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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28.03.18ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28.03.18

A la Vila d’Abrera, essent les 19:05 hores del dia 28 de març de 2018, 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
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)   

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)      

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

Excusa la seva assistència 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: 
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ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Acta del Ple ordinari celebrat el 25.01.18  (exp. 806/2018) 

2n  PUNT. Ratificació  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0254  de  23/02/2018, 
d’adhesió a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya  (exp. 
G402/2016/3)

3r PUNT.  Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0206 de data 9/02/18 relatiu 
a l’acord de conformitat en el procediment del Tribunal del Jurat 1/2010 del Jutjat 
d’Instrucció nº 6 de Martorell (exp. 1021/2018)

4t. PUNT. Aprovació inicial  de l’Ordenança reguladora del mercat de venda no 
sedentària (exp. G0381/2017/03)

5è.  PUNT. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2017 i 
modificació de crèdit núm.1 de suplement de crèdit corresponent a l’exercici 2018 
(exp.1748/2018)

6è. PUNT.  Modificació de crèdit núm. 2 de suplement de crèdit, crèdit extraordinari 
i transferències de crèdit corresponent a l’exercici 2018 (exp. 1757/2018)

7è PUNT.  Moció al Ple Municipal en relació amb el sistema públic de pensions 
(exp. 1864/2018)

8è PUNT. -Moció al Ple Municipal en defensa de l'escola catalana i del model 
d'immersió Lingüística (exp.1865/2018)

9è PUNT.  Moció al Ple Municipal en contra de la pujada de les tarifes municipals 
de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL Aigües Ter-Llobregat 
(exp. 1866/2018)

10è PUNT. Moció al Ple Municipal sobre el Pla director urbanístic VIES BLAVES 
(exp.2014/2018)

11è PUNT. Moció al Ple Municipal sobre la recollida selectiva (exp. 2015/2018)

12è  PUNT. Moció  al  Ple  Municipal sobre  la  transparència  i  el  bon govern 
(exp.2016/2018)

13è PUNT. Moció al Ple Municipal en defensa de la Llei de la vivenda PAH (exp. 
2023/2018)

14è. PUNT. Urgències.

II.- CONTROL DE GOVERN
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15è PUNT.  Donar  compte  al  Ple  municipal  del  Decret  2018-0096.  Modificació 
cartipàs- règim delegació competències aprovació despesa i contractació menor. 
(exp. G02/2015/1)

16è.  PUNT.  -Donar  compte  de  la  liquidació  dels  Pressupostos  Generals  de 
l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 2017 i de l’informe d’estabilitat pressupostària. 
(exp. 1248/2018)

17è PUNT. Donar compte dels informes Trimestrals Morositat 4rt. Trimestre 2017, 
Llei 15/2010, de 5 de Juliol. (exp. 796/2018)

18è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de 
les Juntes de Govern de gener i febrer de 2018. (exp. 1701/2018)

19è. PUNT. Precs i preguntes.

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Expedient núm.: G012/2018/01 (806/2018) 
Acta del Ple ordinari celebrat el 25.01.18 .  

“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

file:///expedientes.57
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ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 25 de gener de 2018, 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

En aquest punt s’altera l’ordre del dia, passant-se a tractar en aquest moment el 
PUNT 13. Un representat de la PAH procedeix a la lectura de la moció.

13è. PUNT. Expedient núm.: 2023/2018
Moció  que presenten els Grups Municipals de PSC, ERC i CIU en defensa de la Llei de la vivenda 
PAH

“A petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat Nord, es  
presenta al Ple Municipal de l’Ajuntament d’Abrera la següent moció en defensa de  
la Llei de la Vivenda PAH.

La Llei de la Vivenda de la PAH contempla les següents demandes:

 1.-DACIÓ EN PAGAMENT

-Dació en pagament. 
-Mecanismes de segona oportunitat per a concedir la dació en pagament i la condonació  
del deute.
-Inembargabilitat de l'habitatge habitual d'avaladors.
-Eliminació de clàusules abusives i compensació econòmica de les mateixes.

2.- LLOGUER ASSEQUIBLE

-Establir un marc de regulació dels preus que correspongui als ingressos de la població.
-Reforma de la LAU per donar seguretat i estabilitat
-Ampliació a un mínim de 5 anys i / o fórmules en les quals el contracte només es pugui  
rescindir en casos concrets d'urgència.

3. - STOP DESNONAMENTS
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-Obligació de bancs i grans tenedors d'habitatge d'oferir el lloguer social a les famílies 
afectades abans d'executar un desnonament
-Ajudes a pagar lloguer quan el propietari és un petit tenedor.
-Obligatorietat de l'Administració pública a oferir reallotjaments fins i tot davant situacions 
de prèvia ocupació.
-Assegurar el Dret d’Arrelament en els reallotjaments, oferint mateix municipi.
-Moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge.

4.- HABITATGE SOCIAL 

No assumir els deutes amb recursos públics, obligant a la

-Mobilització de habitatge buit mitjançant la cessió obligatòria.
-Incrementar el parc públic d'habitatges.
-Lloguers Socials no superiors al 30% dels ingressos de la unitat familiar.

5.- SUBMINISTRAMENTS GARANTITS

-Tarifa Social: pagament en funció de la capacitat adquisitiva.
-No  assumir  els  deutes  amb  recursos  públics,  obligant  a  les  subministradores  a  
condonació de les mateixes.
-Principi de precaució: garantia de no tallar els subministraments bàsics d’aigua, llum i  
gas sense abans tenir informació sobre la situació dels i les  afectades.

Per  això  sol·licitem al  Ple  de  l’Ajuntament  d’  Abrera  l’aprovació  dels  següents  
acords:

1. Defensar públicament i inequívocament la Llei que integra les 5 demandes de la 
PAH,

    per fer front a l'emergència habitacional.

2.  Exigir al Govern de l'Estat i a tots els grups parlamentaris del Congrés la
    introducció legislativa de la mateixa.

3. Donar suport i facilitar qualsevol recurs legislatiu per aplicació de la Llei vivenda  
PAH.

4. Traslladar  aquests  acords  al  Govern  de  l`Estat  i  als  grups  parlamentaris  del  
Congres dels Diputats i del Parlament de Catalunya.”

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa
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2n PUNT.Expedient núm.: G402/2016/03
Ratificació del  Decret  d’Alcaldia núm. 2018-0254 de 23/02/2018, d’adhesió a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

L’Alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2018-0254 de data 23 de febrer de 2018, d’adhesió a 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, amb el contingut literal 
següent:

“Al  Ple  municipal  de  29/09/2016  es  va  acordar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Abrera  al  servei  
Registre Públic de Contractes (RPC), en les condicions establertes per part del Consorci AOC,  
d’acord amb els principis d’eficàcia, d’eficiència i d’economia en l’ús dels mitjans electrònics al  
sector públic de Catalunya respecte de les contractacions públiques.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que entrarà en vigor el  
proper dia 9/03/2018, estableix en l’article 347.3 l’obligació dels òrgans de contractació de les  
Administracions  locals  de  publicar  en  el  Perfil  de  contractant,  allotjat  en  una  Plataforma  de  
contractació pública (en el cas de Catalunya a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,  
PSCP), la convocatòria de les licitacions, els seus resultats, els anuncis i d’altra informació.

La PSCP, en compliment dels art. 347.3 LCSP i 4.3 Ordre VEH/172/2017, està sindicada amb la  
Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat, el que permet que la informació publicada  
a la PSCP es publiqui també a la Plataforma estatal i viceversa.

La  proposta  ha  estat  formulada  pel  Servei  de  Secretaria  i  Contractació,  d’acord  amb els  art.  
21.1.a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1.a) i b) del  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim  
local de Catalunya, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la llei,

RESOLC

Primer. Sol·licitar  l’alta  de  l’Ajuntament  d’Abrera  a  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  
Pública i als serveis Perfil de contractant i e-Licita.

Segon. Cedir les dades de caràcter personal necessàries per a la correcta prestació dels serveis.

Tercer. Enviar el formulari de sol·licitud al Consorci AOC mitjançant el portal EACAT.

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Ple Municipal.”

La proposta d'acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, aquesta 
Alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la llei, proposa al Ple l'adopció del següent
  
ACORD

Únic. Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0254  de  data  23  de  febrer  de  2018 
d’adhesió a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.
 

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa
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3r PUNT. Expedient núm.: 1021/2018 (confidencial)
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0206 de data 9/02/18 relatiu a l’acord de conformitat en 
el procediment del Tribunal del Jurat 1/2010 del Jutjat d’Instrucció nº 6 de Martorell. 

“Vist el procediment judicial tramitat al Jutjat d’Instrucció nº 6 de Martorell (procediment 
del  Tribunal  del  Jurat  nº  1/2010)  que  se  segueix  contra  la  funcionària  d’aquesta 
Corporació, Sra. MJBP, amb DNI XXXXX308T, per presumptes delictes continuats de frau 
i exaccions il.legals, i falsedat.

Vist l’informe emès per l’advocat José Luis Bravo García, qui exerceix la defensa lletrada 
de l’Ajuntament, que consta a l’expedient.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0206 de data 09 de febrer de 2018, que en la seva 
part dispositiva estableix:

“PRIMER.-  Manifestar  la  conformitat  de l’Ajuntament  d’Abrera  amb la  proposta  d’escrit  de  
conclusions  definitives  presentat  pel  Ministeri  Fiscal  a  què  s’ha  fet  referència  en  la  part  
expositiva  i,  en  particular,  amb la  xifra  global  de TRENTA MIL EUROS (30.000,-€)  com a  
indemnització a percebre en concepte de responsabilitat  civil  pels perjudicis ocasionats per  
l’acusada MJBP derivats dels fets que són objecte del procediment del Tribunal del Jurat nº  
1/2010 del Jutjat d’Instrucció nº 6 de Martorell.

SEGON.- Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Ple municipal, als efectes de la  
seva ratificació.”

Vista la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 22/02/2018, en la que 
es condemna a l’acusada a indemnitzar l’Ajuntament d’Abrera en la quantitat global de 
30.000 €,  amb un pagament  ajornat  i  fraccionat  a raó de 500 € mensuals durant  un 
termini de 5 anys.

Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació en data 13/03/2018.
 
Vist l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), segons el qual “Els ens 
locals no es poden avenir a les demandes judicials, fer transaccions sobre llurs béns o drets, ni  
sotmetre a arbitratge les conteses que se suscitin sobre aquests si no és mitjançant acord del ple  
adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.”

Vistos l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 53.1 k) del TRLMRLC, proposo al Ple municipal l’adopció del següent

ACORD

PRIMER.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0206 de data 09 de febrer de 2018.

SEGON.- Aprovar  el  reconeixement  del  dret  segons  la  sentencia  esmentada  per  un 
import de 500 euros mensuals durant el període de 5 anys, amb un total de 30.000 euros, 
que s'imputaran a l'aplicació pressupostària del pressupost d'ingressos 39902 Ingressos 
per sentencies judicials de la següent manera: 5.000 euros al pressupost vigent, 6.000 
euros als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022 i 1.000 euros al 2023.

TERCER.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció, Tresoreria i Finances 
als efectes oportuns.”
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No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada 
per:

Vots a favor: 11

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

Abstencions: 5

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.

 

4t PUNT. Expedient núm.: G0381/2017/03
Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora municipal del mercat de venda no sedentària.

“Al municipi d’Abrera existeix un mercat de venda no sedentària que té lloc els dimarts al  
matí.

En data 25 de març de 2011 el  Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’Ordenança  
reguladora de la venda no sedentària, que esdevingué aprovada definitivament per manca  
d’al·legacions en el termini d’informació pública, segons el Decret d’Alcaldia de 22 de juliol  
de 2011.

Des  que  l’Ajuntament  d’Abrera  va  aprovar  l’Ordenança  reguladora  de  la  venda  no  
sedentària actualment vigent, l’ordenament jurídic en la matèria ha sofert modificacions que  
justifiquen l’aprovació d’una nova ordenança.

Es constata la necessitat de regularitzar la situació dels punts de venda actuals d’acord amb 
la normativa vigent i de regular les autoritzacions futures mitjançant el procediment previst  
en aquesta nova ordenança.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1008 de data 26/07/2017 es va donar inici a l’expedient  
d’elaboració de la nova ordenança i es va constituir la comissió d’estudi prevista a l’article 62  
del ROAS.

De  conformitat  amb  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment  
administratiu comú de les Administracions públiques, s’ha substanciat el preceptiu tràmit de  
consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament per tal de recaptar l’opinió dels  
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura  
norma.

Per a la redacció de la nova ordenança s’ha comptat amb el suport de la Diputació de  
Barcelona i de l’assessor jurídic de l’Ajuntament d’Abrera.

S’ha emès informe tècnic favorable PE102/2017 en data 15.11.17 per part de la tècnica  
de Promoció Econòmica.
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S’ha emès informe jurídic per part del lletrat assessor de l’Ajuntament en data 15.03.18.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de Promoció Econòmica, en  
el marc de la normativa vigent i  tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta  
regidora delegada de Promoció Econòmica, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret  
d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Aprovar inicialment  l’ordenança municipal  de mercat  de venda no sedentària,  
segons el projecte que figura a l’expedient, que a la data de la seva entrada en vigor  
derogarà i substituirà l’ordenança actualment vigent. 

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

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà  
aprovada definitivament sense necessitat de nou acord per part del Ple. 

Tercer. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial  
de la Província, i realitzar tots els tràmits legalment previstos per a la seva entrada en  
vigor, segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora  
de les bases del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual  
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del Decret  
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les  
entitats locals. 

Quart. Publicar l’ordenança definitivament aprovada al portal web municipal i al portal de  
la transparència.”

