A la Vila d’Abrera, essent les 19:05 hores del dia 31 de maig 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)

Regidors/res delegats/des

Sr. Maria Teresa Novell Joya(PSC)
Sra. Maria José Orobitg Della (ERC)

Regidors/res

Sr. Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
Sr. J Andrés Martín Álamo (Ad’A)
Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)
Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)

Secretari
Interventor accidental:

Sr. Oscar Buxeres Soler
Sr. Ferran Alberdi Vera

Excusa la seva assistència el regidor Sr.José Luís Hita Bullón (PSC)
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o
sobrevinguts:

ORDRE DEL DIA:
I.- PART DISPOSITIVA
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Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC)
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
(ERC)
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU)
Sr. Albert Roca Presas (PSC)
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC)

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Tinents/tes d’alcalde

ACTA DE PLE

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 20/07/2018
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

ÒSCAR BUXERES SOLER (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 20/07/2018
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 31.05.18

1r PUNT. Acta del Ple ordinari celebrat el 28.03.18
2n PUNT. Aprovació de la Carta de Serveis del Departament d’Atenció a la Ciutadania
3r PUNT. Modificació de la plantilla de l’exercici 2018.
4t PUNT. Modificacions de l’acord de condicions laborals i retributives de la Policia
local d’Abrera

8è PUNT. Moció del Grup Municipal Alternativa d’Abrera relativa al Pla Local
d’Igualtat de Gènere
9è PUNT. Moció del Grup Municipal Abrera en Comú relativa a la salinització al
Llobregat provocada per Icl-Iberpotash i la responsabilitat vers els drets humans
internacionals de les empreses que operen al nostre territori
10è PUNT. Moció del Grup Municipal Abrera en Comú relativa a la creació del
Consell de Joves d’Abrera
11è PUNT. Urgències
II.- CONTROL DE GOVERN
12è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les
Juntes de Govern de març i abril de 2018.
13è PUNT. Donar compte dels informes Trimestrals Morositat 1r. Trimestre 2018, Llei
15/2010, de 5 de Juliol.
14è PUNT. Donar compte de la informació pressupostària i moviments de la
tresoreria del 1r trimestre de 2018.
15è PUNT. Precs i Preguntes

2

ACTA DE PLE

7è PUNT. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) per l’obtenció de
certificat i millora de l’eficiència energètica dels edificis, locals i instal.lacions de
titularitat municipal
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6è PUNT. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) en relació a la
sol.licitud de l’elaboració i aprovació del Reglament de segona activitat per als agents
de la policia local d’Abrera

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

5è PUNT. Posada a disposició de la Diputació de Barcelona dels terrenys afectats
per l’execució de les obres del projecte constructiu de la rotonda d’accés a Santa
Maria de Vilalba

I.- PART DISPOSITIVA
1r PUNT. Expedient núm.: 2307/2018
Aprovació de l’Acta del Ple Municipal de data 28.03.18

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per
l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren aquest
òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és per això
que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 28 de març 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

3

ACTA DE PLE

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.
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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.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

“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.

2n PUNT. Expedient núm.: 3102/2018
Aprovació de la Carta de Serveis del Departament d’Atenció a la Ciutadania
“Vist el que estableix l'article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
d'accés a la informació pública i de bon govern, de la Generalitat de Catalunya, que preveu que
l'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en
unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de servei en el marc
regulador dels serveis públics bàsics.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Atenció a la ciutadania, en el
marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de l’actuació, la redacció
dels plecs de clàusules, així com l’emissió dels informes pertinents, la Regidoria d’Obres i
Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme, Mobilitat i Millora, en ús de les atribucions que m’atorga el
Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa al Ple l'adopció del següent.
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment la carta de serveis del Departament d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb l’annex que s’adjunta a la present proposta.
Segon.- Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOPB i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament d’Abrera, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al
de la seva publicació en el BOPB, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguin
formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se definitivament
aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini.
Tercer.- Publicar en el BOPB l’acord d’aprovació definitiu així com el text íntegre de la carta de
serveis, així com al tauler d’anuncis de la corporació.”
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 8
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. 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

4
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Atès que l’òrgan competent per l’aprovació dels Reglaments és el Ple Municipal.

ACTA DE PLE

Tenint en compte que les cartes de servei tenen naturalesa reglamentaria, segons estableix
l’article 59 apartat segon de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, és d’aplicació en quant al procediment d’aprovació el que
preveuen l’article 178 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.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Atès que l’Ajuntament d’Abrera, amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la
ciutadania i la informació pública, i per tal de donar compliment a aquesta Llei, ha elaborat la
carta de serveis del Departament d’Atenció a la Ciutadania, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.

Abstencions: 8
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sra. M. Del Pilar García Romero i Sr. J Andrés Martín Álamo
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà
Vargas.

3r PUNT. Expedient núm.: 3853/2017
Modificació plantilla de personal 2018

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0485 de data 06.04.18 d’aprovació de les bases de la
convocatòria 926/2018 del procés de selecció d’un/a Tècnic/a Gestor/a de Pressupost on
s’estableix que, entre altres funcions, el lloc de Tècnic/a Gestor/a de Pressupost assumirà la
intervenció accidental.
Atès l’article 52 del Reial Decret 12/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional mitjançant
s’estableix que en les Corporacions Locals de més de 5.000 habitants, les cobertures
accidentals del lloc d’Intervenció es produirà per funcionari del subgrup A1.

ACTA DE PLE

Vist que a la plantilla de personal consta la plaça de Tècnic/a Gestor/a de Pressupost, grup
A, subgrup A2, de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica, que actualment resta
vacant.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

“El Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2017 va
aprovar la plantilla de personal conjuntament amb el Pressupost General de l’Ajuntament
d’Abrera per l’exercici 2018.

