòsits controlats.

- el tractament dels residus municipals en un dipòsit controlat suposa soterrar els 
residus i, un cop saturat, ocupar nous territoris per soterrar més residus. El 
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tractament de residus en un dipòsit controlat, per tant, té una petja territorial 
important i que tendeix a l’infinit.

- un ecoparc és una infraestructura en la que es fa un tractament de la fracció resta 
per tal de recuperar materials reciclables que no han estat separats selectivament 
en origen. Per tant, els ecoparcs ajuden a disminuir la petja territorial (la superfície 
del planeta que ocupen els residus) de la fracció resta.

- per tant, tractar la fracció resta en un ecoparc suposa una millora en la gestió 
ambiental del municipi d’Abrera.

En conclusió, es considera que convé aprovar el Conveni amb l’Ecoparc 4 per a la gestió 
de la fracció resta dels residus municipals, donat que representa una millora ambiental pel 
que fa a la gestió dels residus, i donat que el Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual 
s’aprova  el  Pla  territorial  sectorial  d’infraestructures  de  gestió  de  residus  municipals, 
determina  que  cal  tractar  la  fracció  resta  dels  residus  municipals  d’aquesta  zona  a 
l’Ecoparc 4.

Aquest òrgan té la competència en matèria de concertació de convenis. 

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Territori i Medi Ambient 
en el marc de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta 
Regidoria, en ús de les atribucions que li atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016/0129 del 
dia 9 de febrer del 2016, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci per a la construcció i 
explotació  de la  quarta  planta  de tractament  integral  de  la  fracció  resta  dels  residus 
municipals (Ecoparc 4) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió dels residus 
procedents del municipi d’Abrera, i facultar l’alcalde per signar-lo.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa en concepte de gestió dels residus municipals a 
l’Ecoparc 4 corresponent al 2017, per un import estimat de 175.836€, € al Consorci per a 
la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral de la fracció resta 
dels  residus  municipals.  La  despesa  anual  real  vindrà  determinada  per  les  tones  de 
residus  que  efectivament  es  generin  mensualment,  i  les  factures  corresponents 
s’aprovaran quan siguin emeses.

Tercer. Notificar aquest acord al Consorci i comunicar-lo als Departaments d’Intervenció 
General i Tresoreria, i de Territori i Medi Ambient.

 (s’adjunta en annex la minuta del Conveni)

CONVENI ENTRE EL CONSORCI  PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
QUARTA PLANTA DE TRACTAMENT INTEGRAL DELS RESIDUS MUNICIPALS DE 
L’ÀREA  METROPOLITANA  DE  BARCELONA  I  L’AJUNTAMENT  D’ABRERA, 
REGULADOR DE LES CONDICIONS D'APORTACIÓ, A LA INSTAL·LACIÓ ECOPARC 
DELS HOSTALETS DE PIEROLA, DELS RESIDUS MUNICIPALS PROCEDENTS DEL 
MUNICIPI D’ABRERA

A Barcelona, el .....   de ……….. de 2017

REUNITS
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D’una part, el Sr. Eloi Badia Casas, Vicepresident de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que actua com a President del Consorci per a la construcció i 
explotació de la quarta planta de tractament integral dels residus municipals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (en endavant el Consorci), actuant en nom i representació 
d’aquest Consorci en virtut de la delegació de data 26 de juliol de 2016, assistit pel seu 
Secretari que dóna fe d’aquest acte, i

D'altra part el Sr Jesús Naharro Rodriguez, Alcalde de l’Ajuntament d’Abrera (en endavant 
l'Ajuntament) actuant en nom i representació d'aquest, assistit pel seu Secretari General, 
que dona fe d’aquest acte.

Ambdues  parts  es  reconeixen  recíprocament,  en  la  representació  que  ostenten,  la 
capacitat suficient per a formalitzar el present conveni de col·laboració i  

MANIFESTEN 

I. Que a l’empara a l’establert a l’article 87 de la Llei 87/1985, de 2 d’abril de Bases de 
règim Local,  (article  actualment  derogat  per  la  disposició derogatòria  única  de la  Llei 
40/2015  d’1  d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic,  que  és  la  que  regula 
actualment la creació de Consorcis en els seus article 118 i següents, i els article  312 al 
324 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals i 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’Organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es creà el Consorci el Consorci 
per a la construcció i explotació de la planta de tractament integral dels residus municipals 
de l’àrea metropolitana de Barcelona entre l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (en endavant EMSHTR), l’Agència de Residus de Catalunya (en 
endavant  ARC)  i  l’Ajuntament  dels  Hostalets  de  Pierola.  Els  Estatuts  del  qual  foren 
aprovats per Acord de la Comissió de Govern de Política Territorial de la Generalitat el 7 
de novembre de 2006 (DOGC núm. 4766 - 22.11.2006) i pendent d’adaptació.

II. Que com a resultat del concurs públic efectuat per l’EMSHTR s’adjudica a CESPA GR. 
SA el contracte de concessió per la construcció i explotació de la planta de tractament 
Ecoparc dels Hostalets de Pierola, contracte que a la constitució del consorci, aquest  es 
subrogà en la posició d'Administració concedent envers CESPA GR, SA, per successió de 
l'EMSHTR.

III. Que d’acord amb el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars del 
contracte de concessió d'obra pública, el concessionari CESPA GR, SA va constituir la 
Societat Concessionària Ecoparc de Can Mata, SL que, al seu torn es subrogà en els 
drets i obligacions del contracte de concessió, amb l'acord del Consell Metropolità, de 12 
de juny de 2009.

IV.  Extingida  l'EMSHTR  per  la  Llei  31/2010,  de  3  d'agost,  l'Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona (AMB) va substituir  l'EMSHTR com membre del Consorci,  junt amb l'ARC i 
l'Ajuntament d'Hostalets de Pierola.

V.  Que  el  Consorci  té  per  objecte,  entre  altres,  la  prestació  prioritària  del  servei  de 
tractament integral de residus municipals en la quarta planta de tractament integral dels 
residus  municipals  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  (en  endavant  Ecoparc  dels 
Hostalets de Pierola), ubicada al municipi dels Hostalets de Pierola.
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VI.  Que segons l’acord  segon del  Conveni  entre  l’Agència  de Residus de Catalunya, 
l’Entitat  Metropolitana  de  Serveis  Hidràulics  (actual  AMB)  i  Tractament  de  Residus  i 
l’Ajuntament  dels  Hostalets  de  Pierola  en  relació  a  la  instal·lació  de  l’Ecoparc  dels 
Hostalets de Pierola al municipi dels Hostalets de Pierola signat en data 20 de desembre 
de 2005 la planta de tractament té una capacitat de tractament de 300.000 Tn i l’Entitat es 
compromet a tractar anualment en la instal·lació un mínim de 270.000 Tn procedent de 
municipis metropolitans que hagin desplegat completament la recollida segregada de la 
FORM. Les tones restants a tractar a la instal·lació procediran de municipis de la comarca 
de l’Anoia i del Baix Llobregat que hagin desplegat completament la recollida segregada 
de la FORM.

VII. Que en data 26 d’abril  de 2017 el Consell General del Consorci va aprovar els preus 
públics d’entrada de la fracció resta dels residus municipals a la planta de tractament 
Ecoparc  dels  Hostalets  de  Pierola  per  a  municipis  no  inclosos  en  l’àmbit  de  l’àrea 
metropolitana de Barcelona, publicat al BOPB de 12 de maig de 2017 i vigents des del 22 
de maig de 2017 fins que l’AMB aprovi uns altres preus.

