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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30.10.17ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30.10.17

A la Vila d’Abrera, essent les 19:00 hores del dia 30 d’octubre de 2017, es reuneixen a la 
Sala  de  Sessions  de  la  Casa  de la  Vila,  prèvia  citació  i  per  la  celebració  de  sessió 
extraordinària a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic 
de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC)

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

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

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

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)  
Sr. Joaquín Eandi Cuttica (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)      

Secretaria acctal                  Sra. Isabel de la Cerda Fernández  
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés
                                               
Comprovada l’existència del  quòrum necessari  perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o 
sobrevinguts: 

ORDRE DEL DIA:

I.- DICTAMENS

1r PUNT. Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2018.   

2n PUNT. Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82.3 RD 2568/1986): 
Moció de condemna a la violència policial de l’estat a Catalunya i sobre l’empresonament 
dels presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assamblea Nacional Catalana.   
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1r Punt. Expedient: 2250/2017 - G381/2017
Assumpte: Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 
2018. 

EL text  refós  de la  Llei  reguladora  de les Hisendes Locals,  aprovat  pel  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora  comunicació 
informativa amb els ciutadans. 

Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de la  Llei  General  Tributària,  i 
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals 
municipals  obeeixen,  al  compliment  de  les  previsions  normatives  esmentades 
anteriorment. 

Vist  l’informe  tècnic  econòmic  a  què  es  refereix  l’article  25  del  text  refós  de  la  Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes.

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import 
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist l’informe d’Intervenció núm. 2017-0025 de data 20 d’octubre de 2017 i d’acord amb 
l’exposa’t anteriorment.

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
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ACORD:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  General  de  Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora  de l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions i 

obres

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora  de  la  taxa  per  la  prestació  dels  serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora  de  la  taxa  per  la  prestació  dels  serveis 
d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les 
empreses  a  través  del  sotmetiment  a  prèvia  llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels 
controls  posteriors  a  l'inici  de  l'activitat,  els  controls 
periòdics i les revisions periòdiques 

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora  de  la  taxa  sobre  el  servei  de  cementiris, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
municipal

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius

Tercer.- Els  acords  definitius  en  matèria  de  derogació,  aprovació  i  modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar  al  públic  en el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  els  anteriors  acords 
provisionals,  així  com el  text  complet  de les Ordenances fiscals  aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de 
major difusió de la província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el  període  d’exposició  pública  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.

Cinquè.- Notificar aquest  acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 9

Grup Municipal del PSC:  Sr.  Jesús Naharro Rodríguez, Sr.  Francisco Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca 
Presas, 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. Joaquín Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

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

2n PUNT. Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82.3 RD 2568/1986): 
Moció de condemna a la violència policial de l’estat a Catalunya i sobre l’empresonament 
dels presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assamblea Nacional Catalana.   
 

 
Els grups municipals PSC, ERC i CIU presenten aquesta moció, que es aprovada per 6  
vots a favor del grup PSC, 2 vots a favor del grup ERC,1 vot a favor del grup CIU, 3 vots  
a  favor  del  grup  d’ADA i  3  vots  a  favor  del  grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  1  
abstenció del grup de Ciutadans i 1 vot en contra del grup municipal del PP. 

S’introdueixen esmenes al text, que son aprovades per 6 vots a favor del grup PSC, 2  
vots a favor del grup ERC,1 vot a favor del grup CIU, 3 vots a favor del grup d’ADA i 3  
vots  a  favor  del  grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  1  vot  en  contra  del  grup  de  
Ciutadans i 1 vot en contra del grup municipal del PP. 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un 
Estat  repressor  que  ha  exercit  una  dura  violència  desproporcionada  davant  d’una 
ciutadania que de forma cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent va sortir a votar i  
exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

Condemnem de forma enèrgica, alta i  clara tota la violència generada pel  govern del 
Partit Popular a Espanya, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que 
volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides registrades a 
mans  de  la  brutalitat  policial,  dos  d’elles  en  estat  molt  greu,  la  vulneració  de  drets 
fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no 
cauran mai en l’oblit. 
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Els danys materials que els cossos de seguretat  de l’Estat  han causat  en edificis i  a 
l’espai públic han de ser rescabalats. Totes aquestes actuacions han estat dictades pel 
govern  del  Partit  Popular, que n’és  el  responsable  últim,  i  que n’haurà  d’assumir  les 
conseqüències.

Un exemple d’aquests fets són els que van succeir la tarda de l’1 d’octubre de 2017 a 
l’escola pública sesrovirenca  La Roureda.  L’Ajuntament  de Sant  Esteve Sesrovires va 
recollir la voluntat de denunciar els fets al cos de Mossos d’Esquadra i també va fer una 
declaració institucional aprovada en el Ple Extraordinari del passat 2 d’octubre en el qual 
també es  va  condemnar  la  brutal  actuació  del  cos  de  Policia  Nacional  i  la  violència 
emprada  sobre  els  veïns  i  veïnes  que  pacíficament  es  trobaven  davant  d’aquest 
equipament educatiu.

