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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 05.10.17ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 05.10.17

A la Vila d’Abrera , essent les 19:05 hores del dia 5 d’octubre 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
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta

Sra. Montserrat Navarro Caraballo

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

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

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. 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
                                               

Excusa la seva assistència el Sr. Albert Roca Presas.

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: 
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ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Acta del Ple ordinari celebrat el 20.07.17       

2n PUNT. Ratificació dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral (FIL)

3r  PUNT.  Aprovació  definitiva  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 .
 
4t PUNT. Aprovació Compte general 2016

5è PUNT. Aprovació de les característiques del lloc de treball de tresoreria.

6è PUNT.  Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)  de rebuig als atacs violents i 
efectes de la turismefòbia

7è PUNT.  Moció del  Grup Municipal  de Ciutadans (C’s)  en defensa dels funcionaris i 
treballadors públics municipals

8è PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) per a la creació del Consell Local 
de Seguretat Ciutadana i elaboració del Pla Local de Seguretat Ciutadana

9è PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) per adaptar els parcs infantils per 
a infants amb diversitat funcional

10è  PUNT.  Moció  del  Grup  Municipal  Alternativa  d’Abrera  (Ad’A)  relativa  al  transport 
públic i interurbà a Abrera

11è PUNT. Urgències

II.- CONTROL DE GOVERN

12è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de juliol i agost de 2017;i de la relació 
d’acords de Junta de Govern Local de juliol de 2017   
 
13è  PUNT.  Donar  compte  al  Ple  de  la  informació  pressupostària  i  moviments  de  la 
tresoreria del 2n trimestre de 2017 i dels informes Trimestrals Morositat 2n trimestre’17
  
14è PUNT. Precs i preguntes

15è PUNT. Prendre coneixement renúncia càrrec electe.

________________________________________________________
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Abans d’entrar en el debat i votació dels diferents punts de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
d’un manifest subscrit pels grups municipals del PSC, ERC, CiU, AC i ADA, en relació amb els fets 
de l’1 d’octubre.

A continuació, intervé el regidor del grup municipal Partit Popular, que procedeix a la lectura d’un  
manifest sobre la mateixa qüestió.

Tot seguit es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia.

1r Punt. Expedient núm.: G012/2017/04
Acta del ple municipal de 20.07.17

“  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 20 de juliol 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:
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa
 
2n Punt. Exp núm. G084/2017/01
Ratificació 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.

L’any 2015, arran de les pèrdues acumulades en els darrers exercicis, que posaven en  
risc i comprometien la viabilitat futura de la Fundació, es va encarregar l’elaboració d’un  
Pla de viabilitat i sostenibilitat econòmica per tal de fer una diagnosi de la situació i donar  
continuïtat a les finalitats fundacionals.

La crítica situació financera de FIL, afegida a l’aplicació de l’actual normativa en matèria  
de racionalització  i  sostenibilitat  del  sector  públic,  han motivat  que el  Patronat  de la  
Fundació  hagi  acordat  iniciar  el  procés  de  dissolució  sense  liquidació  de  l’entitat,  
mitjançant la simultània cessió global dels seus actius i passius a una fundació de nova  
creació. 

La Fundació FIL es regeix pels seus estatuts i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre  
tercer del Codi civil, relatiu a les persones jurídiques.

Per acord del Ple municipal de data 25/05/2017 es va aprovar l’inici del procediment de  
dissolució de FIL i el contracte programa 2017-2020, com a instrument que defineix el  
nou marc de relacions entre els Ajuntaments i la nova Fundació.

Segons els articles 34 i 35 dels Estatuts de FIL, l’acord de dissolució ha de ser acordat  
pel Patronat per majoria qualificada de dues terceres parts dels seus membres i en la  
liquidació s’han de destinar els bens al manteniment dels centres i serveis de la Fundació  
que subsisteixin amb una altra personalitat jurídica o dependència i subsidiàriament, a  
favor  d’altres  fundacions,  d’entitats  públiques  o  privades,  sense  afany  de  lucre,  amb  
finalitats anàlogues, segons acordi el mateix Patronat amb el mateix quòrum.

En data 29 de maig de 2017 el Patronat de FIL va aprovar el projecte d’acord de cessió  
global d’actius i passius, que suposa la dissolució amb liquidació simultània, d’acord amb  
el procediment regulat a l’article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del  
Codi  civil,  a favor de la  Fundació Privada per la Inclusió Laboral  Àuria com a entitat  
cessionària; així mateix, en sessió extraordinària de data 18 de juliol de 2017, el Patronat  
de FIL va aprovar la memòria justificativa de l’operació.

La Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, constituïda en escriptura pública de  
data 23/06/2017 autoritzada pel Notari d’Igualada Sr. Carlos Jiménez Fueyo, núm. 1.507  
del seu protocol, és promoguda per la Fundació Privada Àuria como a soci fundador i en  
ella  participen  com a  membres  nats  del  seu  Patronat  els  alcaldes  dels  Ajuntaments  
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d’Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Collbató i Sant Esteve Sesrovires, si bé  
amb una posició minoritària en el si de l’òrgan rector.

Segons l’article 7 del Estatuts de la nova Fundació, aquesta té per objecte, entre d’altres,  
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. Finalitats, per tant,  
anàlogues a les que constitueixen l’objecte fundacional de FIL.

El  projecte  d’acord  de  cessió  global  d’actius  i  passius  adoptat  pel  Patronat  FIL i  la  
memòria justificativa de l’operació s’han publicat al BOP de data 26/07/2017, al DOGC de  
data 27/07/2017, al diari ARA en la seva edició de data 26/07/2017 i al diari El Punt Avui  
en la seva edició de data 29/07/2017, per tal de donar compliment a l’article 314-7 de la  
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil (que estableix que els creditors  
podran oposar-se a la cessió en el termini d’un mes des de la publicació de l’acord), i per  
tal d’obrir un periode de 30 dies d’informació pública a fi i efecte que qualsevol interessat  
pugui presentar les al·legacions o reclamacions que cregui convenients.

Vist el certificat de data 1/09/2017 emès pel secretari del Patronat de FIL, amb el vistiplau  
del president, sobre el resultat del tràmit d’informació pública.