Atesa la necessitat d’adequar aquesta plaça al subgrup A1 amb la corresponent modificació
de plantilla i nova aprovació d’oferta pública d’ocupació.
Vist que a la plantilla de personal consta la plaça de d’Auxiliar administratiu/va, grup C,
subgrup C2, de l’escala d’administració general, sotsescala administratiu/va.
Atesa la necessitat d’adequar aquesta plaça a Administratiu/va, grup C, subgrup C1, de
l’escala d’administració general, sotescala administratiu/va, per motius organitzatius amb la
corresponent modificació de plantilla.
Vist l’informe del Servei de Gestió de les Persones de data 22.05.18.
Vist els articles 27 i 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció
del següent.
ACORD:

5
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Atès que la plaça de Tècnic/a Gestor/a de Pressupost correspon al subgrup A2.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla segons el detall següent:
-Suprimir la plaça de Tècnic/a Gestor/a de Pressupost, grup A, subgrup A2, de l’escala
d’administració especial, sotsescala tècnica.
-Crear la plaça de Tècnic/a superior de Pressupost, grup A, subgrup A1, de l’escala
d’administració especial, sotsescala tècnica.
-Suprimir la plaça d’Auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, de l’escala d’administració
general, sotescala administrativa.
-Crear la plaça d’Administratiu/va, grup C, subgrup C1, de l’escada d’administració general,
sotescala administrativa.

Tercer. Assignar a la plaça d’Administratiu/va les següents retribucions:
Denominació
Grup/Subgrup
Nivell de Complement de Destí
Complement específic
Tipus de jornada

Administratiu/va
C1
15
7.917,70€
Jornada completa

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: 8
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, 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

Abstencions: 8
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sra. M. Del Pilar García Romero i Sr. J Andrés Martín Álamo
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez

6
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Tècnic/a superior de Pressupost
A1
25
24.160,32 €
2.020,08 €
Jornada completa

ACTA DE PLE

Denominació
Grup/Subgrup
Nivell de Complement de Destí
Complement específic
Productivitat E/1 Cap d'Unitat
Tipus de jornada

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Segon.- Assignar a la plaça de Tècnic/a superior de Pressupost les següents retribucions:

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

4t PUNT. Expedient núm.: 3164/2018
Modificacions de l'acord de condicions laborals i retributives de la Policia local d'Abrera.

Atesa l’acta d’aprovació de les matèries negociades en la Mesa Sectorial de la Policia Local
per la Mesa General, de data 15.05.18.
Atesa la necessitat de modificar l’apartat desè de l’Acord modificatiu de condicions laboral i
retributives de la Policia Local d’Abrera, en relació a la reorganitzar la planificació i execució
de les vacances del Cos de la Policia Local per optimitzar els efectius disponibles a fi i efecte
de garantir una major presència policial en el municipi, per tal de maximitzar els recursos,
implementant un nou model subjecte a valoració posterior per a la seva introducció definitiva.
Ates que mitjançant negociació col·lectiva, l’apartat vuitè de l’Acord modificatiu de condicions
laboral i retributives de la Policia Local d’Abrera incorpora una millora en el complement
salarial de torn de 12 hores experimentant un increment de 8 a 12 euros bruts per cada torn
de 12 hores de treball efectivament treballat.
En virtut de tot el relacionat anteriorment aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció
del següent
ACORD:
Primer. Aprovar les modificacions introduïdes per negociació col·lectiva a l’acord l'acord de
condicions laborals i retributives de la Policia local d'Abrera de data 17.05.17, en relació a
vacances, retribucions dels aspirants a agent de la policia local alumne/a i el complement
salarial en torn de 12 hores, d’acord amb el següent redactat recollit a sendes actes de la
mesa sectorial i mesa general:
Vacances:

7
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Atès l’acta de constitució de la Mesa Sectorial de la Policia Local en el marc de la negociació
del primer acord mixt de condicions de treball de personal laboral i funcionari de l’Ajuntament
d’Abrera de data 15.05.18.

ACTA DE PLE

Atesa la regulació establerta a la disposició addicional setena apartat quart de la Llei/1991,
de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya, modificada per la Llei 3/2015, d’11 de
març de mesures fiscals, financeres i administratives, en relació a les retribucions dels agents
de policia local durant la realització dels curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, que estableix la percepció de les retribucions bàsiques corresponents al grup C2 i
en conseqüència davant la consideració efectuada per la Corporació, en relació a
complimentar aquesta retribució per garantir una remuneració superior, es procedeix a portar
aquesta iniciativa a la mesa de negociació sectorial i general de l’Acord Mixt de Condicions
de Treball de Personal Laboral i Funcionari de l’Ajuntament d’Abrera.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

“Vist que mitjançant acord de Ple de data 25.05.17 es va aprovar l’acord modificatiu de
condicions laboral i retributives de la Policia Local d’Abrera.

La Policia Local d’Abrera realitzarà les vacances per descans anual durant els mesos de juliol
i agost. A tal efecte, disposaran de 30 dies naturals que es gaudiran dins dels mesos
anteriorment citats de forma alternativa cada any.
Durant el període de vacances, juliol i agost, la jornada de treball serà de 12 hores amb
seqüència d’una setmana de festa i una de treball. A fi d’adequar els quadrants als mesos
dalt esmentats i establir les entrades i sortides amb els quadrants ordinaris, aquesta
seqüència setmanal podrà ampliar-se o reduir-se amb algun dia addicional.
Serà d’aplicació a les jornades de 12 hores efectivament treballades el complement salarial i
descansos previstos als punts quart i vuitè de l’Acord modificatiu de condicions laborals i
retributives de la policia local d’Abrera de data 17 de maig de 2017.