Es  presenten  esmenes  al  projecte  d’ordenança,  les  quals  són  aprovades  per 
unanimitat i s’incorporen al text definitiu sotmès a votació.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació (un cop incorporades 
les esmenes presentades), és aprovada per:

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

5è PUNT. Expedient núm.:1748/2018
Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2017 i modificació de crèdit núm.1 
de suplement de crèdit corresponent a l’exercici 2018.

“Vist  que  per  Decret  d'Alcaldia  núm.  2018-0317  de  data  06/03/2018  es  va  aprovar  la  
liquidació del Pressupost de 2017.

Revisat el tancament de l’exercici de 2017 per part d’intervenció, es posa de manifest que 
a 31 de desembre de 2017 hi ha operacions pendents d’aplicar al pressupost. 
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Tanmateix consten operacions pendents d’aplicar a la comptabilitat de l’exercici actual,  
com a conseqüència de la presentació de factures en l’any 2018 que fan referència a  
obres, serveis o subministraments prestats durant l’exercici 2017 i que segons el principi  
d’anualitat  pressupostària  haurien  d’estar  imputades  a  l’exercici  on  s’ha  realitzat  la  
despesa.

Aquest  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  de  2017  sense  crèdit  
pressupostari  implica  conseqüentment  una modificació  pressupostària  de l’exercici  de 
2018, que s’ha de finançar amb suplements de crèdit, amb subjecció a les disposicions  
vigents amb romanent de tresoreria, d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a  
l’article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

La relació de despeses ascendeixen a un import total de 480.852,19 €.

Vist l’informe d’intervenció núm. 2018-0008 de data 15/03/2018

Vista  la  disposició  addicional  sisena  de la  Llei  Orgànica  d’Estabilitat  Pressupostària  i  
Sostenibilitat Financera, l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i les bases 26 i 36 b)  
de les Bases d’Execució del Pressupost  General  d’aquest  Ajuntament per a l’exercici  
2018.

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

ACORD:

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

Segon.- Aprovar la modificació del pressupost núm. 1 de suplement de crèdit finançat  
amb romanent de tresoreria segons les especificacions següents:

Pressupost de despeses: suplement de crèdit

Aplicació 2017: 130/22699
Aplicació 2018: 130/22699
Nom:  Despeses divers.activ. i func.Polica Local
Consignació inicial: 9.000,00 €
Proposta d’increment: 1.377,60 €
Consignació definitiva:  10.377,60 €

Aplicació 2017: 151/68100
Aplicació 2018: 151/61900
Nom:  Junta de Compensació PP .PI Can Sucarrats
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 10.000,00 €
Consignació definitiva:  20.000,00 €

Aplicació 2017: 150/21000
Aplicació 2018: 1532/21000
Nom:  Rep.Mant.vies públiques
Consignació inicial: 131.404,34 €
Proposta d’increment: 1.169,94 €
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Consignació definitiva:  132.574,28 €

Aplicació 2017: 161/21901
Aplicació 2018: 161/21901
Nom:  Rep.mant.conserv. servei d’aigües
Consignació inicial: 68.880,26 €
Proposta d’increment: 7.505,54 €
Consignació definitiva:  76.385,80€

Aplicació 2017: 161/21902
Aplicació 2018: 161/21902
Nom:  Rep. mant. conserv. clavegueram
Consignació inicial: 77.331,26 €
Proposta d’increment: 14.518,58€
Consignació definitiva:  91.849,84 €

Aplicació 2017: 161/22101
Aplicació 2018: 161/22101
Nom:  Subministrament aigua en alta
Consignació inicial: 250.000,00 €
Proposta d’increment: 18.668,25 €
Consignació definitiva: 268.668,25  €

Aplicació 2017: 161/22108
Aplicació 2018: 161/22108
Nom:  Cànon de l’aigua. Recaptació ORGT
Consignació inicial: 700.000,00 €
Proposta d’increment: 216.264,62 €
Consignació definitiva: 916.264,62  €

Aplicació 2017: 1623/22703
Aplicació 2018: 1623/22703
Nom:  Tractament de la Form
Consignació inicial: 32.000,00 €
Proposta d’increment: 1.716,98 €
Consignació definitiva: 33.716,98 €

Aplicació 2017: 165/22100
Aplicació 2018: 165/22100
Nom:  Subministrament energia elèctrica
Consignació inicial: 741.650,00 €
Proposta d’increment: 75.752,52 €
Consignació definitiva: 817.402,52 €

Aplicació 2017: 231/21200
Aplicació 2018: 231/21200
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.serveis soc.
Consignació inicial: 7.913,28 €
Proposta d’increment: 532,91 €
Consignació definitiva: 8.446,19 €

Aplicació 2017: 2311/22699
Aplicació 2018: 2311/22699
Nom:  Funcionament Casal d’Avis
Consignació inicial: 72.010,90 €
Proposta d’increment: 363,00 €
Consignació definitiva: 72.373,90  €

Aplicació 2017: 311/22699
Aplicació 2018: 311/22699
Nom:  Desp.dive. actv. i func.sanitat
Consignació inicial: 90.272,35 €
Proposta d’increment: 5.343,51 €
Consignació definitiva: 95.615,86  €
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Aplicació 2017: 320/21200
Aplicació 2018: 320/21200
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.ensenyament
Consignació inicial: 300.000,00 €
Proposta d’increment: 187,30 €
Consignació definitiva: 300.187,30 €

Aplicació 2017: 330/22699
Aplicació 2018: 330/22699
Nom:  Despe.dive.acti i func.cultura
Consignació inicial: 210.593,46 €
Proposta d’increment: 391,50 €
Consignació definitiva: 210.984,96  €

Aplicació 2017: 3322/22799
Aplicació 2018: 3322/22799
Nom:  Arxiu municipal
Consignació inicial: 38.024,10€
Proposta d’increment: 6.752,22 €
Consignació definitiva: 44.776,32  €

Aplicació 2017: 334/22609
Aplicació 2018: 334/22609
Nom: Despeses acció cultural
 Consignació inicial: 50.000,00 €
Proposta d’increment: 9.765,12€
Consignació definitiva: 59.765,12 €

Aplicació 2017: 337/22699
Aplicació 2018: 337/22699
Nom:  Desp.dive. ancti. i func. joventut
Consignació inicial: 128.966,79 €
Proposta d’increment: 200,40 €
Consignació definitiva: 129.167,19 €

Aplicació 2017: 342/22799
Aplicació 2018: 342/22799
Nom: Funcionament departament d'esports
Consignació inicial:  451.935,38 €
Proposta d’increment: 5.072,25
Consignació definitiva: 460.007,63 €

Aplicació 2017: 4312/21200
Aplicació 2018: 4312/21200
Nom: Reparac.mant. i conserv.edificis i inst. mercat municipal
Consignació inicial: 36.000,00 €
Proposta d’increment: 630,43€
Consignació definitiva: 36.630,43 €

Aplicació 2017: 491/22699
Aplicació 2018: 491/22699
Nom:  Despeses diverses Ràdio Abrera 
Consignació inicial: 25.500,00 €
Proposta d’increment: 79.594,60€
Consignació definitiva: 105.094,60 €

Aplicació 2017: 1532/21200
Aplicació 2018: 920/21200
Nom:  Rep.mant.conserv.edifi i inst.edif.oficials
Consignació inicial:  41.867,72 €
Proposta d’increment: 7.220,94 €
Consignació definitiva: 49.088,66  €
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Aplicació 2017: 920/21400
Aplicació 2018: 920/21400
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.parc mòbil
Consignació inicial:  25.400,00 €
Proposta d’increment: 33,19 €
Consignació definitiva: 25.433,19 €

Aplicació 2017: 920/21600
Aplicació 2018: 920/21600
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.equips informàtics
Consignació inicial: 90.000,00 €
Proposta d’increment: 1.777,46 €
Consignació definitiva: 91.777,46 €

Aplicació 2017: 920/22000
Aplicació 2018: 920/22000
Nom:  Material d’oficina no inventariable
Consignació inicial: 15.000,00 €
Proposta d’increment: 116,05 €
Consignació definitiva: 15.116,05 €

Aplicació 2017: 920/22003
Aplicació 2018: 920/22003
Nom: Reprografia
Consignació inicial: 20.559,50 €
Proposta d’increment: 1.989,97 €
Consignació definitiva: 22.549,47 €

Aplicació 2017: 920/22104
Aplicació 2018: 920/22104
Nom:  Vestuari i efectes personals
Consignació inicial: 67.000,00 €
Proposta d’increment: 1.156,88 €
Consignació definitiva: 68.156,88 €

Aplicació 2017: 920/22201
Aplicació 2018: 920/22201
Nom: Comunicacions postals, missatgeria i destribució
Consignació inicial: 49.700,00€
Proposta d’increment: 1.114,43 €
Consignació definitiva: 50.814,43 €

Aplicació 2017: 920/22603
Aplicació 2018: 920/22603
Nom: Publicitat oficial
Consignació inicial: 10.000,00 €
Proposta d’increment: 1.928,85 €
Consignació definitiva: 11.928,85 €

Aplicació 2017: 929/22102
Aplicació 2018: 929/22102
Nom: Subministrament de gas i carburants de calefacció
Consignació inicial: 110.000,00 €
Proposta d’increment: 1.403,09 €
Consignació definitiva: 111.403,09 €

Aplicació 2017: 929/22200
Aplicació 2018: 929/22200
Nom: Manteniment i subministrament telefònic
Consignació inicial: 59.491,98 €
Proposta d’increment: 8.222,14 €
Consignació definitiva: 67.714,12 €

Aplicació 2017: 929/62501
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Aplicació 2018: 929/62501
Nom: Paraments diversos
Consignació inicial: 31.705,46 €
Proposta d’increment: 67,40 €
Consignació definitiva: 31.772,86 €

Aplicació 2017: 932/22708
Aplicació 2018: 932/22708
Nom: Serveis de recaptació a favor de l’entitat
Consignació inicial: 140.000,00 €
Proposta d’increment: 14,52 €
Consignació definitiva:  140.014,52 €

Modificació pressupost ingressos
Denominació: Romanent tresoreria
Aplicació pressupostària: 87000
Import: 480.852,19 €

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.”

Annex (A)

N. Operació Data Aplicació Saldo Text lliure

220170012266 04/09/2017 2017       1532 21200 50,00

FRA.  2017/17  APORTACIO 
COMUNITARIA REPARACIO 
TERRAT - G353/2017/03

220170012509 07/09/2017 2017       1532 21200 374,77

FRA.  2017/16  QUOTES 
COMUNITARIES  ANUALS 
2015 i 2016 - 226/2017

  Total 2017       1532 21200 424,77  

220170007172 20/06/2017 2017       161 21901 3.380,33

OPA  2017  -  G330/2015/08, 
SERVEIS DE CONTROL DE 
QUALITAT   AIGÜES  DE 
CONSUM  HUMÀ,  3ER 
TRIMESTRE  2016  - 
G330/2015/08

  Total 2017       161 21901 3.380,33  

220170017414 20/12/2017 2017       165 22100 419,34

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/12/2013  - 
10/01/2014,  FRA 
P0Z701Y0171669,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017415 20/12/2017 2017       165 22100 419,91

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/01/2014  - 
10/02/2014,  FRA 
P0Z701Y0171672,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017416 20/12/2017 2017       165 22100 320,38

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/01/2014  - 
10/02/2014,  FRA 
P0Z701Y0171702,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017417 20/12/2017 2017       165 22100 296,98 SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
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CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  12/09/2014  - 
09/10/2014,  FRA 
P0Z701Y0171695,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017418 20/12/2017 2017       165 22100 480,56

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/07/2015  - 
07/08/2015,  FRA 
P0Z701Y0171719,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017419 20/12/2017 2017       165 22100 715,22

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  07/08/2015  - 
09/09/2015,  FRA 
P0Z701Y0171724,  PASSEIG 
ESGLES

220170017420 20/12/2017 2017       165 22100 611,43

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  08/03/2016  - 
10/04/2016,  FRA 
P0Z701Y0171742,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017421 20/12/2017 2017       165 22100 627,68

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/05/2016  - 
08/06/2016,  FRA 
P0Z701Y0171749,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017422 20/12/2017 2017       165 22100 190,97

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/05/2014  - 
11/06/2014, 
FRAP0Z701Y0171679, 
PASSEIG ESGLESIA

220170017423 20/12/2017 2017       165 22100 231,84

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  13/01/2015  - 
10/02/2015,  FRA 
P0Z701Y0171712,  PASSEIG 
ESGLES

220170017424 20/12/2017 2017       165 22100 558,27

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/11/2015  - 
10/12/2015,  FRA 
P0Z701Y0171732,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017425 20/12/2017 2017       165 22100 687,46

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  05/08/2016  - 
09/09/2016,  FRA 
P0Z701Y0171762,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017426 20/12/2017 2017       165 22100 248,86

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/02/2014  - 
11/03/2014,  FRA 
P0Z701Y0171674,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017427 20/12/2017 2017       165 22100 153,42 SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
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PERIODE  11/11/2014  - 
10/12/2014,  FRA 
P0Z701Y0171705,  PASSEIG 
ESGLES

220170017428 20/12/2017 2017       165 22100 722,59

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  08/10/2015  - 
10/11/2015,  FRA 
P0Z701Y0171729,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017429 20/12/2017 2017       165 22100 627,34

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  08/06/2016  - 
11/07/2016,  FRA 
P0Z701Y0171750,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017430 20/12/2017 2017       165 22100 420,33

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  12/11/2013  - 
09/12/2013,  FRA 
P0Z701Y0171667,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017431 20/12/2017 2017       165 22100 338,10

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/07/2014  - 
08/08/2014,  FRA 
P0Z701Y0171686,  PASSEIG 
ESGLES