Per tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga  
la Llei, proposa al Ple municipal l’adopció del següent

ACORD

Primer.- RATIFICAR la 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.- RATIFICAR la cessió global d’actius i passius de la Fundació dissolta a favor de  
la Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Patronat de la Fundació FIL i als Ajuntaments de  
Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires.”

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

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

3r Punt. Expedient: G381/2017/01
Aprovació definitiva 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 .

“  En sessió  ordinària  del  Ple  municipal,  de  data 25/05/2017,  es va 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 .
L’anunci d’informació pública s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de  
data 09/0617 i al Butlletí Oficial de la Província de data 07/06/17.
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Durant el període d’informació pública, que ha finalitzat en data 21/07/2017, s’han presentat  
al·legacions per part del Grup Municipal Abrera en Comú, mitjançant escrit de data 28/06/17,  
amb Registre d’Entrada núm. 2017-E-RE-186.
S’ha emès informe jurídic, en 7 de setembre de 2017,  que figura a l’expedient.

Atès que les al·legacions presentades es limiten a reproduir les mateixes esmenes que ja  
van ser debatudes i rebutjades a la sessió plenària de data 25/05/17.
Atès que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de l’Ordenança per part del Ple, amb  
resolució de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i entrada en  
vigor posteriors de l’Ordenança, de conformitat amb l’article 49 de la Llei de Bases del  
Règim Local (LBRL).

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.  Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal Abrera en Comú,  
mitjançant  escrit de data 28/06/17 amb Registre d’Entrada 2017-E-RE-186.

Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora 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.

Tercer. Publicar  el  present  acord i  el  text  íntegre de l’Ordenança i  del  Reglament  al  
Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat; i inserir-los en 
el tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Portal de transparència.

Quart. Comunicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança i del Reglament  a  
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”

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

Vots a favor: 8

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, 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’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. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García Romero 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

http://www.ajuntamentabrera.cat/
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4t Punt. Expedient núm: G264/2017/01 -  C: 6.13. N: 2016 T:00 V:00 S:01
Compte general 2016

“ Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016, es van sotmetre a informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable el 31  
de  maig  de  2017.  Exposat  el  Compte  General  al  públic,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província en data 2 de juny de 2017, pel període reglamentari, no se’n varen formular  
reclamacions, al·legacions ni observacions.

Com que s’han complert tots els tràmits legals d’acord amb els  articles 116 de la Llei  
7/1985 de 2 d'abril, els articles 208 I 212 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, l'article  58 de 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal  
i de Règim Local de Catalunya, les regles 44 a 49 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat  Local,  
d'altres  disposicions  concordants,  la  Comissió  Especial  de  Comptes  proposa  al  Ple  
l’adopció dels següent 

ACORD:
 

Primer.- Aprovar  els  estats  i  comptes  anuals  i  la  documentació  complementària  
corresponent a l’exercici  pressupostari 2016.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de  
l’exercici  econòmic  2016,  a  la  Sindicatura  de  Comptes  de  forma  telemàtica  segons  
l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de març de 2016 (DOGC 7081 del 17.03.2016).” 

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

Vots a favor: 8

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, 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’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Iván Serrano Rodríguez i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García Romero 

Abstencions: 2 

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

 
5è Punt. Expedient: G188/2017/01 
Aprovació de les característiques del lloc de treball de tresoreria.
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“  El Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió celebrada el dia 21 de juliol  de 2016 va  
aprovar  la  modificació  de la  plantilla  conjuntament  amb l’expedient  de modificació  de 
crèdit núm. 05/2016, corresponent a l’exercici pressupostari 2016.

Mitjançant  l’esmentat acord es creà, entre d’altres, la plaça de tresoreria del grup A1,  
escala d’habilitació  nacional,  sotsescala intervenció-tresoreria,  denominació  Tresorer/a,  
publicant la modificació de crèdit i plantilla al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Abrera i al  
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  data  25  de  juliol  de  2016,  sense  presentar-se  
al·legacions.

Correspon  la  determinació  de  les  característiques  del  lloc  de  Tresorer/a,  com a  lloc  
reservat a funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, atenent la  
informació  contemplada  a  l’article  30  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

En virtut  de  tot  el  relacionat  anteriorment,  aquesta  Alcaldia  proposa al  Ple  municipal  
l’adopció del següent.

ACORD:

Primer. Aprovar  les  característiques  del  lloc  de  Tresorer/a  amb  les  següents  
determinacions:

Denominació Tresorer/a
Tipus de personal Funcionari/a amb habilitació nacional
Grup/Subgrup A1
Nivell de Complement de Destí 24
Complement específic 4.702,46€* 
Tipus de lloc Lloc singularitzat
Forma de provisió Concurs de mèrits
Nivell  de  coneixements  de  llengua 
catalana

C1

Tipus de jornada Jornada parcial 

*Import del complement específic a jornada completa.

Segon.-  Trametre  la  certificació  del  present  acord  de  Ple  a  la  Direcció  General  
d’Administració  Local  als  efectes  de  continuar  tramitant  l’expedient  de  creació  i  
classificació del lloc de tresoreria a l’Ajuntament d’Abrera com a lloc reservat a funcionari  
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.”

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

Vots a favor: 11

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Jose Luís Hita 
Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sra. Iván Serrano Rodríguez i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 5
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Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García Romero 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

 

6 è Punt. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) de rebuig als atacs violents i efectes de la 
turismefòbia
El grup municipal de C’s retira aquest punt.

7è Punt.  Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) en defensa dels funcionaris i treballadors 
públics municipals

Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les 
forces independentistes, tot i no disposar d’una majoria social, van impulsar iniciatives 
polítiques i parlamentàries que es situen fora del marc legal i democràtic, vulnerant els 
drets fonamentals del conjunt dels diputats, fonamentalment els de l’oposició, del Consell 
de Garanties Estatutàries, obviant el criteri del màxim òrgan consultiu de la Generalitat, 
del  Reglament  del  Parlament,  dels  propis  lletrats  de la  institució  i  del  conjunt  de les 
pròpies  institucions  catalanes.  Unes  lleis,  tals  com la  del  Referèndum il·legal  i  la  de 
transitorietat jurídica, i que posteriorment han estat suspeses pel Tribunal Constitucional.