VIII.  Que per Decret 16/2010, de 16 de febrer,  es va aprovar el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (en endavant PTSIRM), el 
qual contempla, com un dels principis bàsics la planificació de les infraestructures d’acord 
amb el criteris que estableix el Text refós de la Llei Reguladora de residus, el criteri de 
suficiència de les instal·lacions de valorització i de disposició del rebuig per a la gestió de 
tots els residus que es generen en Catalunya en un àmbit territorial determinat, i el criteri  
de gestió dels residus segons el principi de proximitat de les instal·lacions al lloc on es 
produeixen. 

Així mateix, el PTSIRM preveu que per a la implantació de noves infraestructures es té en 
compte les possibilitats que ofereixen les instal·lacions existents, l’espai disponible, així 
com la seva capacitat i adequació a la normativa existent.

A nivell territorial el PTSTIRM estableix dos nivells de divisió, un primer supracomarcal, 
entre  el  que es  troba  la  Regió  Metropolitana  i,  un  segon  comarcal  o  d’agrupació  de 
comarques, entre el que es troba la comarca del Baix Llobregat (no ÀMB) i la comarca de 
l’Anoia Sud que amb caràcter general serà autosuficient en la gestió de la fracció resta. 
La gestió de les altres fraccions dels residus municipals, podrà realitzar-se fora d’aquest 
àmbit  però  sempre  que  es  pugui  en comarques  pertanyents  a  la  mateixa  zona 
supracomarcal.

IX.  En  desplegament  d'aquest  PTSIRM,  l'ARC  ha  disposat  que  la  fracció  resta  dels 
residus municipals dels municipis del Baix Llobregat no pertanyents a l'AMB de l'Àmbit 1.2 
(Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, 
Sant  Esteve  Sesrovires  i  Vallirana),  s'ha  de  gestionar  a  l'Ecoparc  dels  Hostalets  de 
Pierola que de fet, ubicat com està a Hostalets de Pierola (Anoia Sud), ja es troba a 
l'Àmbit 1.2.
 
X. Que la proximitat de l’ajuntament d’Abrera a l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola fa que 
tractar  els  residus  recollits  en  aquest  municipi  a  les  instal·lacions  de  l'Ecoparc  dels 
Hostalets de Pierola sigui la solució ambientalment més correcta, atès que d'acord amb 
l’article 16 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Reguladora dels residus de Catalunya és necessari el tractament previ a l'eliminació 
en dipòsit controlat. A més, donada la proximitat a la planta de tractament de l'Ecoparc 
dels Hostalets de Pierola, els costos ambientals per transport es redueixen i així millorem 
la qualitat de l’aire i, en conseqüència, els efectes del canvi climàtic. 
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XI. Que l'Ajuntament d’Abrera ha gestionat al dipòsit  controlat de Can Mata la fracció 
resta  dels  residus domèstics generats en el  seu terme municipal  i  manifesta  la  seva 
voluntat d'incrementar el reciclatge i la valorització dels materials continguts en aquesta 
fracció residual per mitjà del seu tractament previ a l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola, 
abans de la disposició del rebuig al dipòsit de Can Mata.

XII. Que l’Ajuntament d’Abrera té competència en matèria de gestió dels residus sòlids 
urbans (art. 25.2 b) LBRL) i ha de prestar com a servei mínim obligatori el de tractament 
de residus (art. 26.1 b) LBRL).

XIII. Que és voluntat de les parts subscriure el present conveni per a l’establiment d'una 
relació de cooperació consensuada per a la satisfacció de serveis d’interès comú d’acord 
amb l’establert a l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local

Per tot això, reconeixent-se mútuament competència per a aquest acte, les parts acorden 
subscriure el present conveni que es regirà pels següents: 

PACTES

Primer.- Objecte.

És objecte  del  present  conveni  establir  la  col·laboració  de  les  parts  entrevinents  per 
regular la gestió del servei de tractament de la fracció resta recollida al municipi d’Abrera 
que es durà a terme a la planta de tractament situada al municipi dels Hostalets de Pierola. 

Segon.- Compromisos de les parts.

Correspondrà al Consorci:

1. Admetre a la instal·lació Ecoparc dels Hostalets de Pierola l'aportació de la fracció resta 
per part de l'Ajuntament, en les condicions que es recullen al present conveni i comunicar 
aquesta circumstància a l'explotador de la instal·lació que accepti aquestes entrades. 

2.  Facilitar  als  responsables  de  l’Ajuntament  la  informació  que  sigui  precisa  per  al 
seguiment del servei.

3. Facilitar als responsables de l’Ajuntament el certificat anual que inclogui la quantitat 
total  de  rebuig  tractat  procedent  de  l’Ecoparc  dels  Hostalets  de  Pierola  i  que  es 
correspongui amb el resultant del tractament de la fracció resta aportada per l’Ajuntament 
,i que li permeti sol·licitar el retorn del cànon corresponent, si s’escau.

4.  Aplicar  les  bonificacions  que  s’escaiguin  a  l’Ajuntament  fruit  de  les  millores 
aconseguides en els preus de concessió a l’empresa concessionària per canvis en el 
tractament,  increments  de  rendiments,  ingressos  per  materials,  o  d’altre  naturalesa. 
Aquestes millores seran en tot cas les mateixes que s’apliquen a la resta de residus 
procedents de l’àmbit metropolità o d’altres municipis als que l’Ecoparc dels Hostalets de 
Pierola presti servei de tractament.

5. Aprovar un preu únic d’entrada per tots els residus no metropolitans i que s’ admeti en 
la planta el qual correspondrà al preu de cost del tractament del residu. 
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6. Emetre les corresponents factures pels serveis prestats a l'Ajuntament.

Correspondrà a l'Ajuntament:

1. Aportar a la instal·lació Ecoparc dels Hostalets de Pierola tota la fracció resta recollida 
al seu municipi fins el punt de pesatge i posterior recepció senyalitzat a la planta Ecoparc 
dels Hostalets, d’acord amb les característiques i límits de caracterització de la resta per a 
ser considerada com a tals, que s'estableixen al Reglament regulador del servei públic 
metropolità  de  gestió  i  tractament  dels  residus  municipals,  característiques,  criteris  i 
procediment d'admissió a les plantes metropolitanes publicat al BOPB núm. 185, Annex I, 
de data  4  d’agost  de 2006 i  la  seva rectificació publicada al  BOPB núm. 249 de 18 
d’octubre de 2006. 

2. Informar a l’empresa Ecoparc de Can mata, SL i al Consorci quina serà l’empresa que 
realitzarà  les  aportacions  de  fracció  resta  procedents  del  municipi  i  quins  seran  els 
vehicles que realitzaran aquesta aportació.

3. Satisfer al Consorci, en un termini de 30 dies, les factures rebudes per l’entrada dels 
residus a l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola, d’acord amb els preus per tractament de la 
fracció resta publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12 de maig 
de 2017. Cas que es modifiquin o aprovin nous preus, s’aplicaran els nous preus.

4. Designar a un/a tècnic/a per al seguiment de les prestacions establertes en aquest 
conveni i per tal d’establir un canal directe de comunicació amb els responsables de la 
societat concessionària i del Consorci.