220170017432 20/12/2017 2017       165 22100 627,06

UBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  08/06/2015  - 
09/07/2015,  FRA 
P0Z701Y0171717,  PASSEIG 
ESGLESIA

220170017433 20/12/2017 2017       165 22100 444,48

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/02/2016  - 
08/03/2016,  FRA 
P0Z701Y0171739,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017434 20/12/2017 2017       165 22100 688,62

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  13/10/2016  - 
11/11/2016,  FRA 
P0Z701Y0171770,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017435 20/12/2017 2017       165 22100 200,18

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/04/2014  - 
09/05/2014,  FRA 
P0Z701Y0171678,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017436 20/12/2017 2017       165 22100 179,12

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/12/2014  - 
13/01/2015,  FRA 
P0Z701Y0171710,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017437 20/12/2017 2017       165 22100 513,77 SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/12/2015  - 
13/01/2016,  FRA 



17

P0Z701Y0171735,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017438 20/12/2017 2017       165 22100 869,65

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/09/2016  - 
13/10/2016,  FRA 
P0Z701Y0171767,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017439 20/12/2017 2017       165 22100 290,21

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  11/06/2014  - 
09/07/2014,  FRA 
P0Z701Y0171682,  PASSEIG 
ESGLES

220170017440 20/12/2017 2017       165 22100 149,60

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  12/05/2015  - 
08/06/2015,  FRA 
P0Z701Y0171715,  PASSEIG 
ESGLES

220170017441 20/12/2017 2017       165 22100 366,78

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  13/01/2016  - 
09/02/2016,  FRA 
P0Z701Y0171737,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017442 20/12/2017 2017       165 22100 287,01

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  08/08/2014  - 
12/09/2014,  FRA 
P0Z701Y0171690,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017443 20/12/2017 2017       165 22100 696,56

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  09/09/2015  - 
08/10/2015,  FRA 
P0Z701Y0171727,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017444 20/12/2017 2017       165 22100 379,38

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  11/07/2016  - 
05/08/2016,  FRA 
P0Z701Y0171758,  PASSEIG 
ESGLESI

220170017445 20/12/2017 2017       165 22100 625,97

SUBMINISTRAMENT  LLUM, 
CUPS: 
ES0031405815769002RG0F, 
PERIODE  10/04/2016  - 
10/05/2016,  FRA 
P0Z708Y0004586,  PASSEIG 
ESGLESI

  Total 2017       165 22100 14.389,07  

220170013136 25/09/2017 2017       311 22699 2.068,93

FRA.  P-SG-00280  - 
PRESTACIO  SERVEI 
CEMENTIRI  2n  SEMESTRE 
2016 - G292/048NF/2017/02

  Total 2017       311 22699 2.068,93  

220170020142 31/12/2017 2017       330 22699 352,94

FRA.  01/2017  -  CLASSES 
DE  ZUMBA  A  LA  PLAÇA 
RAFAEL CASANOVA

  Total 2017       330 22699 352,94  
220170019768 31/12/2017 2017       334 22609 302,50 FRA  2017//259  -  TALLER 

CARTES  SSMM  REIS 
ORIENT  i  JOGUINES 
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RECICLADES  - 
G336/513OD/2017/36

220170019769 31/12/2017 2017       334 22609 557,02

FRA  0003456646  -  DRETS 
D'AUTOR  DEL  CONCURS 
DE  TEATRE  2017  - 
G336/513OD/2017/10

220170019770 31/12/2017 2017       334 22609 2.825,35

FRA  17127  - 
SONORITZACIO 
SETEMBRE  MUSICAL  - 
G336/018DP/2017/131

220170019771 31/12/2017 2017       334 22609 2.662,00

FRA  25  -  CONCERT 
MUSICA  MISTICA  - 
G336/513OD/2017/14

220170019772 31/12/2017 2017       334 22609 598,95

FRA  17162  - 
SONORITZACIO  CONCERT 
JAZZ  AL  MERCAT  - 
G336/513OD/2017/44

220170019774 31/12/2017 2017       334 22609 1.306,80

FRA 2017085 - GAUDEIX LA 
MUSICA,  OCTUBRE  A 
DESEMBRE  - 
G336/513OD/2017/27

220170019785 31/12/2017 2017       334 22609 677,60

FRA  B-37/2017  -  TALLER 
RAP CONTRA EL RACISME, 
2017

220170019786 31/12/2017 2017       334 22609 834,90

FRA  2017//270  - 
ASSESSORAMENT 
IDENTIFICACIO  i 
PRESENTACIO  ACTIVITATS 
CULTURALS i LITERARIES

  Total 2017       334 22609 9.765,12  

220170019776 31/12/2017 2017       491 22699 79.594,60

FRA.  17000492  -  QUOTES 
ENTITATS  PROTOCOL 
GENERAL

  Total 2017       491 22699 79.594,60  

220170012518 08/09/2017 2017       920 22003 296,45

FRA  170029  -   QUOTA 
LLOGUER  EQUIPAMENTS. 
PERIODE  01/12/2016  - 
31/12/2016 - G334/2013/08

  Total 2017       920 22003 296,45  

220170019773 31/12/2017 2017       920 22104 1.156,88
FRA  250  -  UNIFORMES  - 
G329/2016/10

  Total 2017       920 22104 1.156,88  

220170020301 31/12/2017 2017       920 22603 270,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIÓ 
201702008017L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020302 31/12/2017 2017       920 22603 90,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIÓ 
201702008128  - 
PUBLICACIO ANUNCIS

220170020303 31/12/2017 2017       920 22603 80,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008127L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020304 31/12/2017 2017       920 22603 100,45

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008310L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020305 31/12/2017 2017       920 22603 80,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008450L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020306 31/12/2017 2017       920 22603 270,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008766L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020307 31/12/2017 2017       920 22603 200,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008799L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020308 31/12/2017 2017       920 22603 270,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008835L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

220170020309 31/12/2017 2017       920 22603 270,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008867L  - 
PUBLICACIO ANUNCI
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220170020310 31/12/2017 2017       920 22603 80,00

DOMICILIAT  LIQUIDACIO 
201702008913L  - 
PUBLICACIO ANUNCI

  Total 2017       920 22603 1.710,45  

220170013361 02/10/2017 2017       929 22200 1.191,10

FRA  60L6RR009563  - 
DADES LOT 3,  DESEMBRE 
2016 - G337/2013/07

220170013364 02/10/2017 2017       929 22200 1.657,49

FRA  FRA  60L6RR009713- 
SERVEIS  DE  TELEFONIA, 
DESEMBRE  2016  - 
G337/2013/07

220170019775 31/12/2017 2017       929 22200 1.682,72

FRA  60L7RR020218  - 
SERVEI  TELEFONIA 
DESEMBRE 2017

  Total 2017       929 22200 4.531,31  

220170019787 31/12/2017 2017       929 62501 67,40
FRA   17065  -  DIVERS  - 
G336/007PQ/2017/193

Total 2017       929 62501 67,4

Total general 117.738,25

Annex (B)

N. Operació Data Aplicació Saldo Text lliure

220180002087 14/03/2018 2018       130 22699 366,10

OPA  FRA.  201800003  - 
SERVEI  TRASLLAT  GRUES, 
NOVEMBRE  I  DESEMBRE 
2017 - G336/087AV/2018/09

220180002091 14/03/2018 2018       130 22699 1.011,50

OPA FRA 180028 - ARMILLES 
ANTIBALES  POLICIA LOCAL 
- G336/087AV/2017/100

  Total 2018       130 22699 1.377,60  

220180002105 14/03/2018 2018       151 61900 5.000,00

OPA  FRA.  000001  - 
DESPESES  POLIGON 
INDUSTRIAL  CAN 
SUCARRATS  1r  SEMESTRE 
2017  - E031/2002/009

220180002106 14/03/2018 2018       151 61900 5.000,00

OPA  FRA.  000001  - 
DESPESES  POLIGON 
INDUSTRIAL  CAN 
SUCARRATS  2n  SEMESTRE 
2017 - E031/2002/009

  Total 2018       151 61900 10.000,00  

220180002088 14/03/2018 2018       1532 21000 1.169,94

OPA  FRA  452808760  - 
REPARACIO  ELEVADOR 
FFCC - G336/052GH/2017/615

  Total 2018       1532 21000 1.169,94  

220180002069 14/03/2018 2018       161 21901 357,21

OPA  FRA  0462834272  - 
SUBMINISTRAMENT 
BOMBONES  CLOR  - 
G336/052GH/2017/453

220180002079 14/03/2018 2018       161 21901 3.768,00

OPA  FRA  2018-001  - 
REPARACIO  FUITA  AIGUA. 
AV.GENERALITAT/RUBI,  2017 
- G336/052GH/2017/671

  Total 2018       161 21901 4.125,21  

220180002077 14/03/2018 2018       161 21902 7.786,57

OPAFRA VOC0116918F00001 
-  SERVEIS  INSPECCIO, 
NETEJA,  MANT.  i 
REPARACIO  BOMBAMENTS 
POUS AIGÜES RESID, 2017 - 
G330/2017/05

220180002078 14/03/2018 2018       161 21902 5.506,88 OPA FRA VOC0116918F00002 
-  SERVEI  NETEJA 
EMBORNALS  i  REIXES 
CLAVEGUERAM,  OCT  A 
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DESEMBRE  2017  - 
G330/2017/05

220180002086 14/03/2018 2018       161 21902 1.225,13

OPA  FRA  7010025386  - 
ASSISTENCIA  TECNICA 
TRIMESTRAL, 4t TRIMESTRE 
2017 - G330/2011/07

  Total 2018       161 21902 14.518,58  

220180002075 14/03/2018 2018       161 22101 18.668,25

OPA  FRA  2018-00065  - 
COMPTADOR  AIGUA  POT.  I 
CABALÍMETRE  SORTIDA 
DIPÒSIT  CAN  VILALBA, 
DESEMBRE  2017  - 
G336/052GH/2017/100

  Total 2018       161 22101 18.668,25  

220180002103 14/03/2018 2018       161 22108 216.264,62

FRA.  BON20170002098  - 
BONIFICACIO CANON AIGUA 
11/2017

  Total 2018       161 22108 216.264,62  

220180002074 14/03/2018 2018       1623 22703 1.604,56

OPA  FRA  20180A000001  - 
TRACTAMENT DE LA FORM, 
DESEMBRE  2017  - 
G401/2017/01

220180002093 14/03/2018 2018       1623 22703 112,42

OPA  FRA  20180A000099  - 
COMPOST  JARDINERIA 
/HORTICULTURA, 
DESEMBRE  2017  - 
G401/2017/02

  Total 2018       1623 22703 1.716,98  

220180002095 14/03/2018 2018       165 22100 15.357,33

OPA  DOMICILIAT  FRA 
00Z806N0000121  -  LLUM 
EDIFICIS  MUNICIPALS 
DIVERSOS, DESEMBRE 2017 
- G337/2016/40

220180002096 14/03/2018 2018       165 22100 37.124,08

OPA  DOMICILIAT  FRA 
00Z806N0000156  -  LLUM 
ENLLUMENAT PUBLIC,  2017 
- G337/2016/40

220180002097 14/03/2018 2018       165 22100 468,21

OPA  SUBMINISTRAMENT 
LLUM.  CUPS: 
ES0031408001630001DK0F, 
30/11/2017  -  31/12/2017  FRA 
P1M801N0019098,FEDERICO 
GARCIA

220180002098 14/03/2018 2018       165 22100 8.413,83

OPA  DOMICILIAT  FRA 
00Z806N0000130-  LLUM 
EDIFICIS  I  INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES,  DESEMBRE 
2017 - G337/2016/40

  Total 2018       165 22100 61.363,45  

220180002083 14/03/2018 2018       231 21200 532,91

OPA FRA 11  -   SERVEI  DE 
NETEJA  ESCOLA  BRESSOL 
(S.SOCIALS),  DESEMBRE 
2017 - G330/2016/05

  Total 2018       231 21200 532,91  

220180002104 14/03/2018 2018       2311 22699 363,00

OPA  FRA.  3/2017MO  - 
SESSIONS IOGA CASAL AVIS 
- G336/069PC/CASAL/2017/37

  Total 2018       2311 22699 363,00  

220180002070 14/03/2018 2018       311 22699 597,14

OPA FRA 1253 - SERVEIS DE 
CONTROL  DE  PLAGUES, 
DESEMBRE  2017  - 
G330/2016/07

220180002092 14/03/2018 2018       311 22699 2.677,44

OPA  FRA.-  P-SG-00328-M 
PRESTACIO  SERVEIS 
FUNERARIS.  2N SEMESTRE 
2017 - G292/048NF/2017/02

  Total 2018       311 22699 3.274,58  
220180002084 14/03/2018 2018       320 21200 161,28 OPA  FRA  3343346011 
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-SERVEI  MANTENIMENT 
ASCENSOR  NOVA  ESCOLA 
BRESSOL  (C.  TARRAGONA) 
01/10/2017  -31/12/2017  - 
G333/2016/34

220180002085 14/03/2018 2018       320 21200 26,02

OPA  FRA  3343346010 
-SERVEI  MANTENIMENT 
ASCENSOR  NOVA  ESC. 
BRESSOL (C.  TARRAGONA), 
17/03  -31/03/2017  - 
G333/2016/34