En relació a la convocatòria d’OPO, de 5 agents de policia local, s’acorda complementar fins
a 1.000€ mensuals (x14 pagues), la retribució que s’estableix per els aspirants mentre
realitzin el curs selectiu.
D’acord a la disposició addicional setena apartat quart de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
les Policies Locals de Catalunya, modificada per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives.
Així mateix es deixa constància que mantindran les retribucions, sense cap mena de
disminució, aquells/es aspirants que estiguin prestant actualment servei com a agents de
policia interins durant el temps de durada de la fase de selecció (formació escola i període de
pràctiques).
Complement salarial en torn de 12 hores (dieta)
S’acorda l’increment de 8 a 12 euros per cada torn de 12 hores de treball efectivament
treballat regulat a l’acord de condicions.”
Segon. Determinar que l’aplicació de les modificacions ho serà a partir del dia següent de la
data de la seva aprovació.
Tercer.- Notificar aquest acord als Delegats de Personal funcionari, a la Mesa General de
Negociació i donar trasllat a la Intervenció municipal, a la Policia Local i al Servei de Gestió
de les Persones.”
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

8

ACTA DE PLE

Retribucions dels aspirants agent de policia local alumne/a:
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El present acord restarà subjecte a una valoració posterior de resultats de les vacances de
l’any 2018, per a la seva continuació.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Cada any el Cap del Cos determinarà, per raó d’especialitat, funcions i/o comandament,
quins membres de la plantilla restaran, durant el període vacacional, en el quadrant ordinari.

5è PUNT. Expedient núm.: E004/2013/002
Posada a disposició de la Diputació de Barcelona dels terrenys afectats per a l’execució de les obres
del projecte constructiu de la rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba

“Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 21 de juny de
2017 es va aprovar inicialment el projecte constructiu de les obres “Rotonda d’accés a Santa
Maria de Vilalba. Ctra. BV-1202 al p.k. 9+100. TM Abrera”.

Atès que les finques urbanes afectades pel referit projecte són les descrites en el quadre
següent:
DADES
AFECTATS
FI
N
C
A

1

2

3

TITULAR

AJUNTA
MENT
D’ABRER
A
AJUNTA
MENT
D’ABRER
A
AJUNTA
MENT
D’ABRER
A

DADES CADASTRALS

SUP. AFECTADES M2
SUP.
OCUPA
C.

DADES
URBANIST.
/
CLASSIFIC
AC./
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Atès que per a l'execució imminent de les esmentades obres, és necessari que la Diputació
de Barcelona pugui comptar amb la disponibilitat del títol suficient per accedir, disposar i
afectar a la nova rotonda les superfícies indicades en el projecte, sense perjudici que es
9
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Atès que el projecte constructiu esmentat, tant pel que fa a l'execució de les pròpies obres en
haver de disposar de terrenys o zones que seran motiu d'incorporació a la nova rotonda, com
pel que fa a la disponibilitat de servituds i ocupacions temporals durant l'execució de les
mateixes, afecten a diferents terrenys, els quals són de titularitat municipal.

ACTA DE PLE

Atès que en data 11 de desembre de 2017 es va formalitzar un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera, el qual estableix en el seu pacte
tercer, entre les obligacions de l’Ajuntament, la de posar a disposició de la Diputació els
terrenys urbans necessaris per a l’execució de les obres, que resultin afectats d’expropiació
i/o ocupació temporal, segons la relació de bens i drets afectats del projecte constructiu.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Atès que, un cop sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública, l’esmentat projecte va
esdevenir aprovat definitivament, publicant-se l’anunci corresponent al BOPB de data 15 de
setembre de 2017.

pugui portar a terme amb posteritat l'oportuna transmissió definitiva de les superfícies
afectades, resultat dels amidaments definitius una vegada les obres hagin estat executades i
recepcionades.
Atès que de conformitat amb l’article 216 bis 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, els bens de
domini públic dels ens locals podran afectar-se a serveis d’altres administracions públiques
per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur competència, sense perjudici que, en
aquest cas, es dugui a terme amb posterioritat la transmissió definitiva de les superfícies
afectades resultat dels amidaments definitius i un cop recepcionades les obres, mitjançant la
tramitació del corresponent expedient de mutació demanial subjectiva entre Administracions
Públiques.

ACORD
Primer. Posar a disposició de la Diputació de Barcelona, a títol tan ampli com en Dret sigui
necessari per a que pugui accedir, disposar i afectar, les superfícies afectades pel projecte
constructiu de les obres “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba. Ctra. BV-1202 al p.k.
9+100. TM Abrera” indicades en el següent quadre, i sense perjudici de la seva transmissió
definitiva un cop efectuats els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades:
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el marc
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquest regidor delegat
d’Obres i serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat i Millora en ús de les atribucions que
m’atorga el Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de desembre de 2016, proposa al Ple
municipal l’adopció del següent

ACTA DE PLE

Vist l’informe de l’arquitecte municipal núm. 2018-0033 de data 17 de maig de 2018.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Vist l’ofici rebut de la Diputació de Barcelona amb registre d’entrada núm. 2018-E-RC-2058
de data 27/02/2018.

D’ABRER
A

EDIFICAR

Segon. Autoritzar la Diputació de Barcelona per a l’accés i ocupació temporal de 373,26 m2
de la finca ressenyada amb el número 1 en el quadre anterior, fins a la finalització de les
obres del projecte constructiu de referència.
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i
Sostenibilitat) als efectes oportuns.”

Es retira pel grup proponent atesa l’absència del regidor de Seguretat Ciutadana.