Totes  aquestes  iniciatives  polítiques  il·legals  han  estat  derivades  en  gran  part  a  la 
responsabilitat  municipal  i  dels  ajuntaments  posant  en  una  situació  compromesa  als 
funcionaris i treballadors públics municipals, forçant-los directa o indirectament a prendre 
decisions que vulneren la legalitat vigent reglamentada en la Constitució Espanyola i en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb el perill que aquests funcionaris i treballadors 
públics puguin ser assenyalats.

Des dels ajuntaments, cal garantir el compliment de l’ordenament jurídic i actuar sota el 
principi que la defensa de l’Estat de Dret és un deure que vincula tots els poders públics i  
per  tant  tots  els  treballadors  públics,  sense  excepció,  mantenint-los  al  marge  de  la 
celebració del Referèndum il·legal previst pel dia 1 d’octubre i de les actuacions que porta 
derivades.

Des dels ajuntaments, cal reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà supeditada, 
sempre  al  compliment  del  marc  legal  vigent,  sota  els  principis  de  seguretat  jurídica, 
jerarquia normativa i lleialtat institucional.

Des dels ajuntaments, cal garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat 
jurídica  dels  treballadors  públics,  recordant  que  la  Constitució  Espanyola  i  l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya són les fonts del dret del nostre ordenament jurídic i que tota 
norma ha de ser-hi compatible, sense que hi pugui haver cap mena de dubte sobre quina 
norma cal aplicar en cada moment i situació.

Per tots aquest  motius exposats,  el  Grup Municipal  de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament 
d’Abrera, proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Mantenir el compromís de l’Ajuntament d’Abrera a reconèixer que una llei o 
norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot emparar cap 
ordre ni actuació administrativa.

SEGON:  Instar  a  la  Generalitat  de Catalunya a no crear cap registre  de treballadors 
públics amb intencionalitats polítiques o partidistes.
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TERCER: Instar a la Generalitat de Catalunya a que en cap cas l’Administració Pública 
demanarà  responsabilitats  personals  a  cap  treballador  públic  pel  compliment  de 
l’ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a aquest ordenament 
jurídic.

QUART: Reafirmar el  compromís de l’Ajuntament d’Abrera amb la legalitat  vigent  que 
emana de la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les institucions 
espanyoles i catalanes.

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

Vots a favor: 2

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

 
En contra: 14 

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

8è Punt.  Moció del  Grup  Municipal  de Ciutadans (C’s)  per  a  la  creació  del  Consell  Local  de 
Seguretat Ciutadana i elaboració del Pla Local de Seguretat Ciutadana

“  Les Juntes Locals de Seguretat són òrgans col·legiats per facilitar la cooperació i la  
coordinació en l´àmbit territorial del municipi de les Administracions Públiques en matèria  
de seguretat.

La seva composició i funcions està regulada a través de la Llei 4/2003, de 7 d´abril, d
´Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

Actualment,aquesta  Llei  no  contempla  la  participació  en  aquestes  Juntes  Locals  de  
Seguretat de representants d´associacions ciutadanes, veïnals, sindicats, entitats socials  
o dels representants de totes les formacions polítiques que tenen representació en els  
Consistori.
Per  articular  aquesta  representació  la  Llei  4/2003  contempla  la  creació  de  Consells  
Locals de Seguretat Ciutadana, amb un caràcter consultiu, que tinguin en compte a tots  
aquests  representants  de  la  ciutadania  del  municipi  a  l´hora  d´analitzar  i  valorar  la  
situació de la seguretat ciutadana al municipi, que afecta al normal desenvolupament de  
la convivència en el terme municipal.

També podrien servir per impulsar l´elaboració de Plans Locals de Seguretat Ciutadana,  
avaluant la seva execució i resultats o proposar campanyes i accions de prevenció, tal i  
com regula l´article 31.4 de la Llei 4/2003 d´Ordenació del Sistema de Seguretat Pública  
de Catalunya.
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Considerem  que  cal  promoure  la  cooperació  amb  els  diferents  sectors  socials,  
organismes i institucions amb incidència en la seguretat ciutadana del municipi.
Cal tenir en compte l´opinió de les diferents entitats socials i  de totes les formacions  
polítiques representades al  Consistori,  sobre  els  problemes locals  relacionats  amb la  
seguretat  i  la  convivència,  a  fi  d´integrar  en  l´actuació  pública  les  preocupacions  i  
opinions del teixit social i polític del municipi i per assolir aquest objectiu cal promoure la  
creació del Consell Local de Seguretat Ciutadana.

Per a portar a terme aquest objectiu cal que aquests Consells disposin d´un Reglament  
propi que determini la seva denominació, naturalesa i objecte, la seva composició, el seu  
règim de funcionament i la seva modificació, duració i extinció, per tal que resulti un espai  
on  s´exerceixi  la  participació  dels  diferents  agents  entorn  les  matèries  específiques  
relacionades amb l´anàlisi, planificació i execució del Sistema Local de Seguretat Pública.
Un dels objectius dels Consells Locals de Seguretat Ciutadana ha de ser elaborar una  
proposta de Pla Local de Seguretat Ciutadana, que es pugui traslladar a la Junta Local de 
Seguretat del municipi per a la seva aprovació, tal i com determina la Llei 4/2003.
Aquest  Pla  ha  d´analitzar  la  situació  en  relació  a  la  seguretat,  definir  els  objectius  
generals i les prioritats, els mitjans i recursos disponibles, han d´especificar les accions a  
realitzar,  un  calendari  d´aplicació  d´aquestes  accions,  els  mètodes  de  seguiment  i  
avaluació i el període de vigència.

Cal tenir en compte la possibilitat d´elaborar plans sectorials i específics de seguretat,  
segons determini el Consell Local de Seguretat Ciutadana, en funció de la seguretat al  
municipi.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament  
d'Abrera, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents acords:

PRIMER: Instar  a l´Ajuntament  d'Abrera  a  la  creació  del  Consell  Local  de Seguretat  
Ciutadana, amb la participació de tots els agents i sectors socials i amb la representació  
de totes les formacions polítiques representades al Consistori.