  Total 2018       320 21200 187,30  

220180002060 14/03/2018 2018       330 22699 38,56

OPA  FRA  1180002897  - 
SERVEI  RECAUDACIO 
DRETS AUTOR ACTUACIONS 
XARXA

  Total 2018       330 22699 38,56  

220180002081 14/03/2018 2018       3322 22799 6.752,22

OPA  FRA  17001047  - 
SERVEIS  TRACTAMENT 
ARXIVÍSTIC  FONS 
DOCUMENTALS,  4RT 
TRIMESTRE - G330/2017/01

  Total 2018       3322 22799 6.752,22  

220180002071 14/03/2018 2018       337 22699 200,40

OPA  FRA  40  -  ESMORÇAR 
PERSONAL  TAQUILLATGE  - 
G336/INF/2017/40

  Total 2018       337 22699 200,40  

220180002072 14/03/2018 2018       342 22799 3.644,48

OPA  FRA  718013003777  - 
LLOGUER  i  MANTENIMENT 
MAQUINES  FITNESS, 
DESEMBRE  2017   - 
G329/2017/09

220180002089 14/03/2018 2018       342 22799 630,03

OPA  FRA  1177051759  - 
CONTROL  AIGUA  PISCINES 
CAM,  ABRIL  2017  - 
G330/2014/23

220180002090 14/03/2018 2018       342 22799 797,74

OPA  FRA  1177051760  - 
CONTROL  AIGUA  PISCINES 
CAM,  MAIG  20017  - 
G330/2014/23

  Total 2018       342 22799 5.072,25  

220180002068 14/03/2018 2018       4312 21200 630,43

OPA  FRA.  123-2017/2  - 
REGULARITZACIÓ  CONSUM 
FRED  INDUSTRIAL  MMA, 
ANY 2017

  Total 2018       4312 21200 630,43  

220180002056 13/03/2018 2018       920 21200 3.020,52

OPA FRA 005/2017  QUOTES 
ORDINARIES B4, ENTRESOL 
i  SOTERRANI.  JULIOL  i 
OCTUBRE  2016-GENER  i 
ABRIL 2017

220180002057 13/03/2018 2018       920 21200 3.020,52

OPA FRA. 003/2017 QUOTES 
ORDINARIES B4, ENTRESOL 
i  SOTERRANI.  JULIOL  i 
OCTUBRE  2015-GENER  i 
ABRIL 2016

220180002058 13/03/2018 2018       920 21200 755,13

OPA FRA. 001/2017 QUOTES 
ORDINARIES B4, ENTRESOL 
i  SOTERRANI. ABRIL 2015

  Total 2018       920 21200 6.796,17  

220180002082 14/03/2018 2018       920 21400 33,19

OPA  FRA.  C17-12-4759 
REPARACIO  PUNXADA  - 
G336/087AV/2017/111

  Total 2018       920 21400 33,19  

220180002066 14/03/2018 2018       920 21600 211,24

OPA  FRA.  2017/535  - 
MANTENIMENT  GESTIÓ 
CONTROL  HORARI, 
DESEMBRE  2017  - 
G330/2014/13
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220180002067 14/03/2018 2018       920 21600 1.566,22

OPA  FRA.  2017/532  - 
LLICENCIA I CONFIGURACIO 
CONTROL  PRESENCIES  - 
G336/009RM/2017/02

  Total 2018       920 21600 1.777,46  

220180002062 14/03/2018 2018       920 22000 116,05

OPA FRA. 212570 MATERIAL 
DIVERS  OFICINA  - 
G336/007PQ/2017/175

  Total 2018       920 22000 116,05  

220180002063 14/03/2018 2018       920 22003 573,27

OPA  FRA  2018/A/5393  - 
COPIES  B/N  i  COLOR, 
DESEMBRE  2017  - 
G337/2016/37

220180002064 14/03/2018 2018       920 22003 244,52

OPA  FRA  2018/A/5334  - 
QUOTA  LLOGUER 
FOTOCOPIADORES., 
DESEMBRE  2017  - 
G337/2016/37

220180002065 14/03/2018 2018       920 22003 27,30

OPA FRA 2018/A/5480 - RENT 
C777JB00248MP C2504EXSP, 
DESEMBRE  2017  - 
G337/2016/37

220180002076 14/03/2018 2018       920 22003 493,66

OPA FRA 180361 - LECTURA 
FOTOCOPIADORES 
DIVERSOS DEPARTAMENTS, 
DESEMBRE  2017  - 
G334/2013/08

220180002080 14/03/2018 2018       920 22003 354,77

OPA  FRA  2017/A/5260  - 
QUOTA  LLOGUER  EQUIPS, 
DESEMBRE  2017  - 
G337/2016/37

  Total 2018       920 22003 1.693,52  

220180002061 14/03/2018 2018       920 22201 1.114,43

OPA FRA. 35610 -  TARGETA 
PLUJA  ESTRELLES  - 
G336/007PQ/2017/189

  Total 2018       920 22201 1.114,43  

220180002102 14/03/2018 2018       920 22603 218,40

OPA  DOMICILIAT  FRA 
AB/1801555 - TAXA NORMAL 
DOGC  18.032.038 
CONTRACTACIO  MAXIMA 
URGENCIA  ANY  2017  - 
G197/2017/45

  Total 2018       920 22603 218,40  

220180002059 14/03/2018 2018       929 22102 1.403,09

OPA  GAS  FRA 
P1M801N0063822  PERIODE 
20/11/2017  al  15/12/2017 
CUPS 
ES0217010228011505LR, 
FEDERICO  GARCIA  LORCA 
15-LOCAL

  Total 2018       929 22102 1.403,09  

220180002073 14/03/2018 2018       929 22200 1.495,43

OPA  FRA  CI0906751706  - 
SERVEI  DESEMBRE  2017 - 
G337/2013/07

220180002094 14/03/2018 2018       929 22200 2.195,40

OPA  DOMICILIAT  FRA 
28-A8U1-002463  -  TRAFIC 
18/11  -  17/12/17  QUOTES 
DESEMBRE  2017   - 
G337/2017/18

  Total 2018       929 22200 3.690,83  

220180002099 14/03/2018 2018       932 22708 0,48

OPA  DOMICILIAT  FRA 
05000CH0162014  - 
COMISSIONS  IVA  TAXA 
FIANCES  INCASOL, 
26/10/2017-01/11/2017

220180002100 14/03/2018 2018       932 22708 13,31 OPA  DOMICILIAT  FRA 
05000CH0353434  - 
COMISSIONS  IVA 
DEPARTAMENT  D'ESPORTS, 
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03/11/17-04/11/2017

220180002101 14/03/2018 2018       932 22708 0,73

OPA  DOMICILIAT  FRA 
05000CH2737993  - 
COMISSIONS  IVA  TAXA 
FIANCES  INCASOL, 
NOVEMBRE 2017

Total 2018       932 22708 14,52

Total general 363.113,94

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. Jose Luís Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.     

Abstencions:  4

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

6è PUNT. Expedient: 1757/2018
Modificació de crèdit núm. 2 de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferències de crèdit 
corresponent a l’exercici 2018.

“Els  crèdits  extraordinaris,  suplements  de  crèdit  i  transferències  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. 2018-0317 de data 06/03/2018 es va aprovar la liquidació del  
Pressupost de 2017 de la qual va resultar un romanent de tresoreria per despeses generals  
de 13.453.349,87 euros.

Vista la memòria de la Regidora d’Hisenda de data  16 de març de 2018 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. 2018-0013 de data 16 de març de 2018.

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 2018, i d’acord amb  
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l’article 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril,  que desenvolupa el Capítol primer del Títol  
sisè  de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre,  reguladora  de les  Hisendes  Locals,  en 
matèria de Pressupostos.

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

ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost núm. 2 de suplement de crèdit,  
crèdit extraordinari i transferència de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a  
despeses generals, segons les especificacions següents:

DOCUMENT MC: A -  TIPUS DE MODIFICACIÓ: SUPLEMENT DE CRÈDITS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ

Crèdit 
inicial Modificacions de crèdit

Modificació 
proposada

Crèdit 
definitiu

231/22610
Despeses activ. I 

func. Dones i Igualtat 14.000,00 € 0,00 € 36.606,60 € 50.606,60 €

231/22612

Despeses diverses 
activ. I func. 

Assistència Social 
Primària 189.224,83 € 0,00 € 16.000 € 205.224,83 €

1621/22703
Recollida selectiva 

de residus 189.706,84 € 0,00 € 56.000 € 245.706,84 €

170/22699

Despeses diverses 
activ. I func. Medi 

Ambient 65.786,50 € 0,00 € 7.000 € 72.786,50 €

161/21901
Rep. Mant. i conserv. 

Servei aigües 68.880,26 € 0,00 € 18.500 € 87.380,26 €

161/22101
Subministrament 
d’aigua en alta 250.000,00 € 0,00 € 37.000 € 287.000,00 €

1532/21000

Rep. Mant. i 
Conserv. Vies 

públiques 131.404,34 € 0,00 € 100.000 € 231.404,34 €

1720/21000

Mant. zones verdes, 
camins agrícoles i 

pistes forestals 75.831,72 € 0,00 € 100.000 € 175.831,72 €

920/22706
Estudis i Assistència 

Tècnica 338.193,01 € 0,00 € 154.000 € 492.193,01 €

334/22609
Despeses Acció 

Cultural 50.000,00 € 0,00 € 1.400 € 51.400,00 €

3322/22799 Arxiu municipal 38.024,10 € 0,00 € 7.260 € 45.284,10 €
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311/22699
Despeses diverses 
activ. I func. sanitat 90.272,35 € 0,00 € 7.500 € 97.772,35 €

491/22602

Butlletí mpal 
d’informació, agenda 

i despeses de 
comunicació 59.000,00 € 0,00 € 10.000 € 69.000,00 €

330/22699
Despeses diverses 
activ. I func. Cultura 210.593,46 € 0,00 € 25.000 € 235.593,46 €

3321/22699
Despeses diverses 

acti. I func. Biblioteca 10.000,00 € 0,00 € 18.150 € 28.150,00 €
TOTAL  CAPITOL  II  -  DESPESES 
CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.780.917,41 
€ 0,00 € 594.416,60 €

2.375.334,01 
€

      

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ

Crèdit 
inicial Modificacions de crèdit

Modificació 
proposada

Crèdit 
definitiu

231/48900

Subvencions i 
Ajuts a la 

Cooperació i 
desenvolupament 20.696 € 0,00 € 3.000 € 23.696 €

340/48912

Subvenció Club 
Atletisme Abrera 

Corre D9 2.800 € 0,00 € 3.000 € 5.800 €

929/48001

Subvenció 
Fundació 
Auria/Fil 32.558 € 0,00 € 1.558,37 € 34.117 €

TOTAL CAPITOL IV – TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 56.054 € 0,00 € 7.558,37 € 63.613 €

 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ

Crèdit 
inicial Modificacions de crèdit

Modificació 
proposada

Crèdit 
definiu

491/62501
Material 

inventariable 
Ràdio Abrera

  

8.100 €

 

(2018/2/INVER/45 i 97) 17.500,00 € 0,00 € 25.600 €

165/63700 Reposició 
enllumenat

  

10.000 € 60.000 €(2018/2/INVER/72) 50.000,00 € 0,00 €

132/63200
Inver. Repos. 

Edf. I Instal·lac. 
Policia Local

  

9.300 € 14.900 €(2018/2/INVER/65) 5.600,00 € 0,00 €

231/63200
Inversió Rep. 

Edif. i Instal·lac. 
Serveis Socials

  

2.000 € 4.000 €(2018/2/INVER/77) 2.000,00 € 0,00  €

1532/61902
Reposició 

asfaltats i voreres 
via pública

  

500.000 € 750.000 €(2018/2/INVER/10) 250.000,00 € 0,00 €

1532/61900 Rehabilitació de 
vies públiques

  

357.000 € 707.000 €(2018/2/INVER/83) 350.000,00 € 0,00 €
231/63200 Inv. Edificis i   47.811,76 € 49.811,76 €
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Construccions(2014/2/INVER/17) 2.000,00 € 0,00 €

340/62501
Material 

Inventariable 
esports

  

4.500 € 16.500 €(2018/2/INVER/23) 12.000,00 € 0,00 €

342/63200 Inver. Rep. Edif. i 
Instal. esports

  

15.645,30 € 44.645,30 €(2018/2/INVER/85) 29.000,00 € 0,00 €

342/63200 Inver. Rep. Edif. i 
Instal. esports

  

50.000 € 79.000 €(2018/2/INVER/86) 29.000,00 € 0,00 €

342/63200 Inver. Rep. Edif. i 
Instal. esports

  

60.000 € 89.000 €(2018/2/INVER/87) 29.000,00 € 0,00 €

342/63203 Millores Piscina 
Estiu

  

35.000 € 165.000 €(2018/2/INVER/68) 130.000,00 € 0,00 €

929/62500

Mobiliari

  

40.000 € 73.894 €(2018/2/INVER/88) 33.893,94 € 0,00 €

929/62500

Mobiliari

  

943,75 € 34.837,69 €(2018/2/INVER/89) 33.893,94 € 0,00 €

929/62500

Mobiliari

  

3.494,06 €

 

(2018/2/INVER/15) 33.893,94 € 0,00 € 37.388,00 €

929/62500

Mobiliari

  

450 € 34.344 €(2018/2/INVER/90) 33.893,94 € 0,00 €

311/62500 Inv. Rep. Edif i 
Instal·lac. Sanitat

  

1.200 € 61.200 €(2018/2/INVER/91) 60.000,00 € 0,00 €

323/63200
Inv. Rep. Edif i 

Instal·lac. 
Ensenyament

  

2.250,60 € 44.450,82 €(2018/2/INVER/92) 42.200,22 € 0,00 €

323/63200
Inv. Rep. Edif i 

Instal·lac. 
Ensenyament

  

30.000 € 72.200 €(2018/2/INVER/55) 42.200,22 € 0,00 €

929/62501 Paraments 
diversos

  

500 € 32.205 €(2018/2/INVER/94) 31.705,46 € 0,00 €

150/63200
Rehabilitació 
habitatges i 

masies

  

120.000 € 155.000 €(2018/2/INVER/95) 35.000,00 € 0,00 €

150/62501 

Mobiliari urbà

  