7è PUNT. Expedient núm.: 3148/2018
Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) per l’obtenció de certificat i millora de
l’eficiència energètica dels edificis, locals i instal.lacions de titularitat municipal

Es presenten esmenes al text de la proposta, que són aprovades per unanimitat,
resultant el text definitiu que es transcriu literalment a continuació:
“Según el Real Decreto 235/2013, todos los edificios de nueva construcción y los edificios
existentes que sean objeto de compraventa o arrendamiento y los edificios ocupados por una
autoridad pública con una superficie superior a 250 m2 frecuentados habitualmente por el
público, están obligados a tener un certificado de eficiencia energética.
La certificación de eficiencia energética de un edificio, es el proceso por el cual se verifica la
conformidad de la calificación energética obtenida mediante cualquiera de las herramientas
reconocidas para obtener esta calificación. Una vez verificada esta conformidad, la
Administración emite la correspondiente etiqueta de eficiencia energética del edificio.
Al plantear esta iniciativa tenemos que tener en cuenta que la certificación energética de los
edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre.
También es de interés la Directiva 2010/21/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia
energética de los edificios. Ambas directivas se transponen parcialmente al ordenamiento
jurídico español a través del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edficios, tanto de nueva
construcción, como existentes. El Real Decreto entró en vigor el 14 de abril de 2013.

11

ACTA DE PLE

6è PUNT. Expedient núm.: 3147/2018
Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) en relació a la sol.licitud de l’elaboració i
aprovació del Reglament de segona activitat per als agents de la policia local d’Abrera
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de
la mateixa

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

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

Este certificado, con una validez de diez años y que se tiene que inscribir en el registro de
certificados de eficiencia energética de cada Comunidad Autónoma, evalúa la eficiencia
energética del inmueble (edificio entero o en parte), tanto en términos de consumo de
energía como de emisiones de CO2, otorgándole una calificación con una letra que varirará
de la A, para los energéticamente más eficientes, a la G, para los menos eficientes, para
consumo de energía primaria, y otra letra para las emisiones de CO2.
Además de la información objetiva sobre las características energéticas, el certificado deberá
incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble. El objetivo
de la medida es fomentar el ahorro y la eficiencia.

ACUERDOS:
Primero.- Comprometerse a realizar lo antes posible la certificación de la eficiencia
energética de los edificios y locales de titularidad municipal con una superficie superior a 250
m2 frecuentados habitualmente por el público que carezcan de ella.
Segundo.- Colocar en un lugar suficiente visible a la entrada de cada edificio y/o local
municipal, el certificado de eficiencia energética correspondiente.
Tercero.- Una vez realizadas las certificaciones y con los resultados obtenidos, en el caso
de que fuese necesario, establecer planes de actuación y realizar proyectos con los técnicos
municipales de los departamentos correspondientes para obtener la certificación energética
adecuada.
Cuarto.- Realizar progresivamente para cada edificio, local e instalación municipal, un
informe técnico municipal para obtener el mayor beneficio mediombiental posible.”
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

8è PUNT. Expedient núm.:3378/2018
Moció del Grup Municipal Alternativa d’Abrera relativa al Pla Local d’Igualtat de Gènere
12
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Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al Pleno la adopción
de los siguientes,

ACTA DE PLE

El objetivo de esta propuesta no debe ser sólo disponer de la certificación energética de cada
uno de los edificios, locales e instalaciones municipales sino más bien detectar el estado de
nuestros edficios desde el punto de vista de la eficiencia energética, para convertirlos si fuera
necesario,mediante actuaciones futuras, en edificios más eficientes, consiguiendo un menor
impacto medioambiental y reduciendo los costes asociados al ineficaz consumo energético.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Las adminstraciones públicas debemos dar ejemplo con nuestras actuaciones. Por lo tanto,
desde el Grupo Municipal de Ciutadans, consideramos que para evitar una mala asignación y
un gasto de los recursos públicos municipales y medioambientales, es muy importante
analizar la relación entre coste y beneficio y alcanzar la calificación energética más eficiente.

Es presenten esmenes al text de la proposta que són aprovades per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sra. M. Del Pilar García Romero i Sr. J Andrés Martín Álamo
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez

Abstencions: 3

La transformació d’aquest context social desfavorable per a les dones és un procés
que cal accelerar. Tant les manifestacions feministes del proppassat 28 de març i de
l’u de maig com les reaccions espontànies de rebuig davant la sentència del cas de
“la manada” expliciten l’urgent necessitat social de treballar per aconseguir la igualtat
efectiva entre homes i dones.
En aquest sentit, cal reivindicar i posar en valor el treball que des del món local, des
de les regidories d’igualtat, de forma transversal, s’està desenvolupant. Treball que
es reforça amb el suport i implicació de les associacions d’igualtat del nostre
municipi.
Tant l’Ajuntament d’Abrera com tota la seva ciutadania som agents de canvi, un
instrument de treball de primer ordre que necessita una aposta ferma per ser una
prioritat en les polítiques autonòmiques i locals.
L’enfortiment de les polítiques d’igualtat ha suposat en els darrers anys per
l’Ajuntament d’Abrera i la seva població, una programació d’activitats diversa i
orientada a diferents col·lectius per combatre les desigualtats.
En aquestes polítiques estan els Plans d’Igualtat que són les eines estratègiques de
planificació de l’actuació pel nostre municipi a curt, mig i llarg termini. Aquest any
s’està treballant per l’actualització del nostre Pla d’Igualtat. Es treballarà
transversalment amb totes les diferents regidories i es crearà una Comissió
d’Igualtat que realitzi el seguiment de l’elaboració i participació d’aquest nou pla.
13
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“La igualtat efectiva entre gèneres segueix sent, a dia d’avui, només un objectiu i no
una realitat: violències masclistes, bretxa salarial, discriminació per raons de gènere,
poca visibilitat de la dona en l’àmbit sociopolític, són només uns exemples de les
nombroses problemàtiques que s’esdevenen en un context social patriarcal que no
ha estat encara superat.