SEGON: Iniciar  els  treballs  per  elaborar  un  Reglament  que  reguli  la  denominació,  
naturalesa  i  objecte,  la  seva  composició,  el  seu  règim  de  funcionament  i  la  seva  
modificació, duració i extinció, d´aquest Consell Local de Seguretat Ciutadana.

TERCER: Instar a l´Ajuntament d'Abrera a iniciar els treballs per elaborar un Pla Local de  
Seguretat Ciutadana en el marc del Consell Local de Seguretat Ciutadana.

QUART:  Traslladar aquests acords a tots els agents i sectors socials del municipi, als  
cossos de seguretat presents al municipi i a la Junta de Seguerat Local del municipi.”

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

Vots a favor: 2

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

 
En contra: 8

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

Abstencions: 6 

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sra. Iván Serrano Rodríguez i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.     
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo (Ad’A)  i Sra. M. Del Pilar García 
Romero (Ad’A)   

9è Punt. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) per adaptar els parcs infantils per a infants 
amb diversitat funcional

El grup municipal de C’s retira aquest punt.

10è.  Punt.  Moció  del  Grup  Municipal  Alternativa  d’Abrera  (Ad’A)  relativa  al  transport  públic  i 
interurbà a Abrera

“ Els grups municipals que conformen l’equip de govern i el grup municipal d’Alternativa  
d’Abrera (Ad’A) presenten conjuntament una esmena a la part resolutiva de la moció,  
esmena que és aprovada per unanimitat dels membres assistents.

Un cop incorporades les esmenes, el text de la moció queda amb el tenor literal següent:

“Des de fa anys, la ciutadania d’Abrera pateix una sèrie de mancances en matèria de  
transport públic urbà i interurbà les quals tenen el seu origen tant en la mala gestió per  
part  de  les  empreses  i  administracions  encarregades  d’aquests  serveis  com en  una  
deficient planificació de les necessitats de transport local. 

En relació al transport públic urbà amb autobús trobem problemàtiques com ara trajectes  
poc optimitzats, parades (com la del Mercat Municipal) que no es troben operatives, o  
zones (com ara els polígons industrials) que no estan prou cobertes. Alhora, es tracta  
d’un servei deficitari i amb poca quantitat d’usuaris. 

En  relació  al  transport  públic  interurbà  mitjançant  autobús  i  ferrocarril,  trobem 
principalment  dues problemàtiques:  per  un costat  el  servei  d’autobús prestat  per  una 
empresa  privada  acumula  incompliments  d’horaris  i  saturació  d’usuaris  en  hores  
concretes (especialment als matins), fet pel qual, de vegades, l’autobús no realitza totes  
les parades a l’interior del municipi. D’altre banda, ambdós serveis, autobús i ferrocarril,  
es veuen afectats a Abrera per una distribució en zones de transport per part de l’ATM  
que ens penalitza atès que, tot i la proximitat a la capital, Abrera es considera zona 3  
essent la diferència de preu amb la zona 2 bastant important. 

A la vegada, diversos Plans Directors de la Generalitat planifiquen per Abrera un escenari  
d’augment  del  transit  rodat  i  ferroviari,  uns plans  que inclouen  la  projecció  de noves  
infraestructures de transport (públic i privat), algunes de dubtosa utilitat, que han estat  
qüestionades per l’Ajuntament d’Abrera especialment pel fet de no existir un estudi de 
mobilitat actualitzat.
 
Aquestes problemàtiques assenyalades podrien abordar-se de forma conjunta en un Pla  
de  Transport  Públic  d’Abrera  a  elaborar,  de  forma  participada,  entre  tots  els  actors  
implicats. Qüestions como ara el necessari estudi de mobilitat d’Abrera, la necessitat i  
utilitat  d’alguna  de les  infraestructures  de transport  planificades  per  la  Generalitat,  el  
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seguiment de l’execució  dels  actuals  serveis de transport  privatitzats,  el  redisseny de  
trajectes  de  l’autobús  urbà  (amb  la  creació  de  noves  parades),  la  mancomunitat  de  
serveis de transport, la demanda d’un canvi de zona (de la 3 a la 2), la implicació de les  
empreses  privades  en  el  transport  col·lectiu  de  treballadors  o  iniciatives  com  ara  el  
transport urbà a demanda, haurien de ser objecte de debat ciutadà. 

Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera que adopti el següent acord: 

- Crear una partida concreta als pressupostos municipals 2018, per la redacció d’un  
estudi de mobilitat  i  d’un pla del transport  públic  del municipi  (Pla de mobilitat  
urbana d’Abrera) que es farà durant l’any 2018.

- Crear una taula de treball per la implantació d’aquest estudi i d’aquest pla valorant  
les seves prioritats formada pels grups polítics del Consistori, la ciutadania i els  
agents socials del municipi que es vulguin afegir.” 

“

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents
 

11è PUNT. Urgències.   

No n’hi hagué.

12è Punt. Expedient núm.: G014/2017/05 -1234/2017
Donar compte de la relació de Decrets de juliol i agost de 2017;i de la relació d’acords de Junta de 
Govern Local de juliol 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 juliol de 2017 al 30 d’agost de 2017, així  
com dels acords aprovats per les Juntes de Govern celebrades en el mes de juliol 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. 2017-0884 fins al 2017-1183, compresos entre les dates  
de l’1 de juliol de 2017 al 30 d’agost de 2017, que s’annexa a aquest acord.
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Segon. De la relació d’acords de les juntes de govern local, celebrades els dies 4, 18 i 28  
de juliol de 2017, annexada a aquest acord.”

El Ple es dóna per assabentat.

13è Punt Expedients núm.: 1726/2017-G265/2017/02 i 818/2017
Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 2n trimestre 
de 2017; i Informes Trimestrals Morositat , Llei 15/2010, de 5 de Juliol. 2on. Trimestre 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 30/06/2017 i dels moviments de tresoreria corresponent al 2n trimestre de l' exercici  
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 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. 