100.000 € 167.147 €(2018/2/INVER/29) 67.147,00 € 0,00 €
TOTAL  CAPÍTOL  VI  -  INVERSIONS 
REALS

1.319.928,66 
€  1.398.195,47 €

2.718.124,13 
€

 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ

Crèdit 
inicial Modificacions de crèdit

Modificació 
proposada

Crèdit 
definiu

231/79000 Subvencions  i 
Ajuts  a  la 
Cooperació  i 
desenvolupament

18.000 €

0,00 €

2.000 € 20.000 €

151/78000
Rehabilitació 
d’ascensors 10.800 € 0,00 € 1.200 € 12.000 €

TOTAL CAPÍTOL VII – TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 28.800 € 3.200 € 32.000,00 €
TOTAL  SUPLEMENT 
DE CRÈDIT 2.003.370,44 €
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DOCUMENT MC: B -  TIPUS DE MODIFICACIÓ: CRÈDITS EXTRAORDINARIS

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ

Crèdit 
inicial Modificacions de crèdit

Modificació 
proposada

Crèdit 
definitiu

160/62900
(2018/2/INER/71)

Inversió xarxa 
clavegueram 0,00 € 0,00 € 60.000 € 60.000 €

337/63200 Inv. Rep. Edif i 
Instal·lac. 
Joventut

  

13.500 € 13.500 €(2018/2/INVER/93) 0,00 € 0,00 €

161/63900
(2018/2/INER/69)

Inversió en 
xarxes d’aigües 0,00 € 0,00 € 200.000 € 200.000 €

TOTAL  CAPÍTOL  VI  –  INVERSIONS 
REALS 0,00 € 0,00 € 273.500 € 273.500 €

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ

Crèdit 
inicial Modificacions de crèdit

Modificació 
proposada

Crèdit 
definitiu

231/76200 

Transferències de 
capital a 

Ajuntaments 0,00 € 0,00 € 1.000 € 1.000 €
TOTAL  CAPÍTOL  VII  – 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 1.000 € 1.000 €

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 274.500,00 €

MC: A i B – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança:  2.277.870,44 € amb Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals.

DOCUMENT MC: C -  TIPUS DE MODIFICACIÓ: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A

DENOMINACIÓ 
DE  L’APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀR
IA

CRÈDIT 
INICIAL

MODIFIC
ACIÓ  DE 
CRÈDIT

TRANSFERÈN
CIES 
POSITIVES

TRANSFER
ÈNCIES 
NEGATIVES

CRÈDIT 
DEFINITIU

150/22706

Serveis prestats 
per l’enginyer 

mpal. 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.884,67 € 9.115,33 €

920/22706

Estudis i 
Assistència 

Tècnica 338.193,01 € 0,00 € 30.884,67 € 0,00 € 369.077,68 €
TOTAL CAPITOL II 
–  DESPESES 
CORRENTS  EN 
BÉNS I SERVEIS    30.884,67 € 30.884,67 €  

  MC: C – IMPORT A FINANÇAR : Aquesta modificació es finança: 30.884,67 €  amb transferència de crèdit 
entre aplicacions pressupostaries de diferent àrea de despesa.

Recursos de finançament: Amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb  
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.
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Segon.- Donar d’alta les següents aplicacions pressupostàries:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

161 63900 INVERSIÓ EN XARXES D’AIGÜES

160 62900 INVERSIÓ XARXA CLAVEGUERAM

337 63200 INV. REP.EDIF. I INSTAL·LAC. JOVENTUT

231 76200 TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENTS

Tercer.-  Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2018 
que s’annexa al present acord.

Quart.- 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: 11

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Jose Luís Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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 i Sr. J Andrés Martín Álamo 

En contra: 3 

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

Abstencions:  2

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

7è PUNT. Expedient núm.: 1864/2018
Moció  que presenten els Grups Municipals de PSC, ERC i CIU en relació amb el sistema públic de 
pensions. 

Es presenten esmenes al text de la moció, que són aprovades per unanimitat, i que 
s’incorporen al text que es transcriu literalment a continuació:

“El  Sistema Públic  de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat  de  
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les  polítiques  del  PP  representen  una  seriosa  amenaça  per  al  sistema  públic  de  
pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la  
sostenibilitat econòmica de les pensions
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La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat  
Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions  
laborals i sindicals, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a  
les pensions que es van generant.  Tampoc ajuda a mantenir  el  poder adquisitiu  dels  
actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del  
2017 ha estat d’un 1,1%.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de  
les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de  
pagar  les  seves pensions  en els  pròxims anys,  sentiment  d'injustícia  en aquells  que  
contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna  
en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut  
en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat  
de disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 milions d'euros, i  
que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192  
milions  d'euros  de l'estat  a  la  Seguretat  Social  contingut  en la  Llei  de  Pressupostos  
Generals de l'Estat de 2017
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social i  
recollit posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser  
usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any  
2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot  
sense noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de 
seguir  amb  aquest  ritme  de  despesa,  la  nostra  guardiola  de  les  pensions  quedarà  
totalment buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el  Fons de Reserva i les  
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la  
base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.

Per tots aquests motius,  els grups del  PSC,  d’Esquerra Republicana i  de CiU a  
l’Ajuntament d’Abrera proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Ens sumem a les reivindicacions de la marea pensionista i de les organitzacions  
sindicals CCOO i UGT, i donem suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes  
organitzacions,   en  la  defensa  d'un  sistema  públic  de  pensions  que   garanteixi  el  
manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques

Segon. Exigir  al  Govern de l’Estat  la  derogació la Llei  23/2013,  de 23 de desembre,  
reguladora  del  Factor  de  Sostenibilitat  i  de  l’índex  de  revalorització  del  Sistema  de  
Pensions de la Seguretat  Social  i  la Llei  27/2011,  de l’1 d’Agost,  sobre actualización,  
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social; així com assegurar per llei  
la revalorització de les pensions a l’IPC i revaloritzar les pensions d’acord amb la previsió  
d’inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5%.

Tercer. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de  
la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a  
temps parcial,  siguin  redimensionats  per  al  seu còmput  en el  càlcul  de la  pensió  de  
jubilació.

Quart.  Instar al Govern a la derogació del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrer, de 
mesures urgents para la reforma del mercats laborals (la reforma laboral) que ha rebaixat  
els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit l’acomiadament indefinit i ha  
facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat.
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Cinquê.  Promoure  l’equiparació  de  les  pensions  entre  homes  i  dones,  diferenciades  
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que  
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral  
a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Sisè. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera  
al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de  
gènere):

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i  
per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .

b) Recuperar la iniciativa legislativa, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar  
la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió  
pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de  
manera majoritària  les dones 

Setè. Fer  arribar  aquets  acords  al  Ministeri  d’Ocupació  i  Seguretat  Social,  als  grups  
polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i UGT a  
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya.”

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el text refòs que 
s’ha transcrit resultant de la incorporació de les esmenes, és aprovada per:

Vots a favor: 14

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Jose Luís Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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 i Sr. J Andrés Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.     

En contra: 1

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez  

Abstencions:  1

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

8è PUNT. Expedient núm.:1865/2018
Moció  que presenten els Grups Municipals de PSC, ERC i CIU en defensa de l’escola catalana i 
del model d’immersió lingüística.

Es presenten esmenes al text de la moció, que són aprovades per unanimitat, i que 
s’incorporen al text que es transcriu literalment a continuació:

“Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues  
agressions  del  Govern  Espanyol  al  model  català  d’escola.  Des del  món  local  
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reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un  
model  d’èxit.  Ha  estat  producte  d’una  voluntat  política,  del  treball  de  molts  
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments.  
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge  
dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. 
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva  
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat,  des d’enfocaments  
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de  
pensament  i  d’aprenentatge de tots  i  cadascun  dels  infants,  independentment  
d’origen, llengua o condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’educació de Catalunya  
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un  
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els  
nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament  
obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de  
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent  
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada  
que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple  
més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català  
d’èxit.  El  Tribunal  Constitucional  ha  anul·lat,  recentment,  el  finançament  de  
l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats  
per envair competències autonòmiques. 

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i  
fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva  
tasca educativa i  de l’actitud bel·ligerant  d’alguns partits polítics,  concretament  
Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a  
plataforma  per  obtenir  beneficis  electoralistes  a  l’Estat  Espanyol,  és  obligat  
reconèixer  que han  estat  claus  per  mantenir  la  funció  de  cohesió  social  i  de  
convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la  
crisi econòmica. 

Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa  
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i  
la  segregació  lingüística.  Tots  aquests  arguments  estan  buits  de  raonaments  
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la  
nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el  
suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès  
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de  
convivència de la nostra societat. 

Per tots aquests motius, els grups del PSC, d’Esquerra Republicana i de CiU a  
l’Ajuntament d’Abrera proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Rebutjar  l’intent  de  segregació  dels  infants  per  motiu  lingüístic  de  la  
LOMCE 
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Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola  
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a  
l’escola  catalana.  Iniciativa  que busca dividir  i  segregar  la  nostra  societat  per  
motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei  
d’educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable. 

Quart.-  Donar  suport  al  nostre  model  d’escola  pública,  laica,  inclusiva,  
coeducadora i en català, com a model compromès amb la cohesió social, exitós i  
estimat,  garanteix  la  cohesió  social  i  la  igualtat  d’oportunitats  per  al’alumnat  i  
assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat. Model que  
per a la seva defensa és urgent revertir les retallades i assegurar la inversió del  
6% del PIB en la despesa pública destinada a l’Escola Pública, tal com preveu la  
LEC (Llei 12/2009 d’educació) .

Cinquè.-  Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i  les  
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una  
molt  rica experiència pedagògica i  d’innovació educativa,  amb un ampli  i  molt  
divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives. 

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu  
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i  
lliure,  i  que  no  separi  els  infants  i  joves  per  la  seva llengua  d’origen,  ni  que  
segregui a l’alumnat per sexe amb diners públics. 

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau per a  
la  cohesió  social,  la  igualtat  d’oportunitats  i  la  qualitat  educativa  a  través  del  
consens que hem construït els darrers 30 anys. 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports  
del  Govern  de  l’Estat  Espanyol,  que  és  qui  vol  aplicar-ho;  als  Grups  
Parlamentaris;  al  Consell  de  Direcció  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  
Generalitat  de  Catalunya,  als  òrgans  i  associacions  de  representants  dels  
directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a  
les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als  
grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes  
(FMC i ACM) i als centres educatius del nostre municipi. “

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el text refòs que 
s’ha transcrit resultant de la incorporació de les esmenes, és aprovada per:

Vots a favor: 14

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Jose Luís Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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 
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Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.     

En contra: 2

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

9è PUNT. Expedient núm.:1866/2018
Moció  que presenten els Grups Municipals de PSC, ERC i CIU  en contra de la pujada de les 
tarifes  municipals  de  l’aigua  a  conseqüència  de  l’increment  de  la  tarifa  d’ATLL  Aigües 
Ter-Llobregat.

“Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la compra  
en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya,  
S.A., des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys.

Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment d'aigua  
potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total abastida és  
d'uns 4,5 milions d'habitants.

La  privatització  d’ATLL  va  respondre  al  fet  d’utilitzar  el  servei  d’abastiment  d’aigua,  
únicament com a font de finançament públic per sufragar dèficit, impulsant canvis tarifaris  
l’alça.

Aquesta concessió, ha comportat ja i comportarà més en el futur, un augment del preu de  
venda  del  m3 d’aigua  en  alta,  que  inevitablement  està  repercutint  en  successius  
increments del preu que paga el consumidor final. 

Degut a l’aplicacio de l’article 155 la generalitat  no ha pogut modificar el contracte de  
gestió d’ATLL i complir amb el compromís anunciat de congelar la tarifa de l’aigua a canvi  
de la renuncia d’una part del canon concessional. La interferència del govern espanyol ha 
deixat  sense marge de negociació a la  Generalitat  que no ha pogut  frenar la pujada  
tarifària.  Cal recordar que l’any 2017, la Generalitat  va poder negociar amb l’empresa  
concessionària per tal d’evitar l’augment de tarifes.

La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la següent manera els últims: el 70% l’any  
2012, el 4,25% l’any 2013, el 4,23% l’any 2014 i 4,51% el 2015. Enguany s’ha aprovat  
una pujada del 11,88%. 

Aquesta  pujada  és  més elevada  doncs ha coincidit  l’increment  anual,  amb la  revisió  
quinquennal dels costos d’operació.

Els vots en contra  de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana de  
Municipis, de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre d’altres, varen ser diversos però  
insuficients, malgrat estar àmpliament motivats.

Aquest increment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50% del cost de Servei  
d’Abastament  en  baixa  i  les  companyies  municipals  ho  hagin  de  repercutir  amb  els  
respectius increments de tarifes.
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Degut a la crisi econòmica, a curt termini no es pot parlar que el dret a l’aigua i la garantia  
d’abastiment i sanejament estigui 100 per 100 garantida a totes les llars, sobretot degut a  
una manca de tarificació social que ho garanteixi.
Assumint que, la solució s’ha de centrar en restaurar el bon estat ecològic de les masses  
d’aigua  i  dels  ecosistemes  hídrics,  a  curt  i  mig  termini,  cal  dotar  els  mitjans  que  
garanteixin l’accés a l’aigua potable de qualitat per tothom. L’aigua, tal i com ja esmenten  
diversos  documents  d’àmbit  internacional,  cal  entendre-la  no  només  com  un  recurs  
natural sinó com el dret a l’accés, un dret derivat de la Declaració Universal dels Drets  
Humans i que en el nostre ordenament jurídic restaria inclòs com un dret derivat del dret  
fonamental a la vida (art. 15 de la CE). 