ACTA DE PLE

Es transcriu a continuació la versió definitiva resultant de la incorporació de les
esmenes:

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

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

Per tot això, tenint en compte el relacionat anteriorment, proposem l’adopció
dels següents acords:
Primer. L’elaboració, de forma participada i des de la transversalitat de
gènere, d’un Pla Local d’Igualtat de Gènere, que inicïi els seus
treballs durant el 2018 i que pugui estar enllestit durant el 2019.

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de
la mateixa
9è PUNT. Expedient núm.:3377/2018
Moció del Grup Municipal Abrera en Comú relativa a la salinització al Llobregat provocada per IclIberpotash i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de les empreses que operen al
nostre territori

Es presenten esmenes al text de la proposta que són aprovades per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà
Vargas.

Abstencions: 3
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sra. M. Del Pilar García Romero i Sr. J Andrés Martín Álamo

Es transcriu a continuació la versió definitiva resultant de la incorporació de les
esmenes:
“En matèria de contaminació mediambiental del territori
14
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

ACTA DE PLE

Tercer. La creació d’una Comissió d’Igualtat que realitzi el seguiment de
l’elaboració i de la participació d’aquest Pla i que vetlli per la seva
implementació posterior.”

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Segon. La realització, en la fase de diagnosi d’aquest Pla, d’un Diagnòstic
d’Igualtat d’Abrera, que impliqui un anàlisi del context en el què es
desenvolupen aquestes polítiques, és a dir, de la realitat del
municipi i dels processos socials que generen o fonamenten les
desigualtats entre els homes i les dones.

Des de la consolidació de la mineria de la potassa al Bages els perjudicis per a les persones
usuàries situades riu avall van ser immediats. Les persones afectades fa dècades que
denuncien la situació a les Administracions responsables, sobretot a la Regió Metropolitana
de Barcelona (RMB) on un 40% de l’abastiment de l’aigua potable prové de la conca del riu
Llobregat.

La inoperància o insuficiència de l’actuació administrativa davant d’aquest ecocidi ha fet que
la societat civil denunciï per via judicial l’impacte generat per l’abocament i dipòsit de residus
salins. Seguidament esmentem les sentències que ja són fermes:
- Una condemna penal a quatre directius, per delicte ecològic, ratificada per l’Audiència
Provincial.
- 4 contenciosos:
- Contra el programa i la fiança de restauració de Sallent.
- Contra el POUM 2010 de Sallent.
- Contra l’autorització ambiental de l’explotació minera de Sallent-Balsareny.
- Contra l’Ajuntament de Sallent per tolerar l’abocament.
- 2 expedients oberts per la UE a l’estat espanyol:
- A la DG de Medi Ambient per vulneració del principi de qui contamina paga.
En aquest expedient la Unió Europea ja ha enviat al Govern Espanyol un
“Dictamen motivat”, el pas abans de posar una sanció
- A la DG de la Competència per ajuts il·legals.
- Judici popular celebrat el novembre del 2016 on es va evidenciar que la salinització
del Llobregat i Cardener no afecta només als rius i aqüífers del voltant de la indústria
sinó que malmet l’aigua del Llobregat fet que augmenta el preu de la factura i crea un
deute al país que haurem d’assumir entre tots i totes.

15

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Una part del municipi d’Abrera s’abasteix d’aigua de boca del riu Llobregat, que pateix des
de l’obertura de les mines de sal al Bages greus episodis de contaminació salina (que no
detallem aquí) documentats en el llibre “Rius de sal” editat pel Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat. Per tant, la qualitat i el cost de l’aigua de boca estan directament afectats
per les conseqüències de la mineria de la potassa al Bages.
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Malgrat tot, la salinitat de les aigües del Llobregat va en augment i amenaça la salubritat de
l’aigua de boca de les poblacions de la RMB. La causa del problema és l’acumulació de
residus sòlids salins provinents de l’extracció de potassa per part de l’empresa ICL (Israel
Chemicals Limited) Iberia Súria&Sallent, antiga Iberpotash. Als més dels 80 milions de tones
de residus sòlids acumulats al llarg dels anys, diàriament es segueixen dipositant unes 5000
Tm en els gegantins runams de Súria i Sallent.

ACTA DE PLE

Per treure pressió al greu problema de salinització de les aigües del riu Llobregat, l'any 1968
es va construir el primer col·lector de salmorres per tal de transportar els residus salins des
de Cardona, Súria, Sallent i Balsareny fins al mar. Aquest col·lector s’ha trencat unes 550
vegades des del seu inici, fet que ha augmentat la salinització de l’aqüífer i ha perjudicat
l’activitat agrícola així com la fauna i la flora. Per resoldre aquest problema i l’insuficient cabal
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va resoldre ampliar el col·lector. L’ampliació es va dur a
terme en una primera fase des d’Abrera fins al mar, i resta encara pendent l’execució de la
segona des d’Abrera fins a Balsareny i Sallent. Aquesta fase ja compta amb el projecte
aprovat per part de l’ACA i les previsions són que es comencin a executar l’any 2019.