5. Rebre els imports a abonar pel fons de gestió de l’Agència de Residus de Catalunya 
corresponents al retorn del cànon per eliminació de residus

Tercer- Preu del servei

1. Els preus públics que aplicarà l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola a la fracció resta 
procedent  del  municipi  seran  els  publicats  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona del dia 12 de maig de 2017 que són els següents:

69,48 € + 0,4884 * CARC

Essent: 
CARC el cànon de deposició de residus municipals de l’Agència de Residus de Catalunya 
vigent en cada moment.

2. Aquests preus finals s’entendran com a preus màxims, i podran ser modificats si hi ha 
variacions resultants de la millora dels rendiments de la planta, la millora dels processos o 
altres variacions que afectin al preu. Aquesta potencial variació en el preu serà d’aplicació 
en el  moment que s’acordi,  serà notificat formalment pel Consorci  a l’Ajuntament i  no 
tindrà efectes retroactius.
3. L’Ajuntament d’Abrera tindrà dret a rebre el retorn establert pel dipòsit de rebuig tractat 
a dipòsit controlat procedent de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola, corresponent a les 
tones de rebuig generades a partir de la fracció resta aportada pel municipi. Aquest retorn 
serà  el  que  anualment  s’estableix  per  la  Junta  de  Govern  del  Cànon.  Per  tal  que 
l’Ajuntament el pugui sol·licitar, l’operador de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola emetrà 
anualment  un  certificat  amb les  tones  de  rebuig  que  han  estat  destinades  a  dipòsit 
controlat que li corresponen per la resta aportada.
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Quart. Demora

L’incompliment  dels  terminis  de  pagament  dels  serveis  i  les  factures  generades  pel 
consorci, determinarà el naixement de l’obligació de satisfer l’interès legal, a comptar des 
del primer dia de demora.

Cinquè. Vigència.

La vigència del  present  conveni  s'estén des de la seva signatura i  fins un termini  de 
quatre anys, prorrogable, de forma expressa per quatre anys més.

Sisè . Comissió de seguiment.

S’estableix una comissió de seguiment que estarà formada per un representant de cada 
una de les entitats,  assessorats si cal pels tècnics que creguin adients, a la qual se li  
reconeixen facultats per acordar, consensuadament, la resolució de tots els problemes 
que puguin esdevenir en un futur sobre la interpretació i compliment del conveni, així com 
resoldre els conflictes que es plantegin.

Setè. Resolució.

Aquest conveni es resoldrà anticipadament abans del termini de la seva vigència en els 
supòsits següents:

- Mutu acord de les parts.
- El transcurs del termini fixats sense que es pacti una nova pròrroga.
- Denuncia d'una de les parts formulada amb una antelació de tres mesos.
- Qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic d'aplicació.

Vuitè. Naturalesa

El present conveni tindrà caràcter administratiu. Les qüestions litigioses que puguin sorgir 
en la interpretació i compliment d'aquest conveni, sense perjudici de les funcions pròpies 
de la comissió de seguiment, serà de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós – administratiu de la província de Barcelona.

Novè. Protecció de dades i confidencialitat

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades, tota la 
informació que faciliti  o obtingui l’ens gestor provinent de la corporació municipal serà 
tractada amb caràcter confidencial i, pel que fa al seu destí, només podrà ser utilitzat per 
a la correcta  prestació dels  diferents serveis  que són objecte del  present  conveni  de 
col·laboració.

L’Ajuntament d’Abrera autoritza a l’ens gestor a realitzar un ús adequat i coherent de la 
informació  i  les  dades  que  obtingui  de  l’execució  d’aquest  conveni.  L’empresa 
concessionària i el Consorci com a titular de la planta, queden facultats per l’Ajuntament 
d’Abrera  a facilitar  les dades que resultin  de la  gestió  d’aquest  servei  a l’Agència  de 
Residus de Catalunya.

Desè. Comunicacions
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De conformitat amb el que disposa el Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  Ens  Locals,  el  Consorci  trametrà,  en 
representació d’ambdues entitats, un exemplar d’aquest conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, als efectes procedents.

També  trametrà  una  còpia  compulsada  del  conveni  signat  a  la  Direcció  General  de 
Relacions  Institucionals  i  amb  el  Parlament  del  Departament  d’Afers  i  Relacions 
Institucionals  i  Exterior  i  Transparència,  en  compliment  de  l’article  110.3  de  la  Llei  
26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya, en redacció donada 
per la Llei 16/2015.

Onzè.  Signatura

El present conveni podrà signar-se de manera presencial o diferida, independentment del 
lloc i la data consignats a l'encapçalament.

I  en  prova  de  la  seva  conformitat,  ambdues  parts  formalitzen  el  present  conveni  per 
duplicat exemplar, a un sol efecte, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.

(segueixen les  signatures  del  president  i  el  secretari  del  Consorci,  i  de  l’alcalde i  el 
secretari de l’Ajuntament d’Abrera)

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: 535/2017 – G262/2017
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 7 de juliol 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. 2017-0022 de data 7 de juliol 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.
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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. 10 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

MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

1532 20300

LLOGUER  DE 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS  I 
UTILLATGE 40.995,60 0,00 10.000,00 50.995,60

150 21000

REP.MANT.  I 
CONSERV.  VIES 
PÚBLIQUES 60.000,00 8.167,50 18.000,00 86.167,50

150 21001

ENTITAT  DE 
CONSERVACIÓ  DEL 
P.I.BARCELONES 4.192,47 0,00 5.807,53 10.000,00

1532 21200

REPARAC.MANTENIM. 
I CONSERV.EDIFICIS I 
INST.EDIFICIS 
OFICIAL 55.000,00 313,94 5.000,00 60.313,94

231 21200

REPARAC.MANTENIM. 
I CONSERV.EDIFICIS I 
INST.SERVEIS SOC. 10.000,00 226,72 8.000,00 18.226,72

1532 21500

REP.,MANT.  I 
CONSERV.  MOBILIARI 
URBÀ 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00

165 21900

REP.MANT.I 
CONSERV. 
ENLLUMENAT PUBLIC 110.000,00 0,00 8.000,00 118.000,00

161 21901

REP.MANT.  I 
CONSERV.  SERVEI  D' 
AIGÜES 60.000,00 328,13 38.000,00 98.328,13

161 22108
CANON  DE  L'AIGUA- 
RECAPTACIÓ ORGT 700.000,00 0,00 100.000,00 800.000,00

924 22602

BUTLLETI  MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ. 
AGENDA I DESPESES 
COMUNICAC 56.100,00 2.685,04 15.715,00 74.500,04

330 22699

DESPESES 
DIVERSES  ACTV.  I 
FUNC. CULTURA 190.000,00 877,00 19.292,08 210.169,08

150 22706

SERVEIS  PRESTATS 
PER  L'ENGINYER 
MUNICIPAL 10.000,00 1.519,22 8.300,00 19.819,22

920 22706

ESTUDIS  I 
ASSISTENCIA 
TECNICA 177.000,00 5.658,67 206.000,00 388.658,67

932 22708

SERVEIS  DE 
RECAPTACIÓ  A 
FAVOR DE L'ENTITAT 140.000,00 0,94 10.000,00 150.000,94

920 22799
TRANSPORT  PÚBLIC 
D'ABRERA (BUS) 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000,00

342 21200

REPARAC.MANTENIM. 
I CONSERV.EDIFICIS I 
INSTAL.LAC. 
ESPORTS 60.000,00 12.786,97 6.000,00 78.786,97
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TOTAL  CAPITOL  II  - 
DESPESES 
CORRENTS EN BÉNS 
I SERVEIS 1.783.288,07 32.564,13 498.114,61 2.313.966,81