La tendència de sostenibilitat  de futur  en tots els municipis  és doble:  per una banda,  
incentivar  i  adequar  l’ús  de  l’aigua  segons  la  seva  qualitat,  amb una  implantació  de  
xarxes d’aigües alternatives (regenerades, pluvials, freàtiques..) cada cop més efectiva;  
per altra banda, garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les  
persones, amb una tarifa molt reduïda pel primer tram de consum.

Per  tot  l’exposat,  els  Grups  del  PSC,  d’Esquerra  Republicana  i  de  CiU  a  
l’Ajuntament d’Abrera proposen al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Rebutjar l’increment del 11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per  
ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el passat  
28 de desembre de 2017,  i  instar   a suspendre l’efectivitat  de l’esmentat  acord,  i  pel  
perjudici econòmic que representa la seva aplicació a les tarifes de consum, fins a la  
constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya.

Segon.  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (quan  es  constitueixi)  a  la  
recuperació de la  gestió del sistema ATLL, bé a través de  l’Agència Catalana de l’Aigua 
o mitjançant la creació d’una empresa pública, recuperant la gestió pública del servei tal  
com ja preveia el  pressupost  de la  Generalitat  del  2017 que va reservar una partida  
pressupostària per al retorn a la seva gestió pública.

Tercer. Incentivar la reducció del  cànon general de l’aigua,  en el  seu primer tram de  
consum, amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat, per tal garantir  
el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones.

Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència  
Catalana  de  l’Aigua,  als  Grups  Parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a  l’Àrea  
Metropolitana de Barcelona, i a les entitats   municipalistes de Catalunya FMC”

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

10è. PUNT. Expedient núm.: 2014/2018
Moció  que presenta el Grup Municipal Abrera em Comú-E sobre el Pla director urbanístic VIES 
BLAVES.
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Es presenten esmenes al text de la moció, que són aprovades per unanimitat, i que 
s’incorporen al text que es transcriu literalment a continuació:

“Atès  que  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  juntament  amb  la  Diputació  de  
Barcelona impulsen el Pla Director Urbanístic Vies Blaves i que aquest planejament vol  
crear 243 quilòmetres de camins per a vianants i mitjans no motoritzats al llarg dels rius  
Llobregat, Anoia i Cardener.

Atès que la Via Blava Llobregat transcorre pel nostre municipi,  majoritàriament, per la  
banda dreta del riu, i que una de les Portes (punts d’accés a la via i de concentració de  
serveis de mobilitat, seguretat i tècnics) està situada al nostre municipi.

Atès que, tal com figura a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la  
Generalitat, al gener d’enguany es va iniciar el tràmit ambiental i des de 21/02/2018 s’ha  
engegat el tràmit d’audiència als ajuntaments.

Atès que revisant la documentació que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet  
pública per facilitar la participació en el marc de l'avaluació ambiental es comprova que el  
criteri bàsic és aprofitar camins existents per al traçat de la Via Blava.

Atès que també observem en la dita documentació un pas sobre el Llobregat a l’altura  
d’Abrera que no es concreta de quin tipus seria i que la sessió ordinària del ple municipal  
de data de 27 de març del 2015 va aprovar per unanimitat una moció presentada per  
l’Associació Naturalista d’Abrera on es donava suport a la construcció d’una passera per  
a vianants i bicicletes a través del riu Llobregat, a l’altura del Quart Cinturó.

Atès que des d’Abrera en Comú entenem que l'opció d’un gual inundable no seria una  
solució  admissible  a  la  zona  d’Abrera,  on  l’espai  fluvial  encara  conserva  les  seves  
característiques naturals íntegres, ja que el gual inundable sòl requerir  la consolidació  
dels marges amb rocalla o bé amb murs sòlids i se solen pavimentar els accessos, i al  
final el gual resulta apte fins i tot per a vehicles lleugers.  A més, aquest model de gual  
inundable,  com  el  seu  mateix  nom  indica,  seria  impossible  utilitzar-lo  en  diversos  
moments de l’any, cosa que afectaria no només a la mobilitat local, sinó al conjunt de la  
Via Blava,  que perdria la seva continuïtat  cada cop que es produeixen les crescudes  
periòdiques del riu.

Per tot això, sol·licitem al ple municipal l'adopció dels següents 

ACORDS:

“Primer.- Refermar el compromís d'aquest Ple amb la demanda de construcció d'una 
passera per a vianants i bicicletes al pas del Llobregat, i l’oposició a la construcció d’un 
gual inundable.

Segon.- Sol•licitar a les administracions impulsores d'aquest projecte que en la redacció 
del PDU no s'abandoni el criteri d'utilització dels camins ja existents sense eixamplar-los 
per no augmentar la petjada antròpica sobre el territori, qualificat de ZEPA en el tram 
corresponent a Abrera. Tanmateix, sol•licitar la coordinació d'aquest pla director amb 
el projecte executiu del nou col•lector de salmorres.
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Tercer.- Convidar a participar en la fixació dels criteris i en les aportacions que faci 
l'Ajuntament d'Abrera al PDU als partits de l'oposició i a les entitats locals.”

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació (un cop incorporades 
les esmenes presentades), és aprovada per:

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

11è. PUNT. Expedient núm.: 2015/2018
Moció  que presenta el Grup Municipal Abrera em Comú-E sobre la recollida selectiva.

“La nostra societat genera gran quantitat de residus, a causa fonamentalment del sistema 
de producció i consum implantat, on la premissa "Usar i Llençar" està altament expandida  
en qualsevol sector comercial. La reducció i reutilització han de ser els primers objectius  
en  la  gestió  d'un  residu;  si  no  és  possible,  els  residus  sòlids  urbans  haurien  de 
maximitzar-se  el  seu  aprofitament;  reciclatge,  valorització  energètica  i  abocament  
controlat, a més de la prevenció en la fase prèvia a la generació del residu (fabricació,  
comercialització, etc.)

La recollida  selectiva,  tant  de paper-cartró,  vidre,  envasos lleugers  o fracció orgànica  
suposa un pas endavant en la gestió integral i racional dels residus sòlids urbans, evitant  
l'abocament  de  materials  aprofitables,  la  contaminació  d'aigües  i  atmosfera  i,  en  
definitiva,  preservant  el  medi  ambient.  Per  tot  això  és  molt  important  que la  societat  
prengui consciència de la importància que té el fet de participar en la recollida selectiva,  
dipositant cada residu al seu contenidor respectiu.
De la participació ciutadana depenen dos aspectes; la quantitat de residu recollida i la  
qualitat  d'aquest.  La  primera  justifica  l'existència  del  sistema i,  la  segona  evita,  com  
succeeix en alguns casos, que als centres de gestió arribi la fracció per reciclar amb una  
major o menor quantitat d'impropis.

Perquè la participació de la ciutadania sigui activa cal que per part de les administracions  
s'informi sobre els beneficis d'una correcta gestió dels residus, així com de la correcta  
gestió d'aquests.

Abrera es troba actualment en la penúltima posició de la comarca del Baix Llobregat pel  
que fa al percentatge de residus gestionats mitjançant recollida selectiva. La situació tan  
negativa en el rànquing és conseqüència del poc compromís de l'ajuntament d'Abrera en  
pro d'una gestió correcta dels residus. Això es pot observar en la quantitat i qualitat de les  
campanyes de conscienciació per part de l'ajuntament i en el fet que fins ara la recollida  
de la fracció orgànica no ha arribat als barris d’Abrera.

Per l'anterior exposat, sol·licitem al ple municipal l'adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Elaborar un pla de prevenció de residus que, partint d'un diagnòstic que expliqui  
els  mals  resultats  en  recollida  selectiva  del  nostre  municipi  i  desenvolupant  la  línia  
estratègica nº 5 de l'Auditoria Ambiental d'Abrera: foment de la reducció en origen i el  
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reciclatge  dels  residus;  contempli,  entre  d'altres,  mesures  de  foment  de  
l'autocompostatge,  de  l'estalvi  de  paper,  de  promoció  de  l'administració  electrònica  i  
l'intercanvi i la reutilització de béns.

Segon.- Analitzar les possibilitats d'implementar un sistema de recollida porta a porta de  
la fracció orgànica i de la fracció resta.

Tercer.- Elaborar un pla de conscienciació ciutadana per a la millora de la gestió dels  
residus municipals.”

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

Vots a favor: 7

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.     
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez  
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

En contra: 9

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Jose Luís Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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. Expedient núm.: 2016/2018
Moció  que presenta el Grup Municipal Abrera em Comú-E sobre la transparència i el bon govern

“El debat ciutadà impulsat i compartit per una majoria social arran de la crisi democràtica  
i  de representativitat  produïda per la  degradació de les institucions públiques que ha  
suposat  la  corrupció  política,  va  anar  construint  consensos  entorn  la  necessitat  
d’incrementar  la  transparència  i  el  bon  govern  a  les  institucions  públiques.  Aquests  
consensos es van consolidar en Lleis que han tingut com a objecte millorar la qualitat  
democràtica.  En  el  nostre  cas,  la  Llei  catalana  19/2014,  de  29  de  setembre,  sobre  
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, posava les bases pel canvi de  
paradigma de les Administracions públiques catalanes en quan a la transparència i  la  
rendició de comptes. 

L’1 de gener de 2016 entrava en vigor part de la Llei 19/2014, i en conseqüència, els  
drets de la ciutadania d’accés a la informació pública i a una major participació en la  
presa de decisions. 

Malgrat el món local ha estat a l’avantguarda de la participació ciutadana, dels processos  
de  rendició  de  comptes  amb  l’impuls  de  Consells,  Reglaments,  Consultes  populars,  
Auditories,  Pressupostos participatius,  etc.  a Abrera la cultura de participació i  control  
ciutadà, de rendició de comptes i coproducció de polítiques públiques, té una presència  
mínima,  de  manera  que  a  la  ciutadania  abrerenca  se  li  sostreuen  les  oportunitats  
d’aprofundiment democràtic que donen els instruments de transparència, participació i  
bon govern. 

El Reglament de participació ciutadana, els Consell sectorials existent i reglamentats són  
avui,  quan  més  centralitat  i  obligatorietat  haurien  de  tenir  per  l’Ajuntament,  òrgans  i  
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normes degradades i relegades a l’ostracisme. I quan no, es converteixen en mesures  
estètiques de màrqueting polític al servei del govern per vendre un aire de modernitat  
inexistent. És exemple els pressupostos participatius, que per primer cop s’anuncien però  
no es concreten.

La transparència i bon govern ha d’esdevenir una cultura pròpia de l’Ajuntament, un dret  
garantit per a la ciutadania abrerenca, i per això cal implementar les mesures relatives al  
Portal de transparència, al Codi de Conducta d’alts càrrecs i electes, als Grups d’Interès,  
al compliment del dret d’accés a la informació de la ciutadania, a l’avaluació pública dels  
serveis...  I  a  més  d’implementar  mesures  obligatòries,  cal  eradicar  les  males  praxis  
adquirides que operen en sentit contrari. 

La denúncia sistemàtica de l’oposició municipal respecte l’instrumentalització dels mitjans  
de comunicació, la no convocatòria i els incompliments de reglaments d’òrgans col·legiats  
com el Consell Escolar, el Consell de Dones, el Consell Consultiu de Ràdio Abrera, el  
Pacte Local per l’Ocupació, la gestió del Projecte Educatiu d’Abrera... donen la mesura  
de l’escassa qualitat democràtica amb la que es governa l’Ajuntament d’Abrera.

Això queda reflectit  sobretot en la negació de permetre al ple municipal controlar, per  
assegurar el principi democràtic de fiscalització de les actuacions del govern, la gestió  
que s’està fent del creixement dels mitjans públics com és el cas de Ràdio Abrera o de  
l’AbreraInfo, després de l’aplicació del Pla de Comunicació que ha costat 41.490,90€. 

En són exemples, també, actuacions del govern com la convocatòria recent d’un taller  
fent-lo passar com a sessió del Consell de Dones sense ni convocar a les membres de  
ple dret del Consell, són motius d’incompliment flagrant de les normatives municipals.

Vista la diagnosi negativa de la baixa qualitat  democràtica amb la que es governa el  
municipi  d’Abrera  i  de  la  que  el  Grup  Municipal  d’Abrera  en  Comú  n’ha  denunciat  
incompliments en reiterades ocasions, fins i tot, recorrent a òrgans com la Comissió de  
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

El grup municipal d’Abrera en Comú, proposem al Ple Municipal els següents 

ACORDS:

Primer.-  Reclamar  al  govern  municipal  el  desplegament  de  les  mesures  de  la  Llei  
19/2014 en tots els processos que li corresponen al municipi.

Segon.- Instar al govern a complir els Reglaments municipals dels òrgans col·legiats així  
com els acords adoptats al Ple pel que fa a la creació de Comissions, Pactes Locals o  
Plans.

Tercer.- Impulsar un instrument de control de la implementació de les mocions plenàries  
que  emeti  informes  de  compliment  dels  acord  que  adopta  la  màxima  representació  
democràtica del municipi.

Quart.- Crear una comissió especial de transparència, accés a la informació pública, bon  
govern i qualitat democràtica d’aquest ajuntament amb l'objectiu de fer el seguiment de  
l'aplicació de la Llei  19/2014, del 29 de desembre, elevar propostes al ple en relació al  
desenvolupament local de la llei, suggerir mesures que avancin i superin els preceptes de  
dita  llei,  redactar  l'ordenança  de  transparència  amb  la  finalitat  fomentar  i  incentivar  
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l'efectivitat del principi de transparència.  Els treballs de la comissió no podran superar el  
període d'un any.·

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

Vots a favor: 7

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.     
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez  
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

En contra: 9

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Jose Luís Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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 

14è PUNT. Urgències.   