En matèria de vulneració dels Drets Humans:
ICL Iberia Súria&Sallent forma part d’Israel Chemicals Limited (ICL) una empresa israeliana,
que posseeix mines de fosfats i urani al Mar Mort, un territori ocupat il·legalment segons el
dret internacional.
L’empresa dóna suport a les polítiques d’ocupació exercides per l’estat d’Israel sobre
Palestina, a través del seu programa “Apadrina un soldat”, amb el qual proporciona suport
econòmic a l’exèrcit israelià.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, a més de les sentències fermes, els expedients
oberts i el judici popular queda demostrat abastament que ICL-Iberpotash:

-

Salinitza el riu Llobregat i els seus aqüífers, encarint, degradant i malmetent l’aigua,
que és d’ús comú a la ciutat de Barcelona i la seva conurbació.

-

Crea un deute al país, ja que contamina i no paga. Deute que quedarà pels anys
vinents encara que l’explotació s’aturi.

-

Es còmplice de l’ocupació militar de Palestina, subvencionant directament unitats de
l’exèrcit israelià i sent l’Estat israelià accionista directe de l’empresa.

Amb aquests antecedents i en mèrit de l’interès general i públic, tenint en compte que una de
les competències pròpies de qualsevol municipi és la del subministrament d’aigua així com la
de tenir cura de la salubritat pública, traslladem al ple de l’Ajuntament d’Abrera aquesta
moció per tal d’adoptar els següents
ACORDS:
Sobre els expedients de la UE
Primer.- Que l’Ajuntament es personi, o denunciï en la forma més adequada, en els
expedients oberts a la UE al voltant de ICL-Iberpotash.

16
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Per tot el que s’ha esmentat, es fa palès que ICL té un vincle directe amb l’estat d’Israel i les
seves polítiques d’ocupació, que incompleixen el dret internacional i els Drets Humans
sistemàticament.
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Un document de l’Exèrcit dels Estats Units d’Amèrica evidencia els fets i exposa que ICL va
vendre fòsfor blanc a l’Exèrcit dels Estats Units entre els anys 2008 i el 2013. El fòsfor blanc
proveït era destinat als programes FY12 US Army M110 i a projectils de 155mm (produïts
a Pine Bluff Arsenal). En el contracte de 2013, el darrer del que es té constància
documentada, s’especifica que l’ús del fòsfor blanc serà destinat a projectils d’artilleria de
155mm M110A2.

ACTA DE PLE

L’informe de L’Observatori de Drets Humans i Empreses assegura que entre el 2008 i el
2013, l’empresa ICL fou l’únic proveïdor de fòsfor blanc per a projectils de l’Exèrcit dels
Estats Units. Al seu torn, el mateix model de projectils de fòsfor blanc estatunidencs van ser
utilitzats sobre Gaza per part d’Israel, causant desenes de morts i ferits civils en zones
densament poblades.

Sobre la Generalitat i la gestió de la salinitat
Segon.- Que l’Ajuntament demani formalment a la Generalitat ser inclòs com a part implicada
en l’elaboració de qualsevol normativa o resolució que afecti la salinitat del riu o el control de
la mineria per tal de vetllar perquè aquest sigui el màxim d’exigent i gens flexible en el tema
mediambiental i, especialment,

b) Que inclogui una xarxa d’indicadors dels nivells de salinitat en pous, aqüífers i en el
propi riu per poder fer un seguiment real i públic dels índexs de salinitat; ja que
sabem que contamina , però no on ni quan, i cal poder avaluar si els plans de
restauració seran efectius així com de sensors per trams en el col.lector de
salmorres que donin avís en temps real de qualsevol incidència.

d) Que el document inclogui unes dates que delimitin els terminis del procés i que el seu
incompliment impedeixi qualsevol ampliació de la producció i pugui comportar la
paralització de la producció de l’empresa.
Sobre la ciutadania i les poblacions de la conca del Llobregat, aigües avall de les mines de
potassa.
Tercer.- Que l’ajuntament es comprometi en facilitar accions de sensibilització i difusió.
Especialment que partiipi de la “Taula del Llobregat” per tal d’abordar el problema dels
runams salins.

ACTA DE PLE

c) Que s’exigeixi a l’empresa el residu zero per l’any 2020.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

a) Que s’exigeixi a l’empresa –tal com demana la sentencia en ferm del TSJC- la
presentació d’un pla de restauració real i adequat a les dimensions del runam del
Cogulló, pla que hauria d’estar validat per un grup d’experts independents, en tot
el procés d’execució.

Quart.- Que l’ajuntament segueixi defensant la campanya de Boicot, Desinversions i
Sancions a l’Estat d’Israel, tal com es va comprometre al gener de 2016, especialment en
relació a empreses com ICL-Iberpotash.
Cinquè.- Que a partir d’ara, l’ajuntament es comprometi a desenvolupar mesures legals en
matèria de contractacions i relacions amb el sector privat on l’ajuntament tingui veu i vot, es
tingui en compte i es pugui exigir que l’empresa contractada no estigui involucrada en cap
cas de violacions dels Drets Humans i en la destrucció del Territori.
Sisè.- Que es doni comunicació d’aquests acords al Departament de Sostenibilitat i Territori
de la Generalitat de Catalunya, i les entitats ProuSal i BDS i als mitjans de comunicació
locals i comarcals i a tots els municipis de la conca del Llobregat afectats pels runams salins.”
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.: 3377/2018
17
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Sobre els drets humans.

Moció del Grup Municipal Abrera en Comú relativa a la creació del Consell de Joves d’Abrera

Es presenten esmenes al text de la proposta que són aprovades per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà
Vargas.