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=adjudicadores
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=adjudicadores
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Tenint en compte l’informe i els annexos emesos per la Intervenció municipal  Aquesta 
regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 2016-1302  
de 22 de desembre de 2016

DONAR 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  són  l’acta  d’arqueig  del  2n  
trimestre  2017  i  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  des  d’01/01/2017  fins  a  
30/06/2017.

Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.
                           
Tercer.- De l’informe de morositat del Segon 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.

Quart.-  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.”

El Ple es dóna per assabentat.

14è PUNT. Precs i Preguntes 

14.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREGUNTA: Tema: Reposició d’arbrat a Abrera

Durant aquest mes de setembre s’han convocat diverses meses de contractació per a la 
licitació del contracte anomenat «Obres de millora de diversos parcs i reposició de l'arbrat 
d'Abrera», que vol donar resposta a un problema que Abrera en Comú portem denunciant 
des de juliol  de l’any passat:  la  manca de previsió  en el  manteniment  i  reposició  de 
l’arbrat de carrers i places del nostre poble, el que ha suposat la mort, assecament i tala 
d’una enorme quantitat d’arbres a Abrera.

A la memòria valorada per la inversió en reposició de parcs, jardins i arbrat en general,  
l’apartat  de  plantació  d'arbres,  el  subministre  i  la  plantació,  la  subjecció  i  el  reg 
d’establiment suma 182.982,52 euros i arriba fins a més de 350 intervencions, que van 
des de reposició d’arbres fins a la preparació d’escocells buits passant per extraccions de 
soques, el que dóna una imatge de fins a quin punt s’han desatès a Abrera les tasques de 
manteniment, reg i reposició de l’arbrat.

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=EELL
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCAA
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Per tot això plantegem les següents preguntes,

1. El projecte de la memòria contempla la implantació de reg automàtic a tots els 
punts on no n’hi ha? de tot el municipi?

2. Per què la memòria no incorpora una proposta de replantació i substitució d’arbrat 
a tot el  municipi,  ja que a la memòria s’exclouen els barris d’Abrera? Aquesta 
memòria contempla la reposició de tots els arbres talats, perduts o assecats del 
municipi?

3. Quan pensa la regidoria presentar un pla general a llarg termini, no només per 
replantar sinó també de manteniment i reg, especialment per combatre les altes 
temperatures estivals, i evitar haver de talar de nou els arbres que ara es tornin a 
plantar?

Pregunta contestada en aquesta sessió

2. PREGUNTA: Tema: Gossos en barraques

Atès  que  el  Grup  Municipal  d’Abrera  en  Comú  porta  des  del  2015  denunciant  i 
interpel·lant al govern sobre la situació d'animals domèstics tancats en barraques a la 
Riera Magarola.

Atès que al ple de novembre del 2015 ja vam preguntar sobre aquest tema i que el set de 
març i el 2 de maig vam presentar instàncies sol·licitant més informació i documentació.

Atès que de tota aquesta activitat podem extreure les següents conclusions: que si bé la 
policia va inspeccionar quatre barraques en la zona que nosaltres assenyalàvem, dos mai 
es va arribar a localitzar els propietaris i que les altres dos de les quals si es coneixia la  
titularitat, i que presentaven incompliments com no tenir censats els animals ni tenir-los 
en instal·lacions adequades, no es va desprendre cap acció sancionadora.

Atès que l’actuació de la regidoria per eliminar aquelles barraques on s'encarceren a 
animals en condicions inadequades queda ajornada, segons resposta de maig del 2017, 
fins a la finalització d’un estudi global de la presència d’animals en horts a Abrera.

Atès que és evident que si bé l’estudi és necessari, això no suposava cap obstacle per a 
una actuació diligent de la regidoria per protegir als animals, en aquells casos on s’havia 
detectat  efectivament  que es  mantenien  en  instal·lacions  inadequades,  i  per  imposar 
sancions si fos el cas a l’empara de l'ordenança local de tinença d’animals. 

Atès que es pot detectar a la seqüència de fets que hem anat recopilant des del 2015 
certa tendència a evitar prendre mesures en aquest tema o en tot cas a ajornar-les, el 
que acaba perjudicant el benestar dels animals afectats.

Per tot això, plantegem les següents preguntes

1. Per què entre l’informe de la policia de novembre del 2015 on es detectaven dues 
barraques de les quals es desconeixia la titularitat i la resposta de la regidoria de 



17

maig del 2017 on s’afirma que aquestes dues barraques resten abandonades no 
es va procedir a determinar la titularitat d’aquestes?

2. Per  què de les  dues barraques on la  titularitat  estava determinada  no es  va 
advertir a un d’ells ni tampoc es van derivar sancions en cap dels dos casos?

3. Des del maig fins avui, en quants horts s’han detectat gossos en barraques o en 
altre  tipus  d'instal·lacions,  quants  d’aquests  es  troben  en  espais  inadequats  i 
quines han estat les accions que ha engegat la regidoria per posar fi a aquesta 
situació?

Pregunta contestada en aquesta sessió

3. PREGUNTA: Tema: Pla de Comunicació

Atès  que l'1/12/2015  es  va  formalitzar  amb el  Sr.  Javier  Montoro  López el  contracte 
administratiu de serveis d’assessorament per a la redacció d’un Pla de comunicació de 
l’Ajuntament d’Abrera, per un preu de 41.490,90 € IVA inclòs amb termini d’execució d’11 
mesos.