No n’hi hagué.

II.- CONTROL DE GOVERN

15è. PUNT. Expedient núm.: G02/2015/1
Donar  compte  al  Ple  municipal  del  Decret  2018-0096.  Modificació  cartipàs-  règim  delegació 
competències aprovació despesa i contractació menor.

Atès que en data 18.01.2018 es va signar el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0096, en el que 
es modificava el cartipàs municipal i que es transcriu literalment a continuació:     

“Un cop constituït el nou Consistori sorgit de les eleccions municipals del 2015, es va procedir a  
establir  l’organització  municipal  mitjançant  els  Decrets  que  integren  el  cartipàs  municipal  del  
mandat 2015-2019.

Per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  2/07/2015  es  van  aprovar  la  composició  i  
atribucions de la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596 de data 2/07/2015 es van aprovar les competències dels  
Regidors  delegats,  que  exerceixen  també  per  delegació  de  l’Alcaldia.  Aquest  Decret  va  ser  
modificat  posteriorment  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0129 de data 9/02/2016 i  per  Decret  
d’Alcaldia núm. 2016-1302 de data 22/12/2016.

Atès que, en exercici de les atribucions conferides per l’art. 21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases del règim local, es considera convenient adoptar una sèrie de mesures  
conduents a millorar  la gestió de l’execució pressupostària i  dels projectes que gestiona cada  
servei o departament, i en aquest sentit s’ha dictat la Instrucció de Gerència, Direcció de Serveis  
1/2018,  que  aprova  unes  instruccions  internes  d’obligat  compliment  per  al  personal  de  
l’Ajuntament.
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Atès  que,  per  tal  d’implementar  aquestes  noves  instruccions,  es  fa  necessari  aprovar  una  
modificació puntual del règim de delegació de competències efectuada en el seu dia a la Junta de  
Govern Local i a les Regidories delegades en matèria d’aprovació de la despesa i contractació  
menor.

Vist l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text  
refós de la Llei  de Contractes del  Sector  Públic (TRLCSP),  que estableix que són contractes  
menors aquells d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000  
euros, quan es tracti d’altres contractes. 

Vist l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual  
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell  
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014, que estableix que es consideren contractes  
menors  el  contractes  d’un  valor  estimat  inferior  a  40.000  euros,  quan  es  tracti  de contractes  
d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  de  contractes  de  subministraments  o  de  serveis,  
d’entrada en vigor a partir del 09.03.2018.

Vista la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, que estableix les competències de l’Alcaldia en  
matèria de contractació, les quals poden ser delegades en altres òrgans.

Vistos els articles 43 i següents 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.

RESOLC

PRIMER.-  Modificar  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-0593  de  data  2/07/2015  relatiu  a  les  
delegacions efectuades a la Junta de Govern Local en matèria de contractació i patrimoni, en el  
sentit  de  revocar  i  derogar  l’apartat  1.4  (“L’aprovació  dels  expedients  de  contractació  i  les  
resolucions d’adjudicació de contractes menors de més de 3.000 €”).

SEGON.- Ordenar que, tot i  que la Junta de Govern Local deixa de ser l’òrgan competent en  
matèria de contractes menors,  se n’ha de donar compte a aquest  òrgan col.legiat  de tots els  
Decrets d’adjudicació de contractes menors d’import superior a 9.000 €.

TERCER.- Modificar el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 de data 22/12/2016 en el sentit següent:

On diu: Resolc Segon [...] Per tots els Regidors i regidores delegats generals: [...] c) Proposta de  
contractació de qualsevol naturalesa en relació amb totes les regidories de més de 9.000 euros.

Ha de dir: Resolc Segon [...] Per tots els Regidors i regidores delegats generals: [...] c) Aprovació  
de despeses (comandes) fins a un import màxim de 9.000 euros i elevar propostes de contractació  
per import superior a aquesta xifra.

QUART.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis municipal  
i al portal de transparència.

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als Regidors delegats i a tot el personal de l’Ajuntament.

SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la propera sessió que celebri.”

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,  en 
el marc de la normativa vigent i tenint en compte 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
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Primer. Donar compte al Ple municipal de del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0096 de data 
18.01.2018.

Els membres assistents es donen per assabentats

16è. PUNT. Expedient núm.: 1248/2018
Donar compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici  
2017 i de l’informe d’estabilitat pressupostària. 

Per  decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0317  de  data  06/03/2018  es  va  aprovar  la  liquidació  
pressupostària de l'exercici 2017 i el resultat de l’exercici pressupostari esmentat. 

D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, del Reglament de desenvolupament de la  
Llei General d’Estabilitat Pressupostària, l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  
i les Bases d’execució del Pressupost d’aquest Ajuntament

ES DÓNA COMPTE

Primer. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017 d’aquest Ajuntament aprovada  
per decret d’Alcaldia núm. 2018-0317 de data 06/03/2018, amb el contingut literal següent::

“Els pressupostos generals de l'Ajuntament d'Abrera de l’exercici 2017 han estat aprovats inicialment  
per acord de Ple de data 24/11/2016 i són vigents des de la seva publicació al BOP el dia 30/12/2016.
El pressupost de cada exercici es liquida quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions  
el  31 de desembre de l’any natural  corresponent,  i  queden a càrrec de la tresoreria local  els  
ingressos  i  pagaments  pendents,  segons les  seves  contraccions  respectives.  Les  obligacions  
reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i  
els fons líquids a 31 de desembre configuren el romanent de tresoreria de l’entitat local.

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

La liquidació del pressupost de l’exercici 2017 ha estat elaborada pel Departament d’Intervenció  
amb l’assessorament i revisió de la Diputació de Barcelona.

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

D’acord amb tot el relacionat anteriorment i en ús de les atribucions que legalment tinc conferides  
per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local, l’article 191  
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora  
de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost de 2017 d’aquest Ajuntament. I el  
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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Atenent l’Informe favorable núm. 2018-0004 emès en data 5 de març de 2018 per part d’intervenció.

RESOLC

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 d’acord amb els següents resultats:

PRESSUPOST DE DESPESES: 

1. Exercici corrent :

Pressupost inicial :  15.227.373,61 €
Modificacions de crèdit : 4.519.009,11 €
Pressupost definitiu : 19.746.382,72 €
Despeses autoritzades: 18.132.544,83 €
Despeses compromeses : 16.649.633,42 €
Obligacions reconegudes : 15.010.864,53 €
Obligacions pendents de pagament : 2.039.798,90 €
Pagaments ordenats:  15.008.104,22 €
Pagaments realitzats : 12.971.065,63 €

2. Exercicis tancats :

Obligacions inicials pendents de pagament : 2.624.388,36 €
Saldo obligacions pendents de pagament: 33.986,15 €
Pagaments ordenats i realitzats :  2.417.409,15 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS

1. Exercici corrent :

Pressupost inicial :  15.227.373,61 €
Modificacions de crèdit : 4.519.009,11 €
Pressupost definitiu : 19.746.382,72 €
Drets reconeguts : 17.066.419,48 €
Drets anul·lats i cancel·lats : 255.584,66 €
Drets reconeguts nets : 16.810.834,82 €
Devolució d’ingressos : 25.599,25 €
Recaptació neta : 14.959.751,47 €
Pendents de cobrament : 1.851.083,35 €

2. Exercicis tancats :

Saldo  pendents de cobrament:   1.961.962,59 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE
S NETES

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOST
ARI

a)   Operacions 
corrents

16.331.096,99 13.184.215,60 3.146.881,39

b)   Operacions  de 
capital

456.313,30 1.802.648,93 -1.346.335,63
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1.Total  operacions 
no financeres (a+b)

16.787.410,29 14.986.864,53 1.800.545,76

c) Actius financers 23.424,53 24.000,00 -575,47
d) Passius financers 0,00 0,00 0,00
2.  Total  operacions 
financeres (c+d)

23.424,53 24.000,00 -575,47

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

16.810.834,82 15.010.864,53
1.799.970,29

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

1.404.276,29

4. Desviacions de finançament negatius de l’exercici 207.202,09
5. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 447.186,70
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 1.164.291,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 2.964.261,97

ROMANENT DE TRESORERIA:

Exercici actual Exercici anterior
COMPONENTS Import € Import €

1. (+) Fons líquids 15.042.522,93 13.513.531,12
2. (+) Drets pendents de cobrament 3.910.491,91 4.618.306,80
    (+) del pressupost corrent 1.851.083,35 1.583.760,90
    (+) del pressupostos tancats 1.961.962,59 2.945.853,44
    (+) d’operacions no pressupostàries 97.445,97 88.692,46
3. (+) Obligacions pendents de pagament 3.160.491,08 3.669.682,01
    (+) del pressupost corrent 2.039.798,90 2.406.201,40
    (+) del pressupostos tancats 33.986,15 218.186,96
    (+) d’operacions no pressupostàries 1.086.706,03 1.045.293,65
4. Partides pendents d’aplicació 4.816 -3.964,18

    -  cobraments realitzats pendent d’aplicació  
definitiva

29,67 12.210,80

   +  pagaments  realitzats  pendent  d’aplicació  
definitiva

4.845,77 8.246,62

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 15.797.369,86 14.458.191,73
II. Saldos de dubtós cobrament 1.452.408,50 1.754.760,77
III. Excés de finançament afectat 891.611,49 909.231,70
IV.  Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  
generals (I-II-III)

13.453.349,87 11.794.199,26

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

Tercer- Incorporar l'informe de compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
a l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 una vegada emès per la Intervenció  
municipal, als efectes de poder donar compte al Ple Municipal.”

Segon. Donar  compte  de  l’informe d’avaluació del  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària emès per la interventora municipal. 
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Els membres assistents es donen per assabentats

 

17è. PUNT. Expedient num:  796/2018
Donar compte dels Informes Trimestrals Morositat 4rt Trimestre 2017, Llei 15/2010, de 5 de Juliol

“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. 

Tenint  en  compte  l’informe  i  els  annexos  emès  per  la  Intervenció  municipal  aquesta  
regidoria, en ús de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia número 2015-0596, de  
data 03 de Juliol de 2015, proposa al Ple municipal

DONAR COMPTE

Primer.- De l’informe de morositat del Quart Trimestre de l’exercici 2017 de conformitat  
amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,  
per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  
comercials.

Segon.-  Donar  trasllat  de  l’esmentat  informe  a  la  Direcció  General  de  Coordinació  
Financera amb les CCAA i amb les EELL, com òrgan competent del Ministeri d’Economia  
i  Hisenda,  així  com,  a  l'òrgan  competent  de  la  Autònoma de  Catalunya,  la  Direcció  
General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de forma telemàtica segons el que  
disposa  l’article  4.4  de  la  Llei  15/2010  de  modificació  de  la  Llei  3/2004,  de  29  de  

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=EELL
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCAA
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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desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  
operacions comercials i l’article 16.7 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre per la qual  
es desenvolupen  les  obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  en la  Llei  
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”

Els membres assistents es donen per assabentats

18è PUNT.Expedient núm.: 1701/2018 
Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Governs de 
gener i febrer de 2018.

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

En compliment del principi de transparència i celeritat de transmetre aquesta informació,  
es considera necessari donar compte succinta a la resta de membres de la Corporació de  
l’índex  de  decrets  dictats  pels  òrgans  unipersonals  de  l’Alcaldia  i  les  regidories  
delegades, compresos entre les dates de l’1 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018,  
així com dels acords aprovats per les Juntes de Govern celebrades en el mesos de gener  
i febrer de 2018. 

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. 2018-001 fins al 2018-289, compresos entre les dates de  
l’1 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018, que s’annexa a aquest acord.

Segon. De la relació d’acords de les Juntes de Govern Local, celebrades els dies 9 i 23  
de gener i 6 i 20 de febrer de 2018, annexada a aquest acord.”

Els membres assistents es donen per assabentats

19è PUNT. Precs i Preguntes 

19.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E



46

1. PREC: Tema: Estudis de trànsit

“Atesa la situació d'alta densitat  de trànsit  de vehicles per la zona de la recta de Ca 
n’Amat i el carrer Hostal del Pi per la insuficiència de les vies per assumir el volum de  
camions provinent de les empreses instal·lades en el polígon Barcelones.

Atès que Pavasal S.A. està finalitzant la construcció de naus destinades a logística en el  
carrer Hostal del Pi.

Atès que dubtem de la versemblança de l'estudi de mobilitat,  ja que la documentació  
entregada per l’empresa pel permís d’obres i que té el vistiplau de l’Ajuntament d’Abrera  
inclou  una  «Estimación  del  tráfico  rodado  de  camiones  para  las  naves  de  Abrera»,  
basada en una extrapolació feta a partir de dos naus molt més petites que la d’Abrera i  
del sector de joguines, que és un sector amb una alta estacionalitat.

Atès que la implantació de nova indústria al nostre terme municipal utilitzant els terrenys  
catalogats com a industrials és una de les intencions declarades per aquesta legislatura,  
que nosaltres podem compartir.

Atès que cal demanar a l'Ajuntament d’Abrera que vetlli perquè el trànsit no provoqui als  
nostres veïns i veïnes situacions indesitjades de saturació de les vies que donen servei  
als polígons i a barris d’Abrera i que actuï per implementar mesures que puguin evitar  
una futura situació de col·lapse viari.

Per tot això, plantegem al ple municipal el següent prec,

1. Que l’Ajuntament encarregui estudis de trànsit independents davant de la sol·licitud de  
permisos d’obres de construcció de noves nou o d’inici d’activitats en zona industrial per  
poder valorar amb veracitat l’afectació sobre la mobilitat de la zona d’implantació.

2. Que l’Ajuntament engegui un estudi de mobilitat del polígon industrial Barcelonès.”

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió.