Abstencions: 3

En aquest sentit, i emparant-nos en què la llei de Polítiques de Joventut (Llei 33/2010, de l’1
d’octubre), considerem que la creació d’espais de participació i decisió efectiva entre els i les
joves suposa una necessitat per mantenir l’apoderament d’aquest col·lectiu, que s’ha anat
menystenint degut a la situació de precarietat generalitzada.
La mateixa llei reconeix la capacitat dels i les joves auto-organitzades per ser les
interlocutores vàlides en la relació amb els Ajuntaments pel que fa al desenvolupament i
execució de polítiques de joventut. A més, fa una aposta decidida per la participació juvenil
posant especial èmfasi a la necessitat que les Administracions la potenciïn. Així mateix, recull
i reconeix les noves formes i dinàmiques de participació com ara els grups de joves i els
Consells Locals de Joventut.
Per altra banda, al Pla Local de Joventut (2016-2019), en el qual consta com a objectiu
potenciar l’esperit de participació, es diagnostica que “la participació juvenil [...] és limitada”
respecte a la conformació d’associacions o entitats juvenils. Malgrat això sí s’entreveu un
esperit participatiu de la gent jove, pel que fa la implicació en esdeveniments d’oci o
ludicorecreatius. Això demostra una voluntat popular juvenil de vinculació amb la cultura de
participació i,per tant, la necessitat d’espais de decisió desvinculats del control institucional.
Al Pla Local de Joventut d’Abrera també proposa actuacions com la preparació trimestral
d’activitats amb l’espai “Digues la teva!” o la conformació d’òrgans com la Comissió Jove de
18
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“La població jove d’Abrera (entre 15 i 29 anys) representa el 14,29% del total de la població,
segons dades del padró municipal. La seva oportunitat d’organització és escassa, tenint en
compte que les entitats juvenils existents al municipi són reduïdes i les que hi ha tenen poc
dinamisme a causa, en part, de la situació de precarietat amb la que han de viure els i les
joves en l’actualitat.

ACTA DE PLE

Es transcriu a continuació la versió definitiva resultant de la incorporació de les
esmenes:

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sra. M. Del Pilar García Romero i Sr. J Andrés Martín Álamo

Festa Major o el Cinema al Carrer. Tot i així, no s’especifica la conformació de cap espai
juvenil auto-organitzat i independent, com és el Consell de Joves d’Abrera, que asseguri
l’apoderament de la gent jove i els doti d’una capacitat de decisió real sobre els seus propis
assumptes.
En la mateixa línia, el PLJ manifesta la necessitat d’obrir la participació de les polítiques
juvenils a la gent jove, en el disseny del programa Participa-Acció. Justament, el Consell de
Joves esdevindria una eina per aquesta comesa, a més d’afavorir la creació d’associacions
de joves al nostre municipi per augmentar i complimentar el teixit associatiu local, fent
possible el lideratge real de Consell en el seu ple funcionament.
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l'adopció dels següents

Tercer.- L’Ajuntament es compromet a donar suport i dialogar amb el Consell de Joves
d’Abrera, una vegada constituït, en relació al disseny i implementació de les polítiques que
afecten els i les joves d’Abrera.
Quart.- Donar trasllat a les AMPA’s de tot el municipi, equip directiu d’escoles i a l’IES
Voltrera, les actuacions previstes per fomentar la participació i implicació de la gent jove del
nostre municipi per arribar a implantar el Consell de Joves
Cinquè.- Fer campanyes informatives dirigides a la població jove per tal de fomentar
l’associacionisme i la participació juvenil per part del Departament de Joventut amb
col.laboració conjunta del Consell de Joves.”
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 12
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, 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’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà
Vargas.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.

Abstencions: 4
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Segon.- Garantir que el Consell Local de Joves ha de ser autònom i auto-organitzat, d’acord
amb el model i les mateixes normes que proposa el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, agrupant entitats, col·lectius i persones joves que vulguin incidir en les condicions
de vida juvenils a Abrera i en la definició, desenvolupament i seguiment de les polítiques de
joventut que es duguin a terme al poble.

ACTA DE PLE

Primer.- Promoure la constitució del Consell Local de Joves d’Abrera.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

ACORDS:

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sra. M. Del Pilar García Romero i Sr. J Andrés Martín Álamo

11è. PUNT. Urgències
No n’hi hagué.

II.- CONTROL DE GOVERN

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. 2018-290 fins al 2018-593, compresos entre les dates de l’1
de març de 2018 al 30 d’abril de 2018, que s’annexa a aquest acord.
Segon. De la relació d’acords de les Juntes de Govern Local, celebrades els dies 6 i 20 de
març i 3 i 17 d’abril de 2018, annexada a aquest acord.”

Els membres assistents es donen per assabentats

13è. PUNT. Expedient núm.: 2621/2018
Donar compte dels informes Trimestrals Morositat 1r. Trimestre 2018, 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
20

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

En compliment de l’esmentat precepte i del principi de transparència, cal donar compte a la
resta de membres de la Corporació de la relació de Decrets dels òrgans unipersonals de
l’Alcaldia i les Regidories delegades i dels acords de la Junta de Govern Local dictats o
adoptats des de la darrera sessió ordinària del Ple.
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“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.”.

ACTA DE PLE

12è. PUNT. Expedient núm.: 2904/2018
Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Govern de març i
abril de 2018.

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.

DONAR COMPTE
Primer.- De l’informe de morositat del Primer Trimestre de l’exercici 2018 de conformitat amb
l’article 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Segon.- Donar trasllat de l’esmentat informe a la Direcció General de Coordinació Financera
amb les CCAA i amb les EELL, com òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, així
com, a l'òrgan competent de la Autònoma de Catalunya, la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, de forma telemàtica segons el que disposa l’article 4.4 de
la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’article 16.7 de l’Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”

Els membres assistents es donen per assabentats

14è. PUNT. Expedient núm.: 2950/2018
Donar compte de la informació pressupostària i moviments de la tresoreria del 1r trimestre de 2018
“Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera per a l'exercici
2018 estableix que, en compliment de l’art. 207 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
21
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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

ACTA DE PLE

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.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

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.