I un altra fet condemnable de violència simbòlica a la comarca del Baix Llobregat és la 
confiscació per la força de les urnes de votació del Referèndum d’Autodeterminació per 
part de la Guàrdia Civil al Centre d’Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca.

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més 
de 2 milions de persones que el  dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i  una 
especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa 
exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no 
caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i 
por,  són  el  reflex  d’una  societat  madura,  pacífica  i  plenament  democràtica.  Un 
reconeixement a tots els votants i a tots els voluntaris.

Tanmateix,  instem la  Comissió  Europea  a  que faci  un  pronunciament  de rebuig  i  de 
denúncia de la repressió contra la seva pròpia ciutadania i promogui una mediació política 
internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg.

Finalment  en  el  marc  de  judicialització  de  la  vida  política,  la  jutgessa  de l’Audiència 
Nacional ha dictat sentència: presó sense fiança per al president d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart,  i  el  president  de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi  Sànchez, acusats d’un 
delicte  de  sedició.  La  privació  de  llibertat  d’ambdós  és  intolerable  en  una  societat 
democràtica i suposa una clara vulneració dels drets fonamentals fet que significa una 
clara persecució d’un determinat pensament i opció política. 

Els esdeveniments d’aquests dies, exigeixen que es treballi de forma dialogada i decidida 
per ambdues parts. Les demandes de la ciutadania en aquestes setmanes són el reclam 
que l’única solució a l’escenari actual és el diàleg, i fruit d’aquests l’acord polític i no les 
resolucions  i  actuacions  judicials  ni  policials.  S’ha  donat  passos  fruit  del  no  acord  i 
aquests  han  donat  peu  a  intervencions  inadmissibles  a  les  institucions  públiques 
catalanes com la dissolució del parlament de Catalunya i el cessament del president i els 
seus consellers de govern elegits democràticament per al poble de Catalunya, així com 
les competències atribuïdes a les institucions catalanes.  

Volem deixar ben clar que l’Ajuntament d’Abrera i els seus càrrecs electes serem fidels al 
compromís amb tota la ciutadania que representem democràticament.

Per  tots  aquest  motius,  el  Govern  Municipal  d’Abrera  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament d’Abrera l’acord següent:
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Primer. Mostrar la solidaritat de l’Ajuntament d’Abrera amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a 
resultat de l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat Espanyol.

Segon. Expressar el  suport  a tots els alcaldes i  alcaldesses de Catalunya que, d’una 
forma o altra s’han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria de l’1 
d’octubre, tant per promoure l’exercici del dret a decidir o de qualsevol altra expressió de 
les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica amb empara en els 
principis fonamentals d’autonomia local i dret a la participació política.

Tercer. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels 
cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.

Quart. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència 
d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.

Cinqué. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que van 
ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen.

Sisè. Rebutgem la detenció i l’empresonament dels presidents de les entitats Òmnium 
Cultural,  Sr.  Jordi  Cuixart  i  de  l’Assemblea Nacional  Catalana,  Sr.  Jordi  Sànchez per 
motius polítics i reclamem la seva llibertat immediata.

Seté. Continuem exigint solucions polítiques, basades en el diàleg, la negociació i l’acord 
i per tant, rebutgem l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya a proposta del 
govern de l’estat. 

Vuitè.   L’Ajuntament  d’Abrera  s’adhereix  al  Manifest  de  la  taula  per  la  Democràcia 
impulsada per entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil per donar una 
resposta unitària, transversal, ferma i decidia en defensa de les institucions catalanes, els 
drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític, i 
la democràcia.

Novè. Reiterem el compromís per preservar la cohesió social i la convivència  cívica de 
les  nostres  viles  i  ciutats  des  de  la  defensa  de  la  pau,  les  llibertats  i  els  valors 
democràtics. En democràcia, la pluralitat d’idees i opcions polítiques es gestiona per mitjà 
del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai de la violència.

Desè. Comunicar aquest acord a tots els Ajuntaments de la Comarca del Baix Llobregat, 
al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat, a  la  Federació  Catalana  de  Municipis, 
l’Associació  Catalana  de  Municipis,  al  Ministeri  de  l’Interior,  la  Delegació  del  Govern 
Espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.

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

Vots a favor: 15 

Grup Municipal del PSC:  Sr.  Jesús Naharro Rodríguez, Sr.  Francisco Sánchez Escribano, Sr. Albert Roca 
Presas, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García Romero  
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquín Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.
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En contra: 2 

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

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

                                                                                                       Vist-i-plau

La Secretaria acctal,            L’Alcalde,

Isabel de la Cerda Fernández           Jesús Naharro Rodríguez 
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