2. PREGUNTA: Tema: Parc Rural del Montserrat

“Atès que el dos de febrer d’enguany es va celebrar l’acte de constitució del Parc Rural  
de Montserrat celebrat el  2 de febrer a Montserrat i  que engloba a 16 municipis dels  
entorns de la muntanya de Montserrat en el projecte.

Atès que aquesta constitució es va signar  el  Conveni  Marc de Col·laboració  entre la  
Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció i aprovació del Pla de Gestió i  
Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat i els posteriors Plans d’Actuació, i que  
era també objecte del conveni la formulació de l’instrument jurídic per a la creació de l’ens  
gestor del futur Parc Rural del Montserrat.
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Atès que en aquesta fase inicial  de definició i concreció de la forma jurídica del Parc  
Rural  de  Montserrat  els  objectius  específics  per  assolir  «l’impuls,  la  consolidació,  el  
desenvolupament  i  la  gestió  combinada  agrícola-silvícola-pastoral  del  territori  dels  
municipis [...]  com una oportunitat per dinamitzar l’economia local,  promoure la gestió  
territorial sostenible, crear noves empreses i generar ocupació i reduir el risc d'incendis,  
la pèrdua de biodiversitat i la petjada ecològica» encara resta per debatre i acordar.

Atès que, ja que el Ple Municipal no ha debatut ni ha estat informat del Conveni Marc, ni  
de quina serà l’aportació del nostre Ajuntament al desenvolupament dels objectius que 
persegueix la constitució del Parc Rural del Montserrat, entenem que cal obrir el debat  
públicament.

Per tot això plantegem les següents preguntes:

1. Quines seran les propostes que els representants de l’Ajuntament d’Abrera plantejaran  
en les reunions amb la Diputació de Barcelona en relació als següents assumptes per a  
la seva incorporació en els plans d’actuació:

1. Quines propostes es faran per recuperar el terreny agrícola municipal que s’ha  
anat perdent en els darrers temps?

2. Com  es  pensa  incentivar  la  continuïtat  d’aquelles  explotacions  agrícoles  i  
ramaderes que encara subsisteixen al nostre municipi?

3. Es farà alguna proposta en relació a la incentivació de l’agricultura ecològica?

4. Quines figures de protecció es pensen proposar per protegir el terreny agrícola i  
forestal del nostre municipi?

5. Quin  paper  jugaran els  horts  municipals  dintre del  projecte  de Parc Rural  del  
Montserrat?”

Pregunta contestada  en  aquesta sessió pel  regidor Sr.  Francesc Xavier  Serret  i 
Marsiñach (ERC). El regidor aclareix que moltes d’aquestes preguntes no es poden 
contestar encara perquè el Parc Rural està encara en un estat embrionari.

3. PREGUNTA:  R  elativa a l’estat del procés de redacció POUM

“Atès que la Junta de Govern Local del 15 de març de 2016 va adjudicar el contracte  
administratiu de serveis d’assessorament per a la revisió del Pla d’ordenació urbanística  
municipal d’Abrera, a Amador Ferrer Aixalà.
Atès que el plec de condicions administratives particulars d'aquest contracte establia els  
següents terminis per les primeres fases d'aquest procés:
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Atès que l’adjudicació per Junta de Govern Local anteriorment mencionada establia una 
durada del contracte de 21,5 mesos, i que faltant un mes per vèncer el contracte la JGL  
de 19/12/2017 va acordar una pròrroga d'un mes per presentar l'Avanç i el Programa de  
participació ciutadana, però aquest mes de pròrroga començarà a comptar el dia que  
l'adjudicatari expliqui a l'equip redactor els treballs del PDUAE i del PDUI, és a dir que es  
concedeix una pròrroga sense data.
Atès que l'Alcalde en un acte públic del 23 de gener del 2017 sobre Plans Directors  
Urbanístics va afirmar que en 6 o 8 setmanes encetarien un procés participatiu pel POUM 
i ja han passat més de 17 setmanes.
Atès  que  el  regidor  d’urbanisme  al  ple  ordinari  de  maig  de  l’any  passat  va  afirmar,  
responent a una pregunta del nostre grup municipal, que sí s’havia rebut la documentació  
de l’avanç i del procés de participació i que en les setmanes vinents es presentarien per  
començar a treballar tots plegats.
Atès que l’Alcalde al ple ordinari d’octubre de l’any passat, responent a una pregunta del  
nostre  grup  municipal,  va  dir  que  el  retard  es  devia  al  fet  que  s’estaven  treballant  
propostes municipals en uns àmbits d’Abrera pel que fa a infraestructures incloses als  
processos dels plans directors i que pròximament se’ns podria dir quan es farà aquest  
procediment de participació.”

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) 

4. PREC:  Sobre l’acumulació de sediments sota el Pont dels Francesos (Torrent Gran)

“El Pont dels Francesos és una infraestructura que serveix perquè el camí de les Mates  
superi el Torrent Gran, però també és un patrimoni immoble catalogat que cal protegir i  
conservar.

L’estat actual del pont és preocupant perquè s’han acumulat molts sediments a la llera del  
torrent i s’ha reduït molt la secció disponible per al pas de l’aigua. Possiblement, les obres  
que s’han fet recentment per part del Ministeri de Foment sota l’autovia A2 han pogut  
contribuir a aquesta acumulació de sediments. Però, sigui com sigui, és evident que cal  
dragar la llera del Torrent Gran per obrir la llum del pont tant com sigui possible i evitar  
que es pugui produir el perillós efecte presa.

Si  no es  fa res,  el  Pont  dels  Francesos seguirà  estant  en perill  cada cop que plou,  
arribarà a no poder suportar un augment extraordinari del cabal d’aigua, i el perdrem.

Per tot això, plantegem el següent prec:
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Que, amb el degut permís de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb la precaució de no  
perjudicar l’obra històrica, es procedeixi urgentment a dragar el Torrent Gran per alliberar  
el Pont dels Francesos dels sediments que ara estan a punt”

El regidor Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach (ERC) dóna resposta al prec en la 
mateixa sessió.

5. PREGUNTA:  Relativa al   Calendari del Projecte Educatiu d’Abrera

“Atès  que  s’ha  planificat,  en  el  context  del  desenvolupament  del  Projecte  Educatiu  
d’Abrera, una “jornada o jornades vila educadora durant un o dos dies de maig”, segons  
s’indica a la informació rebuda al Consell Escolar Municipal.
Atès  que  el  procés,  relativament  participatiu,  d’elaboració  del  Projecte  Educatiu  s’ha  
desenvolupat sense cap mena de difusió pública sobre seu estat des de principis d’any i  
sense fer públiques les actes de les diferents sessions ni les propostes que han sorgit  
d’aquestes.
Atès que no s’han aplicat mecanismes de fiscalització en els diferents òrgans que han  
intervingut  en  el  procés  d’elaboració  del  PEA,  entre  els  quals  es  troba  l’assemblea  
ciutadana, que garanteixin que els ciutadans i ciutadanes, així com les entitats i escoles  
que han participat, han pogut desenvolupar les funcions designades i acordades amb un  
retorn per part de l’Administració dels seus efectes.
Per tot això plategem les següents preguntes:
1.  Quins  són  els  motius  pels  quals  no  s’ha  fet  difusió  pública  del  treball  fruit  dels  
processos d’elaboració del PEC que s’han fet fins ara?
2. Per quin motiu el pla de treball que s’ha decidit en aquests processos no és públic, així  
com tampoc ho són les actes?
3. Quin és el calendari pendent per l’aprovació del PEC?”

Pregunta contestada en aquesta sessió per la regidora Sra. Maria José Orobitg 
Della (ERC)

6. PREGUNTA:  Relativa a la reclamació del deute de la Generalitat amb l’Escola Bressol

“Atès el prec formulat pel grup municipal d’Abrera en Comú al passat ple de gener, pel  
qual  s’instava   al  Govern  municipal  a  inciar  els  tràmits  per  a  la  reclamació  dels  
incompliments de la Generalitat amb les contribucions econòmiques pel sosteniment de  
places per a infants de zero a tres anys a l’escola bressol municipal.

Vista la resposta de la regidora d’ensenyament el passat ple,

Preguntem:

Ha  realitzat  el  govern  municipal  els  tràmits  necessaris  per  a  la  reclamació  de  la  
compensació corresponent a les contribucions no abonades per la Generalitat des del 
curs 2012-2013 a raó de 1.300 euros per alumne i curs?”
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Pregunta contestada en aquesta sessió per la regidora Sra. Maria José Orobitg 
Della (ERC)

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREC: Revisió del reglament de participació ciutadana

“Ara fa un any i escaig, al gener de 2017, l’Ajuntament d’Abrera va aprovar una moció  
que acordava l’inici d’un procés participat de revisió del nostre Reglament de Participació  
Ciutadana d’Abrera.

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

- En quin estat d’implementació es troba actualment aquest acord plenari.”

L’Alcalde dóna resposta a aquest prec en la mateixa sessió.

2. PREC: Procés participatiu dels pressupostos municipals

“Amb motiu del debat i aprovació dels pressupostos municipals 2018, l’Equip de Govern  
va explicar al Ple que el procés de participació ciutadana mitjançant el qual s’invertirien  
150.000 € al municipi es posaria en marxa cap al març d’enguany.

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

- Quines seran les característiques principals d’aquest procés.
- Quin serà el calendari d’implementació del mateix.”

L’Alcalde dóna resposta a aquest prec en la mateixa sessió.

3. PREC: Protocol Plusvàlua Municipal

“Ara fa un any, Alternativa d’Abrera junt amb els grups que conformen l’Equip de Govern,  
va  portar  al  Ple  una  moció  al  respecte  de  l’Impost  sobre  l’Increment  del  Valor  dels  
Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com “plusvàlua municipal”), una moció que va  
ser  aprovada  i  que  al  seu  acord  tercer  proposava  l’establiment  d’un  mecanisme  a  
disposició  dels  veïns  i  veïnes  d’Abrera  per  informar-se  de  les  seves  possibilitats  de  
reclamació de la devolució d’aquest impost en els casos d’inexistència d’increment del  
valor del sòl. 

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

- En quin estat d’implementació es troba actualment aquest acord plenari.”



51

La regidora Sra. Maria Teresa Novell Joya (PSC) dóna resposta al prec en la mateixa 
sessió.

4. PREC: Rotonda cruïlla Manresa i Pont del Treball

“Amb motiu de la recent rehabilitació del carril de l’A2 d’incorporació a Abrera, el nostre  
grup va sol·licitar a l’Equip de Govern que s’estudiés, en coordinació amb el Ministerio de  
Fomento, la possibilitat de construir una rotonda d’accés al municipi a l’alçada del pont  
del Treball, un espai de certa perillositat.

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

- Quines actuacions s’han portat ha terme davant el Ministerio de Fomento i quins  
han estat els resultat de les mateixes.”

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió

5. PREC: Estat de l’asfalt d’algunes zones de Can Morral i Sant Hilari

“Recentment ens han arribat queixes al respecte de l’estat de l’asfalt  i les voreres del  
Camí del Cementiri, de la Travessera de Can Morral i del Camí del Riu. En alguns punts  
de la calçada l’asfalt i la part exterior de la vorera estan aixecats fets els quals podrien ser  
causa d’accidents i incidents amb vianants i vehicles. 

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

- Que realitzi les actuacions necessàries per solucionar aquesta problemàtica.”

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió

6. PREC: Neteja del sotabosc dels voltants de la Masia de Can Morral

“Aquests dies hem pogut observar que a la zona boscosa que envolta la masia de Can  
Morral i el camí dels horts de Can Morral s’ha generat un important sotabosc el qual, en  
arribar la calor, es pot convertir en un element perillós en cas d’incendi atesa la proximitat  
tant  d’habitatges  com  d’equipaments  municipals.  En  aquest  sentit,  no  és  la  primera  
vegada  que  demanem  en  aquest  plenari  que  es  realitzin  actuacions  de  neteja  del  
sotabosc sobre aquesta i la resta de parcel·les de titularitat municipal.  

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

- Quines actuacions de neteja es  van emprendre durant  l’any  2017 en aquesta  
zona.

- Quines actuacions i en quin moment es pensen realitzar les pertinents actuacions  
de neteja del sotabosc en aquests indrets.”

El regidor Sr. José Luís Hita Bullón (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió.
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19.2 PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Grup Municipal Abrera en Comú

1.PREGUNTA: Tema: Servei de renovacions de dni’s

“Sabem que la policia nacional de dissabte va oferir el servei de renovació de dni’s a  
Abrera com en altres municipis, però altres municipis en les seves pàgines webs informen  
de la suspensió del servei i en alguns casos avancen ja la data en què es reprendrà  
aquest servei, ja que a Abrera no s’ha informat a la població, preguntem quan es tornarà  
a presentar aquest servei de renovació de dni’s”

Pregunta contestada en aquesta sessió per l’Alcalde i  el  regidor José Luís Hita 
Bullón (PSC)

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1.PREGUNTA: Tema: Aixecament d’actes de concentracions ciutadanes

“El passat divendres es va produir una concentració espontània a la Plaça Constitució; a  
la mateixa es van presentar  agents de la policia municipal per aixecar actes dels fets.  
Fins a la data d’avui aquests tipus d’actuacions per part de la policia local no ha estat  
habitual, per tot això demanem a l’Equip de Govern que informi al Ple del següent:
Aquestes actuacions es deuen a noves directrius establertes per l’Equip de Govern PSC,  
CIU i Esquerra respecte a les concentracions ciutadanes? 
Se seguirà aixecant acta de qualsevol reunió o concentració que es produeixi a partir  
d’ara, independentment del motiu que es generi?”

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor José Luís Hita Bullón (PSC)

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 
23:54 hores, de la qual en dono fe i lliuro la present acta 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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