920 46200

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS  A 
AJUNTAMENTS 12.500,00 0,00 33.644,17 46.144,17
TOTAL CAPITOL  IV  – 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 12.500,00 0,00 33.644,17 46.144,17

333 63200
REHABILITACIÓ  SALA 
MUNICIPAL 400.886,43 0,00 349.390,41 750.276,84

170 63200

INV.  REPOS.EDF.  I 
INSTAL·LAC.  MEDI 
AMBIENT 29.250,00 0,00 9.827,00 39.077,00

334 63200 RÀDIO ABRERA 0,00 178.213,04 36.000,00 214.213,04

4312 63200

INV.  DE 
REP.EDF.MERCAT 
MUNICIPAL 10.000,00 16.846,83 1.380,00 28.226,83

150 63200

INV.  REPOS.EDF.I 
INSTAL·LAC. SERVEIS 
URBANS 0,00 56.487,89 17.000,00 73.487,89

342 63203
MILLORES  PISCINA 
ESTIU 0,00 57.728,61 16.000,00 73.728,61
TOTAL CAPITOL  VI  – 
INVERSIONS REALS 440.136,43 309.276,37 429.597,41 1.179.010,21

TOTAL SUPLEMENT 961.356,19

MC:  A – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta  modificació es finança:  961.356,19 € amb Romanent de 

Tresoreria per a despeses generals.

DOCUMENT MC: B -TIPUS MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ  DE 
L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT

MODIFICACIÓ 
PROPOSADA

CRÈDIT 
DEFINITIU

323 22300
TRANSPORT 
ESCOLAR 0,00 0,00 34.729,00 34.729,00

  

TOTAL  CAPITOL  II  - 
DESPESES 
CORRENTS  EN 
BÉNS I SERVEIS 0,00 0,00 34.729,00 34.729,00

       

151 68100

JUNTA  DE 
COMPENSACIÓ  PP. 
PI CAN SUCARRATS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

925 63200 REMODELACIÓ OAC 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

  
TOTAL CAPITOL VI – 
INVERSIONS REALS   28.000,00 28.000,00

       

153 76100

TRANSFERÈNCIA DE 
CAPITAL  A  LA 
DIPUTACIÓ 0,00 0,00 136.667,28 136.667,28

  

TOTAL CAPITOL VII - 
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL   136.667,28 136.667,28

  
TOTAL  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI   199.396,28  

MC: B – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança:  199.396,28 €  amb Romanent de 

Tresoreria per a despeses generals. 
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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

323 22300 TRANSPORT ESCOLAR

151 68100 JUNTA DE COMPENSACIÓ PP. PI CAN SUCARRATS

925 63200 REMODELACIÓ OAC

153 76100 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A LA DIPUTACIÓ 

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: 3 

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

Abstencions: 1    

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

5è PUNT.  Expedient: G312/2017/07
Assumpte: Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al Ps. Estació, 11-13.  

 
Per acord núm. 3.12 de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2017  s'atorgava 
llicència  d'obres  a  la  Comunitat  de  Propietaris  del  Ps.  Estació,  11-13,  amb  NIF 
H60453958,  per a executar les obres consistents en la reparació dels balcons de façana 
al   Ps.  Estació, 11-13 (referència cadastral  8373712), segons la documentació tècnica 
presentada amb un pressupost d'execució material estimat de 16.087,68 euros.
 
Al mateix acord núm. 3.12 s'aprovava la liquidació tributària provisional per un import de 
588,81 € en concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres (en endavant, 
ICIO), liquidació carregada a  l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació amb càrrec 
01377392 - 0000118656.
 
La Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, 11-13, amb NIF H60453958, ha sol·licitat 
mitjançant instància de data 8 de maig de 2017, a les 10:11 hores (registre d'entrades 
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núm.  2017-E-RC-4394),  el  reconeixement  dels  beneficis  fiscals  regulats  a  les 
Ordenances Fiscals vigents de 2017.   
 
L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial  interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de  
foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent en  
la quota de l'impost en els termes que a continuació s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b)  Rehabilitació  de  l'habitatge  en  ús  per  tal  d'assolir  el  nivell  mínim  d'habitabilitat  
objectiva, sempre i quan no tingui la finalitat de crear nous habitatges.
c)  Reparació  de patologies  estructurals  dels  edificis  i  habitatges,  habitats  totalment  o  
parcialment.
d)  Instal·lació  de  plaques  solars,  fotovoltaiques  i  receptors  d'energies  eòliques  i,  en  
general,  qualsevol  altra  instal·lació  d'aquest  tipus  captadora  d'energies  alternatives  
sempre que no sigui en compliment de la legislació vigent.
La declaració d'especial interès o utilitat municipal dels apartats anteriors correspondrà al  
Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable  
de la majoria simple dels seus membres.
 
El 100 % de les obres contemplades i executades en la llicència d'obres amb número 
d'expedient E014/2017/001, són susceptibles d'acollir-se a la bonificació contemplada en 
l'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017, segons l'informe de data 8 
de juny de 2017 (núm. 2017-0223) de l'arquitecta tècnica municipal.
 
La proposta d'acord ha estat  formulada pel  Departament  d'Urbanisme, Territori  i  Medi 
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d'Urbanisme i  Territori  en  el  marc  del  Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost  sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que li 
atorga el Decret de l'Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa al 
Ple l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Declarar l'especial interès municipal i, en conseqüència, concedir una bonificació 
del 95 % de la quota de l’lCIO a les obres consistents en  la reparació dels balcons de 
façana  al   Ps.  Estació,  11-13  (referència  cadastral  8373712),  promogudes  per  la 
Comunitat  de  Propietaris  del  Ps.  Estació,  amb  NIF  H60453958  (expedient: 
E014/2017/001), en base l’article 6.2a) de l'Ordenança Fiscal Municipal núm. 6.
 
Segon. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, i 
als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al efectes d'aplicar aquesta bonificació.

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

(S’absté en la votació el Sr. Francisco Sánchez Escribano). 

6è PUNT. Expedient: G312/2017/03
Assumpte: Concessió  de  bonificació  de  l'ICIO  en  una  llicència  d'obres  particulars  al  c/ 
Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ Antonio Machado núms. 6 al 24. 
 
Per acord núm. 3.18 de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2017 s'atorgava 
llicència d'obres a  la comunitat de veïns “Tramuntana 1-19, Antonio Machado 6-24”, amb 
NIF H62023759, per executar les obres consistents en la reparació dels cantells dels 
forjats i jardineres (façana posterior) per resoldre problemes de filtracions d’aigua en dues 
comunitats d’habitatges unifamiliars adossats, ubicats al c/ Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ 
Antonio  Machado  núms.  6  al  24  d'aquest  terme  municipal,  segons  la  documentació 
tècnica presentada i  amb un pressupost  d'execució material  estimat  de 16.260 euros 
(expedient E014/2017/021).
 
Al mateix acord núm. 3.18 s'aprovava la liquidació tributària provisional per un import de 
595,12  €  en  concepte  d’Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  Obres  (liquidació 
carregada a   l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb càrrec 
01400658 - 0000164198).
 
MP,  en  nom  i  representació  de  la  Comunitat  de  veïns  “Tramuntana  1-19,  Antonio 
Machado 6-24”, amb NIF H62023759, ha sol·licitat mitjançant instància de data 20 de 
març  de  2017,  a  les  11:56  hores  (registre  d'entrades  núm.  2017-E-RC-2737),  la 
bonificació de l’ICIO i taxes, si correspon.
 