Atès que per acord núm. 9.3, adoptat per la Junta de Govern Local en data 2/11/2016, es 
va suspendre l’execució del contracte de serveis d’assessorament per a la redacció d’un 
Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera "fins a la finalització d’un procés participatiu 
per a l’elecció del nou logo corporatiu".
Atès que l'acord 2.1 de l'acta de Junta de Govern Local de 28.07.17 procedeix a declarar 
finalitzat el període de garantia i a declarar la conformitat del servei d'assessorament. Tal 
com diu l'informe de la cap de premsa "el contracte ha finalitzat pel seu compliment".
Atès que entenem que en la redacció d'aquest pla i en el document final no s'ha tingut en 
compte l'opinió dels grups de l'oposició, que hem articulat discursos consistents de crítica 
a la gestió que fa el govern dels mitjans de comunicació local; no s'ha previst  res per 
donar resposta als incompliments del decàleg de bones pràctiques de la comunicació 
local;  tampoc  es  recull  res  relacionat  amb  la  millora  de  la  transparència  en  la  web 
municipal  que  és  suspesa  sistemàticament  en  els  anàlisis  anuals  Infoparticipa;  i  la 
promoció de mecanismes participatius online és inexistent. A més es pot observar una 
perillosa tendència a confondre la projecció personal i partidista del Sr. Alcalde amb el seu 
rol  institucional,  una  instrumentalització  del  càrrec  i  els  mitjans  institucionals  que  es 
confirma en la  sobreexposició de la seva persona en  els mitjans de comunicació públics. 
L’ús de la institució i  els recursos públics per a la promoció política partidista és una 
pràctica abusiva fora dels codis ètics i els principis professionals de la comunicació.  
Atès que entenem que el procés de redacció d'aquest pla presenta certes incoherències 
en l'àmbit formal.

Per tot això plantegem les següents preguntes,

1. Per  què  es  declara  complert  el  contracte  si  no  s'ha  dut  a  terme  el  procés 
participatiu per a l’elecció del nou logo corporatiu, quina era la raó adduïda per a 
la suspensió de la seva execució al novembre de l'any passat?
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2. S'ha elaborat el manual d’identitat corporatiu per a tots els canals de comunicació 
municipals que restava pendent  segons l'acord de Junta  de Govern del  2 de 
novembre?

3. Per  quin  motiu  el  govern  no convoca el  Consell  Consultiu  de Ràdio  Abrera  i 
impulsa  de  forma  definitiva  la  tan  reivindicada  reforma  del  Reglament  per  a 
convertir el Consell en l’òrgan que vetlla per tota la Comunicació local?

4.  Considera el  govern que pot continuar instrumentalitzant la comunicació local 
sense rendir comptes a la ciutadania i a la representació democràtica d’aquesta? 
Per  quin motiu impulsa un Pla de Comunicació al  marge de l’òrgan col·legiat 
pertinent?

5. Quins mecanismes preveu el govern per garantir la independència, la neutralitat, 
la pluralitat política, social i cultural de tots els mitjans de comunicació municipals 
i públics? 

Pregunta contestada en aquesta sessió.

4.PREC.   Transport públic: servei autobús

Vistos els nous episodis d’incidències, averies, incompliments horaris i mal funcionament 
generalitzat de la línia d’autobús Igualada-Abrera-Barcelona que porta a terme l’empresa 
Hispano Igualadina-Monbús,
Atès que aquestes incidències s’han incrementat amb l’inici del curs, en el restabliment 
dels horaris des del 4 de setembre. Que els constants i sistemàtics incompliments horaris 
dels autobusos generen greus afectacions a les persones usuàries i van en detriment del 
propi servei en tant que en desincentiva l’ús. 
Atès  que  les  incidències  afecten  de  manera  greu  a  la  qualitat  del  servei  públic  de 
transport col·lectiu i a la seguretat. 
Vist que moltes d’aquestes incidències i averies estan relacionades amb les condicions 
de la flota d’autobusos que l’empresa Monbús destina a la nostra línia i que acostumen a 
tenir relació amb vehicles vells, alguns dels quals ni tan sols disposen de climatització per 
a  garantir  un  mínim  confort  a  les  persones  usuàries,  i  dels  que  en  desconeixem el 
compliment dels requisits mínims de seguretat.
Atès  que  persones  usuàries  han  denunciat  irregularitats  greus  com la  superació  del 
nombre de persones viatgeres, portant a persones dretes en el trajectes per autovia que 
superen els 80Km/h.
Atès que el servei que presta Monbús per a la ciutadania abrerenca és una adjudicació 
pública de la direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i  
que és aquesta qui ha de vetllar pel compliment del contracte.
Atès que el transport públic col·lectiu ha de ser la principal aposta de les polítiques de 
mobilitat de país i del compromís de lluita contra el canvi climàtic tant per Abrera com per 
la Generalitat.

Abrera en Comú formulem el següent 

PREC
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1. Que el govern municipal traslladi amb màxima urgència a la Direcció General de 
Transports  i  Mobilitat  les  consideracions  que  conté  aquest  prec  i  insti  a  la 
Generalitat a fer complir les condicions contractuals amb l’empresa Monbús i en 
modifiqui les que correspongui en benefici de la qualitat del servei que reben les 
persones usuàries.

Prec contestat a aquesta sessió

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREGUNTA:  Relativa a la neteja humida de la via pública 

Ara fa 4 mesos vam debatre al Ple, a petició de veïns i veïnes d’Abrera, que s’inclogués 
la neteja humida de la via pública en el contracte que actualment tenim amb l’empresa 
que  s’encarrega  d’aquest  servei.  Algunes  de  les  situacions  que  recomanen  aquesta 
modificació del contracte són, per exemple, les defecacions d’ocells en carrers i mobiliari 
urbà així com les miccions dels gossos en voreres o d’altres espais, les quals, la nostra  
normativa no exigeix que siguin diluïdes (com en d’altres municipis).

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

- Quines actuacions s’han pres fins al  moment  per  incloure la  neteja  humida al 
contracte de neteja actual.

Pregunta contestada a aquesta sessió

2. PREGUNTA: Relativa a l’execució del PAES

 
Ara fa sis anys, a proposta d’Alternativa d’Abrera, l’Ajuntament d’Abrera va elaborar un 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible per al municipi d’Abrera (PAES).

Aquest  PAES  incorporava  un  mecanisme  de  seguiment  de  la  seva  execució,  amb 
indicadors  com  ara  el  percentatge  d’accions  fetes  i  no  fetes,  la  inversió  efectuada 
respecte a la prevista, etc.

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

- Quin és el grau d’execució del PAES a dia d’avui.
- Quines actuacions de les contemplades al PAES s’han realitzat fins ara.