L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del  95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat objectiva, sempre i quan no  
tingui la finalitat de crear nous habitatges.
c) Reparació de patologies estructurals dels edificis i habitatges, habitats totalment o parcialment.
d) Instal·lació de palques solars, fotovoltaiques i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra  
instal·lació  d'aquest  tipus  captadora  d'energies  alternatives  sempre  que  no  sigui  en  compliment  de  la  
legislació vigent.
La  declaració  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  dels  apartats  anteriors  correspondrà  al  Ple  de  la  
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus  
membres.
 
El  100 % de les obres contemplades en la llicència d'obres amb número d'expedient 
E014/2017/021, són susceptibles d'acollir-se a la bonificació contemplada en l'article sisè, 
apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017, segons l'informe de data 27 d’abril de 
2017  (núm. 2017-0160) de l'arquitecta tècnica municipal.
 
La proposta d'acord ha estat  formulada pel  Departament  d'Urbanisme, Territori  i  Medi 
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d'Urbanisme i  Territori  en  el  marc  del  Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
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l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que li 
atorga el Decret de l'Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa al 
Ple l'adopció del següent
 
ACORD
 
Primer. Concedir una bonificació del 95 % de lCIO a les obres consistents en la reparació 
dels  cantells  dels  forjats  i  jardineres  (façana  posterior)  per  resoldre  problemes  de 
filtracions d’aigua en dues comunitats d’habitatges unifamiliars  adossats,  ubicats al  c/ 
Tramuntana  núms.  1  al  19  i  c/  Antonio  Machado  núms.  6  al  24,  promogudes per  la 
Comunitat  de veïns  “Tramuntana  1-19,  Antonio  Machado  6-24”,  amb NIF H62023759 
(expedient:  E014/2017/021),  en  base  als  articles  6è,  punt  2,  de  l'Ordenança  Fiscal 
Municipal núm. 6, i 6è, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8.
 
Segon. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, i 
als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al efectes d'aplicar aquesta bonificació.
 

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

7è PUNT. Expedient: G312/2017/04
Assumpte: Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al c/ Núria, 7. 
 
Per acord núm. 9.4 de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2017 s'atorgava 
llicència  d'obres  a  JRH,  amb NIF XXXXX859R,  per  executar  una modificació  de  les 
plataformes de nivell, murs de contenció, paviment de patis i adequació de la tanca de 
façana,  tot  al c/  Núria,  7  (CA.152  -  referència  cadastral  6867607),  segons  la 
documentació  tècnica  presentada,  amb un pressupost  d'execució  material  estimat  de 
9.567,93 euros (expedient E013/2016/043).
 
Al mateix acord núm. 9.4 s'aprovava la liquidació tributària provisional per un import de 
444,30 € segons el següent detall:
- El 3,66 % del pressupost (9.567,93 euros) en concepte d’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i Obres (en endavant, ICIO): 350,19 € (liquidació carregada a  l'Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb càrrec 01368596 – 00000102883).
- El  0,67 % del pressupost (9.567,93 euros) en concepte de Taxa: 94,11 € (liquidació 
carregada a   l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb càrrec 
01362780 - 0000093906).
 
VMC, en nom i  representació de JRH, amb NIF XXXXX859R, ha sol·licitat  mitjançant 
instància de data 10 de d’abril  de 2017,  a les 12:30 hores (registre d'entrades núm.  
2017-E-RC-3550),  la  bonificació  de  l’impost  de  construcció  tal  i  com  indiquen  les 
Ordenances Fiscals vigents de 2017.   
 
L'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
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Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir d'una bonificació del  95 per cent en la quota de l'impost en els termes que a continuació  
s'indiquen:
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d'edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) Rehabilitació de l'habitatge en ús per tal d'assolir el nivell mínim d'habitabilitat objectiva, sempre i quan no  
tingui la finalitat de crear nous habitatges.
c) Reparació de patologies estructurals dels edificis i habitatges, habitats totalment o parcialment.
d) Instal·lació de palques solars, fotovoltaiques i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra  
instal·lació  d'aquest  tipus  captadora  d'energies  alternatives  sempre  que  no  sigui  en  compliment  de  la  
legislació vigent.
La  declaració  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  dels  apartats  anteriors  correspondrà  al  Ple  de  la  
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus  
membres.

L'article sisè, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8 de l'any 2017 diu, entre d'altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l'àmbit d'aplicació de l'impost, assenyalades a  
l'Ordenança 6, o que gaudeixin de bonificació d'aquest impost.
 
En relació amb la petició instada, s’ha emès l’informe tècnic núm. 2017-0159 de 27 d’abril 
de 2017, subscrit per l’arquitecta tècnica municipal, que diu, entre altres:
Núm. exp. G312/2017/04
Interessat: JRH                         
Assumpte: Petició  de declaració d’especial interès o utilitat municipal 
Emplaçament:  C/ Núria, 7  (Ca n’Amat)
En resposta a la  petició  número 2017-E-RC-3550 entrada per registre el  10.04.2017 en relació amb els 
treballs  d’adequació  i  condicionament  de  plataformes  i  patis  exteriors  de  la  vivenda  unifamiliar  aïllada 
emplaçada al  C/  Núria,  7  del  sector  de  Ca n’Amat,  un  cop  revisat  l’expedient,  la  tècnica  que subscriu 
manifesta:
- Dintre dels treballs inclosos a la llicència d’obres E013/2016/043 i ha una gran part que són per resoldre els  
greus problemes d’humitat que pateix la vivenda i que incideixen a les condicions d’habitabilitat de la vivenda. 
- En la instància presentada per l’interessat aporta documentació gràfica de les afectacions i patologies de la 
vivenda i adjunta el pressupost de la part d’obra que està relacionada per a corregir aquestes patologies.
- Els treballs d’adequació i condicionament de la part de pati exterior més propera a la vivenda, segons el 
detall presentat per l’interessat, ascendeix a set mil set-cents trenta-vuit euros i trenta-set cèntims (7.738,37 
€), treballs que per les seves característiques  són susceptibles de gaudir d’una bonificació del 95 % en la 
quota  de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres atès  estan  dintre  dels  termes  fixats  per 
l’Ordenança Fiscal  núm.6 any 2017 article sisè punt 2.b) al  tractar-se d’una actuació de rehabilitació  de 
l’habitatge en ús per assolir el nivell mínim d’habitabilitat objectiva. També  estan exclosos de taxa segons 
l’article 6 codi 2.2. de l’Ordenança Fiscal núm. 8.”

Part de les obres (amb un  pressupost de 7.738,37 €) contemplades i executades en la 
llicència d'obres amb número d'expedient E013/2016/043, són susceptibles d'acollir-se a 
la bonificació contemplada en l'article sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 
2017, segons l'informe transcrit de l'arquitecta tècnica municipal.
 
La proposta d'acord ha estat  formulada pel  Departament  d'Urbanisme, Territori  i  Medi 
Ambient,  Unitat  de Suport  Administratiu  d'Urbanisme i  Territori  en  el  marc  del  Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança  fiscal  núm.  8  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius i  l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria en ús de les atribucions que li 
atorga el Decret de l'Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa al 
Ple l'adopció del següent
ACORD
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Primer. Concedir una bonificació del 95 % de l’lCIO i declarar no subjecte a taxa, la part 
de les obres consistents en modificació de les plataformes de nivell, murs de contenció, 
paviment de patis i adequació de la tanca de façana, tot al c/ Núria, 7 (CA.152 - referència 
cadastral 6867607), amb un pressupost de 7.738,37 €, promogudes per JRH, amb NIF 
XXXXX859R (expedient: E013/2016/043), en base als articles 6è, punt 2, de l'Ordenança 
Fiscal Municipal núm. 6, i 6è, Codi 2.2 de l'Ordenança Fiscal 8.
 
Segon. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, i 
als  interessats,  i  comunicar-lo  al  Departament  d'Intervenció  general,  Tresoreria  i 
Finances, al efectes d'aplicar aquesta bonificació.
 
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

S’incorpora a les 19.35 hores, en el  debat d’aquest punt número 8,  el regidor Sr.  Julián 
Gregorio de Antón Pérez (PP).       
  
8è PUNT. Expedient: G152/2017/02
Assumpte: Festes locals 2018

L’Ordre TSF/101/2017 de 25 de maig, publicada al DOGC 7381 de 31 de maig de 2017,  
estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 i segons l’article segon de 
la mateixa s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels 
ajuntaments.

D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local i conforme amb el Decret 177/1980 de 3 d’octubre, modificat 
pel  Decret  17/1982 de 28 de gener,  pel  Decret  152/1997 de 25 de juny i  pel  Decret 
146/1998 de 23 de juny, s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Conseller, a proposta dels municipis respectius, tenint en compte que:

1. L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 
jornades especials i descansos.

2. Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 
festius  que  s’indiquen  a  l’Ordre  TSF/101/2017,  de  25  de  maig,  per  la  qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018.

Vist l’informe tècnic favorable PE 62/2017 de 03.07.17 i atès que cal realitzar la proposta 
de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent d’acord amb la normativa reguladora, 
aquesta alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei proposo al Ple l’adopció del 
següent

ACORD:

Primer.- Fixar els dies 21 de maig i 29 de juny com a festes locals del municipi d’Abrera 
per a l‘any 2018.  
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Segon.-  Notificar  aquest  acord  al Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies i 
comunicar-lo a tots els departaments d’aquest Ajuntament.

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

9è PUNT. Moció del  Grup Municipal de Ciudatans (C’s) relativa als serveis socials 
relacionats amb el transtorn de l’espectre autista (TEA).
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SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que al més aviat possible 
posi  en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals 
del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. 

Es proposa una esmena per part de l’equip de govern en el punt número 2 (substituir “en el 
termini màxim de tres mesos” per “al més aviat possible”), i es sotmet a votació aquesta 
esmena, essent aprovada per: 

Vots a favor:  11

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil. 
Grup Municipal de PP: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.  

Abstencions: 3 

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

 Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, un cop incorporada 
l’esmena anterior, és aprovada per:

 És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents.

10è PUNT.  Moció del  Grup Municipal  del  PP relativa al  rebuig del  referèndum il·legal 
anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017.  

El regidor del PP, sr. de Antón, procedeix a la lectura de la moció, que té el següent tenor 
literal:

“Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la 
data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1d’octubre.
Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no 
estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la 
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pregunta:  
“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”.

Proposem els següents acords al Ple de l’Ajuntament d´Abrera

1. Manifestar  el  compromís  de  l’Ajuntament  d´Abrera  de  no donar  suport  ni 
proporcionar medis,  ni personal municipals el dia 1 d’Octubre,  en relació a la 
celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar.

2. Que l’Ajuntament d´Abrera no de cap tipus de concessió ni suport a l’Associació 
de Municipis per la independència (AMI).

3. Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i 
a la Delegació del Govern d’Espanya a Cataluña.”

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

 Vots a favor: 2

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

En contra: 12 

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

11è  PUNT.  Moció  del  Grup  Municipal  d’Abrera  en  Comú  per  unes  festes  lliures  de 
sexisme.   

La regidora d’AC, sra. Bigordà, procedeix a la lectura de la moció, que té el següent tenor 
literal:

“Abrera ha de fer un pas més ferm contra el sexisme. Les violències sexuals són una greu 
problemàtica social que es perpetuen a causa d’una cultura patriarcal que impregna la 
Nostra  societat.  Ja  sigui  en els  comportaments  de caràcter  discriminatori  dirigit  a  les 
dones, en les agressions sexuals o les expressions masclistes que es reprodueixen en la 
publicitat, la música, els espectacles esportius, etc, les formes que adopta el sexisme, de 
manera més o menys subtil, són una xacra que atempta contra els drets humans de les 
dones.

Les  festes  majors  d’Abrera  estan  tendint,  cada  cop  més,  a  actes  multitudinaris  que 
oferten un model d’oci determinat i que, especialment en el cas de la Festa Major Jove, 

24



està més enfocat al consum de masses. La gran concentració de persones a les festes 
d’Abrera ha donat lloc a problemàtiques denunciades pel veïnat relacionades amb actes 
incívics o a problemàtiques derivades pels consums excessius d’alcohol i drogues.
No obstant,  han quedat  invisibilitzades altres  problemàtiques que sabem que s’estan 
produint  de manera molt  alarmant  a  totes les grans concentracions  festives.  Aquesta 
invisibilitat de les violències sexuals, el silenci i l’insuficient abordatge públic que se’n fa, 
és fortament contestat per una part de la ciutadania que cada cop més mostra fermament 
el rebuig i la intolerància davant els atemptats contra la integritat que pateixen les dones 
en ambients festius. 

Campanyes  feministes  històriques  com  “fem  nostra  la  nit”  venien  a  combatre  les 
polítiques públiques que recomanaven a les dones coses com “no surtis sola” o “mira com 
vesteixes”.  Les  agressions  sexuals  a  l’espai  públic  continuen sent  desateses  per  les 
institucions públiques i quan ho fan, mantenen un biaix masclista altamente discriminatori. 
Les campanyes institucionals, que encara mantenen enfocs anacrònics, no poden centrar 
la  prevenció  de  les  violències  sexuals  en  coartar  les  llibertats  de  les  dones  ni  en 
responsabilitzar-les a elles dels actes delictius que facin els agressors. Per combatre el 
masclisme i les violències sexuals cal un treball intensiu de prevenció i abordatge que 
emeti un missatge ben clar als agressors masclistes de zero impunitat cap als seus actes 
delictius. Alhora, la prevenció recau en intervenir sobre els imaginaris col·lectius, sobre la 
reproducció d’estereotips discriminatoris i estigmes sexistes i masclistes. El treball a fer 
és ingent i cal expressar i materialitzar el compromís de les institucions en l’eradicació de 
les violències masclistes. Totes les institucions i en tots els àmbits judicial, policial, social, 
educatiu, sanitari... han de fer molt més. I aquí, l’Ajuntament ha de tenir un paper actiu 
intervenint en la prevenció i lluita contra el sexisme.

En aquest sentit, el compromís contra el sexisme es manifesta quan l’Ajuntament no promou 
continguts suposadament culturals que són vexatoris cap a les dones. Quan diu prou a la 
cultura  patriarcal  que es  dedica  a  intoxicar  els  imaginaris  col·lectius  amb cançons que 
difonen una imatge hipersexualitzada i cosificada de les dones, a qui les relega a un paper 
de submissió sexual vers els homes masclistes.