Pregunta contestada a aquesta sessió

3. PREGUNTA/PREC: Relatiu al centre logístic del Carrer Hostal del Pi

Ara fa 6 mesos, al Ple de març, vam sol·licitar informació sobre el centre logístic que 
s’està edificant al carrer Hostal del Pi. 
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Atès que des del Govern es van comprometre a fer-nos arribar el projecte així com aquest 
entrés a l’Ajuntament. I atès que ja fa uns mesos que s’han iniciat les obres.

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

- Que expliqui al Ple les característiques principals d’aquest centre logístic així com 
les afectacions del mateix sobre, per exemple, el trànsit.
 

- Que ens faci arribar el projecte. 

Pregunta contestada a aquesta sessió

Prec:  Han  de  contactar  amb  Serveis  Tècnics  perquè  els  facilitin  còpies  de  la  
documentació sol·licitada atès el volum del projecte..

4. PREGUNTA. Relativa a l’estat de l’arbrat del parc de Can Morral

Des de la seva implantació, l’arbrat del Parc de Can Morral ha generat problemes com 
ara l’assecament de diversos exemplars (alguns dels quals han hagut de ser talats) o la 
caiguda recent d’un arbre molt a prop de la zona de jocs infantils, entre d’altres. 

A la vegada, la soca d’alguns dels arbres talats, atès que no disposen d’escocells, esdevé 
perillosa pels usuaris del parc.   

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

- Quines actuacions pensen portar a terme i en quin termini.

- Si  aquestes  actuacions  estan  contemplades  als  darrers  acords  de  Junta  de 
Govern al respecte de l’arbrat municipal. 

Pregunta contestada a aquesta sessió

5. PREC. Relatiu a l’accés a Abrera des de les Mates

Atès que actualment el Ministerio de Fomento està restablint l’accés a Abrera des de l’A2 
a l’alçada de Les Mates arrel de les obres de rehabilitació d’aquesta via.

Atès que aquest accés no es trobava, en el seu moment, en les millors condicions.

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

- Que en coordinació amb el Ministerio de Fomento s’estudiï la inclusió en el Pla de 
Rehabilitació  d’aquest  accés  de  les  actuacions  necessàries  per  millorar-lo  i 
dignificar-ho. Algunes d’aquestes actuacions podrien ser la creació d’una rotonda 
a nivell del pont del carrer Treball (si és tècnicament possible) on es poguessin 
incorporar elements de promoció municipal i la millora de l’accés a Les Mates així 
com al camí veïnal que connecta amb el nucli antic (millorant-se, alhora, l’espai 
patrimonial del Pont dels Francesos).
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Prec contestat a aquesta sessió

6. PREC.Relatiu al diagnòstic social d’Abrera

Atès que properament el Ple ha d’abordar l’actualització de les Ordenances Fiscals i els 
Pressupostos Municipals 2018.

I atès que, pel nostre grup, per abordar aquestes qüestions cal partir d’una bona base, en 
aquests cas, les necessitats i característiques de la nostra ciutadania.

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

- Que s’acabi d’elaborar el Diagnòstic Social d’Abrera, un compromís el qual va ser 
aprovat en aquest Plenari fa uns anys i sobre el qual es va arribar a treballar des 
de l’Equip de Govern però que, malauradament, encara no ha vist la llum, almenys 
de forma oficial.

- Que aquest document es faci arribar a tots els grups que conformen l’Ajuntament 
el  més aviat possible, en tot cas, abans del debat de Pressupostos Municipals 
2018.  

Prec contestat a aquesta sessió

7. PREC. Relatiu a l’actualització de les Ordenances Fiscals Municipals

Atès  que  properament  es  procedirà  a  l’actualització  de  les  Ordenances  Fiscals 
municipals.

Atès que existeixen diverses peticions i acords de Ple per tal que aquestes ordenances 
es redactin tenint en compte la capacitat i situació social de cada contribuent, és a dir, de 
forma  tarifada.  Atès  també que  des  d’Alternativa  d’Abrera  hem sol·licitat  en  diverses 
ocasions que es tingui també en compte, alhora d’actualitzar aquestes ordenances, si els 
usuaris dels serveis que ofereix l’Ajuntament tributen o no al nostre municipi. 

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

- Que  expliqui  al  Ple  si  aquest  any  pensa  complir  els  acords  de  Ple  a  l’hora 
d’actualitzar les Ordenances Fiscals.

Que,  en  el  cas  que  s’opti  per  complir  els  acords  de  Ple,  es  convoqui  als  grups  de 
l’oposició per tal que aquests puguin aportar les seves propostes d’actualització de les 
Ordenances Fiscals.  

Prec contestat a aquesta sessió

8. PREC.Relatiu a l’actuació realitzada al carrer Manresa
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Aquests dies hem rebut diverses queixes de veïns i veïnes d’Abrera en relació a l’obra 
que  s’està  realitzant  al  carrer  Manresa  al  costat  de  l’accés  al  pàrquing  del  mercat 
municipal. 

Com hem pogut observar, aquesta actuació orientada a limitar la velocitat i  l’accés de 
camions a la  zona (amb lo qual  estem d’acord)  no s’està  duent  a terme de la millor 
manera atès que es produeixen incidents amb els vehicles que hi circulen com ara cops i 
rascades en rodes, llantes, etc.

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

- Que es redissenyi aquesta obra i s’adoptin les mesures més adequades per evitar 
els incidents esmentats. 

Prec contestat a aquesta sessió

9. PREGUNTA.  Relativa al  pintat  de les línies dels diferebts terrenys de joc al  Pavelló 
Municipal  

Aquest estiu s’han portat a terme una sèrie d’actuacions al Pavelló Esportiu municipal 
entre les quals trobem la renovació del cautxú del terreny de joc i el repintat de les línies 
de les diferents pistes esportives. 

Tanmateix,  hem pogut  observar  com les  línies  de  la  pista  de  futbol  sala  no  s’han 
replantejat tot i que aquesta és una antiga reivindicació dels usuaris de la mateixa. El 
problema que s’ha vingut donant fins ara és que no hi ha prou espai entre el límit del 
terreny de joc i les parets del pavelló on es troben els magatzems motiu pel qual existeix 
un  risc  de  possibles  lesions  a  més  de  les  molèsties  i  inconvenients  que  aquest  fet 
provoca.  