El compromís d’Abrera en l’eradicació de les violències masclistes s’ha de manifestar a 
través de les accions preventives i d’abordatge integral que promoguin l’educació sexual i 
afectiva des de formes de relació saludables, respectuoses i responsables, des de la cultura 
del  respecte  a  la  diversitat  sexual  i  les  identitats  de  gènere,  des  de  la  deconstrucció 
individual del masclisme i la despatriarcalització de la societat, des de la promoció dels drets 
humans de les dones, i el respecte al consentiment, només Sí és Sí!

Per  tot  l’exposat,  el  grup municipal  d’Abrera  en Comú,  demanem al  Ple l’adopció dels 
següents

ACORDS:

Primer.-  Convocar al Consell Municipal de les Dones per a traslladar la proposta del Ple 
Municipal  d’impulsar  un grup de treball  del  Consell  per  a  l’elaboració  d’un Protocol  de 
prevenció de les agressions sexuals i el sexisme a les festes.

Segon.- Adherir al Ple Municipal al manifest de les entitats d’igualtat Dones i Futur i Abrera 
contra la Violència de Gènere, en motiu de l’actuació programada pel divendres a la festa 
major  jove  d’enguany.  Així  com,  recolzar  i  reconèixer  la  seva  tasca  de  prevenció  i 
sensibilització constant contra el masclisme.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a totes les membres del Consell Municipal de Dones 
d’Abrera.”

Es produeixen intervencions per part dels senyors regidors i per part del ciutadà sr. 
Néstor Navarro, segons petició formulada per registre d’entrada núm. 7263 de data 
20.07.2017.

Finalitzades les intervencions, es sotmet la proposta a votació, i és rebutjada per:

Vots a favor: 5 

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

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 

12è PUNT. Urgències

No es produeixen.

13è PUNT. Expedient núm.: G014/2017/04-741/2017
Assumpte:Donar compte de la relació de Decrets i de la relació d’acords de Junta de Govern 
Local de maig i juny de 2017.    

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

En compliment del principi de transparència i celeritat de transmetre aquesta informació, 
es considera necessari donar compte succinta a la resta de membres de la Corporació de 
l’índex de decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i les regidories delegades, 
compresos entre les dates de l’1 de maig de 2017 al 30 de juny de 2017, així com dels 
acords aprovats per les juntes de govern celebrades en els mesos de maig i juny de 
2017. 

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

DÓNA COMPTE
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Primer. De  la  relació  de  Decrets,  dictats  pels  òrgans unipersonals  de  l’Alcaldia  i  les 
regidories delegades, del núm. 2017-0538 fins al 2017-0883, compresos entre les dates 
de l’1 de maig de 2017 al 30 de juny de 2017, que s’annexa a aquest acord.

Segon. De la relació d’acords de les juntes de govern local, celebrades els dies 02.05.17, 
16.05.17, 06.06.17 i 20.06.17. 

Els membres assistents es donen per assabentats

14è PUNT. Precs i Preguntes 

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREGUNTA: Tema: Estat de l’arbrat de carrers i places

Atès  que  ja  l'any  passat  Abrera  en  Comú vam detectar  molts  arbres  secs 
parcial o
totalment  i  en  un  estat  de  debilitat  generalitzat  a  causa  de  les  altes 
temperatures.

Atès que a aquests arbres perduts se li afegeixen els arbres talats per diferents 
motius. Atès que davant aquesta situació ja al setembre del 2016 Abrera en 
Comú vam preguntar  per  correu  electrònic  al  regidor  d'obres  i  serveis  per 
l'estat del reg automàtic i  la possibilitat de complementar-ho amb reg amb 
cisternes.

Atès que malgrat el nostre senyal d'alarma la situació no s'ha redreçat, ans al 
contrari,  ja que hem pogut comptar,  a partir  d'observacions de voluntaris  i 
voluntàries, un nombre considerable d’arbres secs als nostres carrers i places 
per falta de reg.

Per tot això plantegem les següents preguntes:

1. Davant la continuïtat del problema i enmig ja d’un estiu molt calorós, s'ha 
decidit finalment adoptar un protocol d'actuació per a èpoques de sequera en 
relació al reg d'arbres i parcs que contempli l'ús de cisternes?

2. S'ha fet un estudi detallat de la situació de la xarxa de reg automàtic? A 
quines zones s'ha estès l'ús del reg automàtic en relació a l'any passat?

3. Com es pensa substituir la gran quantitat d'arbres talats?
 
Pregunta contestada en aquesta sessió. 

27



2. PREGUNTA:  Tema: Aigües residuals i xarxa clavegueram

Atès que Abrera és un dels municipis del Baix Llobregat en què més aigües 
residuals van a lleres públiques sense tractament.

Atès que a hores d'ara Can Villalba no disposa de clavegueram que connecti 
amb la depuradora, de manera que tant les aigües residuals urbanes com les 
industrials van directes al riu. El municipi té la responsabilitat de tenir el seu 
clavegueram connectat als col·lectors de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Atès que les aigües de Ca n'Amat (part de Sant Esteve) i possiblement algunes 
del polígon de Can Estella van directament al Torrent de Can Noguera sense 
cap tractament.

Atès que les aigües residuals del polígon industrial Barcelonès i part del barri 
de Ca n'Amat van a l'estació de bombament de la rotonda de l'avinguda de Ca 
n'Amat i que aquesta estació ve donant problemes en repetides ocasions des 
de la seva construcció. Fonamentalment perquè no està dimensionada per als 
cabals que rep i  no disposa d'equipament per separar grava, llots, sorres... 
etc.; això fa que les bombes s'obturin sovint provocant continus abocaments al 
Torrent de Can Noguera.

Atès que al Torrent de Can Martinet, la reixeta que hi ha sota la via dels FGC no 
té un manteniment adequat obturant-se sovint i fent que les aigües residuals 
es desbordin i s'aboquin directament sense cap tractament al Torrent.

Atès que l'estació de bombament del Torrent Gran sovint deixa anar aigües 
residuals al Torrent; no sabem si per falta de manteniment o altres causes.

Atès que no és admissible que avui en dia Abrera sigui un dels municipis que 
més aigües residuals aboqui al riu sense cap tractament.

Per tot això, plantegem les següents preguntes,

1.  Quin  pla  de  prevenció  té  l'ajuntament  per  pal·liar  aquests  abocaments 
endèmics d'aigües residuals?

2.  Quines  accions  ha  pres  l'ajuntament  per  corregir  totes  les  deficiències 
assenyalades a las part expositiva?

Pregunta contestada en aquesta sessió. 

3. PREGUNTA: Tema: Incorporació gerent

Atès que aquest Grup Municipal ha tingut coneixement, per l'enviament del 
llistat d'extensions de l'administració municipal, de la incorporació d'un gerent.

Atès que, amb posterioritat a la petició via instància per la nostra part 
d'informació sobre aquesta contractació, la persona que ocupa aquest càrrec 
va remetre un correu de presentació on s'explicava parcialment el seu 
nomenament i les funcions que l'ha atorgat l'Alcalde per decret.
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Atès que no queda clar ni la necessitat d'aquesta figura en l'administració 
municipal abrerenca ni el procediment d'incorporació.

Per tot això, plantegem les següents preguntes

1. Per què no figurava a la memòria d'alcaldia de l'expedient dels pressupostos 
2017 aquesta nova plaça i sí a l'annex de personal?

2. Per què aquesta plaça figura com a Tècnic d'Administració General però el 
Sr. Ferran Alberdi ha estat nomenat gerent?

3. Com es justifica la contractació d'un gerent en una població que en els dos 
darrers mandats ha tingut un baix increment poblacional i sense augment de 
prestació de serveis i cap dels governs anteriors havia necessitat aquesta 
figura?