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

- Quins han estat els motius pels quals no s’ha replantejat el repintat de les 
línies que delimiten la pista de futbol sala. 

Pregunta contestada a aquesta sessió

10. PREGUNTA. Relativa a la redacció de l’Ordenança general de subvencions

Atès que des de fa molts anys els diferents Equips de Govern incompleixen les bases del  
Pressupost Municipal, les quals diuen que s’ha de redactar una Ordenança General de 
Subvencions.

Atès que aquest incompliment reincident promou, alhora, la falta de transparència i una 
sensació d’arbitrarietat entre les entitats i associacions municipals que reben aquestes 
subvencions. 

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera: 
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Que expliqui al Ple si enguany pensen presentar una proposta d’Ordenança General de 
Subvencions

Pregunta contestada a aquesta sessió

14.2 PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Grup Municipal Partit Popular

1. PREGUNTA: Tema: Tráfico Mercadona C/ Manresa 

En relación al ruego del Sr. Carrión, sí es cierto que las aristas están muy picudas, se ha 
pensado que si un día hay una emergencia y tienen que pasar bomberos, ambulancias...y 
deben entrar? aunque estén puestos para que no pasen camiones grandes...un camión 
de bomberos es un camión grande...

Pregunta contestada a aquesta sessió

2.PREGUNTA: Tema: Cambio médico de cabecera

Me han escrito/comentado que les han cambiado el médico de cabecera, a un montón de 
usuarios del  CAP, sin previo aviso.

Pregunta contestada a aquesta sessió

B) Grup Municipal Abrera en Comú

1.PREGUNTA: Tema: Data inici procés participatiu POUM

En els darrers 2 Plens des d’Abrera en Comú, hem plantejat la pregunta, que ara tornem a 
formular,  perquè no hem obtingut mai resposta concreta i  ens sembla inadmissible que 
l’Equip  de  Govern  no  doni  informació  al  Ple,  sobre  les  dates  d’inici  del  Procés  de 
Participació, per a la revisió del Pla d’Ordenació Urbanísitic Municipal. 
Recordem que en un acte públic, al gener d’enguany, l’alcalde va afirmar que en 6 o 8 
setmanes s’iniciaria, però ja estem a l’octubre i no només s’ha incomplert el termini que va 
dir l’alcalde, si no que no se’ns han donat noves dates, ni s’ha justificat aquesta paràlisis en 
un tema tan clau, per al nostre municipi, com és el Pla d’Ordenació Urbanísitic Municipal.

Pregunta contestada a aquesta sessió

2.PREGUNTA: Pla comunicació  

En relació amb la pregunta que formulaven sobre el Pla de Comunicació. I ara tenim la 
fortuna tots/es de que les noves tecnologies ens faciliten l’accés a documentació “in situ”, 
sobre aquella discrepància que teníem respecte a l’acord de Junta de Govern. Acord primer, 
de  la  Junta  de Govern.  Suspendre,  no  prorrogar,  suspendre.  Suspendre  l’execució  del 
contracte  de  serveis  d’assessorament  per  a  la  redacció  d’un  pla  de  comunicació  de 
l’Ajuntament d’Abrera, adjudicat a l’empresa fins a la finalització, no fins a que el Pla de 
Comunicació pugui emmarcar un Procés Participatiu posterior, sinó, fins a la finalització d’un 
Procés  Participatiu  per  a  l’elecció  d’un nou logo corporatiu,  una vegada,  ja  els  dubtes 
desfets, perquè es declara complert el contracte si no s’ha dut a terme el Procés Participatiu 
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per a l’elecció del nou logo corporatiu que era la raó abduïda, per a la suspensió de la seva 
execució, al novembre de l’any passat?

Pregunta contestada parcialment. Queda pendent aclarir la “suspensió” del contracte.

15è Punt. Exp núm. G008/2017/04 – 1119/2017
Assumpte: Prendre coneixement renúncia càrrec electe. 

“ Mitjançant escrit de data 31 de juliol, amb RE núm.7598, el Sr. Iván Serrano Rodríguez  
ha presentat la seva renúncia del càrrec de regidor d’aquest ajuntament.

D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre pel qual s'aprova el  
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Regidor de  
qualsevol  entitat  local  perdrà la seva  condició,  entre altres causes,  per renúncia,  que 
haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació. 

Així mateix,  segons l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim  
Electoral General, en el cas de renúncia d'un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o, si  
escau,  al  suplent  de  la  mateixa  llista  a  qui  correspongui,  atenent  al  seu  ordre  de  
col·locació.

La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de  
càrrecs  representatius  locals,  estableix  que  un  cop  esgotat  el  mandat  de  la  Junta  
Electoral  de Zona, correspon a la Junta Electoral  Central l’expedició de credencials  a  
favor de nous regidors en cas de renúncia.

De conformitat amb el que estableix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, reguladora de les  
Bases del Règim Local, el regidor cessant ha presentat les corresponents declaracions  
als efectes de la seva inscripció als registres d’interessos.

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

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

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

ACORD:

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Iván Serrano Rodríguez,  
del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, integrant de la llista electoral presentada per  
Abrera  en  Comú-Entesa  (Abrera  en  Comú-E),  agraint  els  seus  serveis  prestats  al  
municipi d’Abrera.

Segon.-  Declarar  la  vacant,  remetre  certificació  d’aquest  acord i  sol·licitar  a la  Junta  
Electoral Central que expedeixi la credencial als candidats següents que corresponguin  
de la llista electoral.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.”

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=LOREG
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=condici%C3%B3
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=reglasmento
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El Ple es dóna per assabentat.

L’alcalde adreça unes breus paraules d’agraiment al regidor cessant, i se l’acomiada amb 
un aplaudiment per part del plenari.

Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la 
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present acta i 
es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots els grups 
municipals.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
21:53 hores,  de la  qual  en dono fe amb el  seu vistiplau,  en el  lloc i  data  indicats  a  
l’encapçalament.

   Vist-i-plau

El Secretari,                L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler     Jesús  Naharro 
Rodríguez  
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