4. Per què el govern ha entès que aquesta plaça no es podia cobrir per 
convocatòria pública?

5. Quina despesa anual suposarà aquesta nova plaça de gerent i si això 
implicarà alguna reducció de les hores de dedicació de membres del govern 
per equilibrar la despesa?

Pregunta contestada en aquesta sessió. 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera 

1. PREC: Actuacions als escocells de l’arbrat d’Abrera  

Prec contestat conjuntament amb la pregunta formulada per Abrera en Comú sobre el  
mateix tema.
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2. PREC: Perillositat cruïlla d’Antonio Machado amb García Lorca. 

Prec contestat en aquesta sessió.

3. PREGUNTA: Actuacions en matèria de llibres de text

Atès tant el cost com el pes dels llibres de text són excessius. 

I atesa la corresponsabilitat de l’Ajuntament d’Abrera en matèria tant educativa com de 
salut. 

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

Quines  actuacions  en  coordinació  amb  les  escoles  d’Abrera  i  de  les  AMPA’s  s’han 
realitzat orientades a disminuir el cost i el pes dels llibres de text de cara al proper curs 
escolar 2017-2018. 

Pregunta contestada en aquesta sessió.

4. PREC: Accés públic a les activitats que es realitzen al Pavelló municipal 
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Prec contestat en aquesta sessió.

5. PREC: Arranjament de l’antic pas de vianants soterrat de la C-55

Alguns veïns ens han manifestat que l’antic pas de vianants soterrat del pont d ela C-55 
cap al Rebato, actualment tancat, a més d’estar brut, ha estat escenari d’algun ensurt als 
vianants per part de persones que s’amaguen en el forat que hi queda entre la porta i la 
vorera. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern: 

Que es netegi l’espai i que es realitzin les actuacions necessàries que impedeixin l’accés 
a aquest espai. 

Prec contestat en aquesta sessió.

6. PREC: Ampliació obertura del CAM 
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Prec contestat en aquesta sessió.

7. PREC: Marquesina a la parada de bus al costat de l’estació de FGC   

Prec contestat en aquesta sessió.

8. PREC: Convocatòria de la comissió consultiva de Radio Abrera 

Atès que recentment s’han inaugurat les noves instal·lacions de Radio Abrera. 

Atès que la Comissió Consultiva de Radio Abrera, creada per acord plenari número 1303 
de  data  24.09.99.  és  un  òrgan amb naturalesa  de  Comissió  Informativa  Especial  de 
duració il·limitada, segons el punt 5 d’aquest acord. 

Atès també que segons el punt 6d’aquest mateix acord plenari, la Comissió Consultiva de 
Radio  Abrera  es  reunirà  amb  caràcter  ordinari  un  cop  al  semestre,  i  amb  caràcter 
extraordinari,  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  sempre  que  sigui  convocada  de 
confomitat amb les normes vigents. 

I atès que fa anys que aquesta comissió no es convoca. 

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern: 

-Que convoqui, de forma urgent, la Comissió Consultiva de Radio Abrera. 
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Prec contestat en aquesta sessió.

9. PREC:

Recentment se’ns ha fet arribar la petició de canviar els actuals contenidors de rebuig 
per uns altres que incorporin un sistema de pedal que accioni la seva obertura. Com 
la veïna que s’ha dirigit a nosaltres, entenem que aquest canvi faria els contenidors 
més ergonòmics i facilitaria el seu ús.

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern:

-Que s’estudiï el canvi dels actuals contenidors de rebuig per uns altres que 
incorporin un sistema d’obertura a pedal.

Prec contestat en aquesta sessió.

10. PREC: Relativa al canvi de zona tarifària d’Abrera. 

Abrera,  com  Martorell  o  Terrassa,  forma  part  de  les  ciutats  de  la  segona  corona 
metropolitana que pertanyem a la zona 3 de tarifació del transport públic.

Aquesta situació ens comporta pagar entre un 33% i un 40% més pels títols de transports 
que municipis propers de la zona tarifària 2 (en el nostre cas, Castellbisbal, Sant Andreu 
de la Barca o Rubí, entre d’altres).

Recentment, l’Ajuntament de Martorell ha demanat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que incloguin Martorell a la zona 1 
del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. La pertinença a la zona 1 
del sistema tarifari integrat és una demanda històrica dels 18 municipis (Martorell inclòs) 
que conformen la segona corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La petició arriba 
unes setmanes després que els municipis baixllobregatins de la Zona II hagin aconseguit 
que a partir del 2018 passin a ser Zona I,  entre ells, per exemple, Sant Andreu de la 
Barca.

D’altra  banda,  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  (ATM) ha anunciat  que les actuals 
zones tarifàries que havien de finalitzar enguany, estaran vigents com a mínim fins a inicis 
de 2019.

Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern:

- Que faci una valoració de les repercussions tant positives com negatives, des del punt 
de vista social, econòmic i organitzatiu, que tindria l’adhesió a la zona tarifària 2 de l’ATM 
per tal de poder estimar la conveniència o no de sol·licitar-la.

Prec contestat en aquesta sessió.

11. PREGUNTA: Convocatòria del Consell Escolar Municipal i la Comissió permanent. 

33



Pregunta contestada en aquesta sessió.

18.2 è PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Partit Popular 

1. PREGUNTA: 

Saber si usted como Alcalde permitirá que el 1 de octubre se hagan servir las instalaciones o 
los medios municipales para la celebración del referéndum que ha estado anunciado por el 
gobierno de la Generalitat de Cataluña.  

Pregunta contestada en aquesta sessió.

B) Abrera en Comú 

1. PREGUNTA: 

Tornem a plantejar una pregunta que va quedar sense contestar al ple de maig. L’Alcalde en 
un acte públic al mes de maig passat, sobre Plans directors urbanístics, va afirmar que en 6 
o 8 setmanes començaria el procés participatiu. Ja han passat mes de 26 setmanes. Al ple 
anterior quan vam preguntar per la data on es posaria en marxa aquest procés, no vam 
rebre resposta per part del regidor sr. Roca. Creiem que es raonable pensar que el Govern 
podria disposar d’una previsió en un tema tan important com aquest, després de l’enorme 
retard vers les paraules de l’Alcalde. 

Pregunta pendent de resposta. 

2. PREGUNTA

Volem traslladar unes preguntes que ens han fet uns veïns i veïnes  sobre la piscina d’estiu, 
i  és per veure si el govern té coneixement de tema dels robatoris que s’estan efectuant. 
També ens han comentat sobre una possible passa de gastroenteritis i de l’estat de l’aigua 
de la piscina petita. No se si us ha arribat, i si us ha arribat si s’està fent alguna cosa. 

Pregunta contestada en aquesta sessió.

34



C) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREGUNTA

Resulta que als taulells d’informació pública no apareix la convocatòria del ple, què ha 
passat aquest mes que no estan penjats.   

Pregunta contestada en aquesta sessió.

2. PREGUNTA

Possibilitat de que afecti la cuba que rega a la proliferació del mosquit tigre. 

Pregunta pendent de resposta. 

Intervencions del públic

En finalitzar el torn de precs i preguntes dels regidors, es va obrir un torn d’intervencions 
del públic assistent.  

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
23.26 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, a Abrera, a 20 de juliol de 2017.

   Vist-i-plau
El Secretari,                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler     Jesús  Naharro 
Rodríguez  

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.
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