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i
106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local (ICAL), la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i
del moviment de la tresoreria.
Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria i Finances que
comprenen essencialment la informació pressupostària des d’01/01/2018 fins a 31/03/2018 i dels
moviments de tresoreria corresponent al 1r trimestre de l' exercici 2018.
Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia 2016-1302 de 22
de desembre de 2016,

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

ACTA DE PLE

Els membres assistents es donen per assabentats

15è. PUNT. Precs i Preguntes
15.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E
1. PREGUNTA: Tema: Polítiques de recollida selectiva als barris d’Abrera
“Atès que els barris d’Abrera allunyats del nucli urbà han estat els grans oblidats en el
disseny de les polítiques de reciclatge, fet que queda palès en el fet que encara la recollida
orgànica no s’ha desplegat a tot el nostre municipi.
Atès que l’Ajuntament d’Abrera ha adjudicat un contracte de subministrament de contenidors
per a la gestió de residus de matèria orgànica i que el regidor de Medi Ambient, via correu
electrònic a finals de febrer d’enguany, ens va fer saber que estava previst ubicar-los
bàsicament als barris.
Atès que una de les demandes en relació a la recollida selectiva dels veïns i veïnes d’aquests
barris és disposar de contenidors específics per les restes de poda, ja que gran part dels
habitatges d'aquestes zones són cases unifamiliars amb parcel·la.
Per tot això, plantegem les següents preguntes al Ple Municipal,
1. En quina data es té previst finalment facilitar als barris d’Abrera la recollida de la fracció
orgànica?

22

Codi Validació: 6M3R2TMC9WMFRM33H5K5NS37N | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 29

Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria que s’adjunten
com a annex al present expedient, i que son l’acta d’arqueig del 1r trimestre 2018 i l’estat d’execució
d’ingressos i despeses des d’01/01/2018 fins a 31/03/2018.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

DONAR COMPTE

2. S’ha valorat la implantació de la recollida de poda en aquests barris? Si és així, en quines
dates s’ha previst fer-ho?”
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Francesc Xavier Serret i
Marsiñach (ERC).

2. PREGUNTA: Tema: Pla de Cultura

A banda d’això, el Pla de Cultura també identifica que la pràctica política paternalista que
s’ha seguit amb les entitats, a través del sistema de subvencions nominatives, suposa a les
entitats haver de dependre dels recursos municipals, dificultant així la seva emancipació i la
corresponent conformació d’un teixit associatiu cultural fort.
Per tot això plantegem la següent pregunta:
1. Assumirà el govern municipal les recomanacions de la Diputació de Barcelona respecte
al “potenciament de l’estructura municipal per enfortir la política cultural”; és a dir, la
conjunció de les regidories pertanyents a l’àrea cultural?
2. Quins són els motius pels quals no s’amplia el personal de la Biblioteca i de l’Arxiu,
sabent que el personal actual ha de suportar una forta càrrega de treball per donar
resposta a les demandes de servei?
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Sobre els dèficits d’equipaments i serveis, el Pla de Cultura diagnostica que la Biblioteca
Josep Roca i Bros s’enfronta actualment a una carència d’espai, quan assenyala que la
Biblioteca “està limitada per l’espai, la meitat del que diuen els estàndards”; i a una manca de
personal, sobre el que apunta “menys del requerit”. Segueix el mateix esquema quan fa
referència a l’arxiu, “lluny de disposar de la superfície suggerida. A més no disposa de
personal i és d’autoservei de cada departament municipal, un fet anòmal en aquest tipus
d’equipament que exigeix un control molt estricte de la documentació”.

ACTA DE PLE

Pel que fa a les objeccions respecte el model institucional, el Pla de Cultura de la Diputació
assenyala que la separació de les regidories d’Acció Cultural i Patrimoni i la regidoria de
Cultura ha suposat dificultats en la gestió de la política cultural. Concretant, “la realitat indica
que diferents aspectes han dificultat fins ara arribar a la plena col·laboració” entre les
regidories.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

“Al Pla de Cultura d'Abrera (2017-2020) elaborat per la Diputació, i publicat recentment, es
planteja un problema de model institucional i greus dèficits d‘equipaments i serveis en l'àrea
cultural. A més, el fet que aquest Pla hagi estat publicat als canals de la Diputació i no als de
l‘Ajuntament, també és demostratiu de la manca de transparència institucional.

3. Impulsarà el govern municipal la Coordinadora d’Entitats Culturals d’Abrera i el Consell
de Cultura d’Abrera per apoderar les associacions municipals en la decisió i conformació
d’una acció política col·lectiva?”
Pregunta contestada en aquesta sessió per la regidora Sra. Maria José Orobitg
Della (ERC) i el regidor Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC)

3. PREC: Creació dels Consells de Barri
“Atès que l’any 2005, després d’un procés de participació real desenvolupat al nostre poble,
l’Ajuntament d’Abrera aprovava el Reglament de Participació Ciutadana.

Per tot això plantegem el següent
PREC
Que l’equip de govern, a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana d’Abrera i
mantenint allò que disposen els articles 24, 25 i 26, presenti al Ple de l’Ajuntament una
proposta de reglament dels Consells de Barri.”
L’Alcalde manifesta que es pren nota d’aquest prec.

4. PREGUNTA: Tema: Ajut universal per naixement o adopció
“Vistes les bases reguladores per a la concessió d’un ajut econòmic de caràcter universal per
a les famílies d’Abrera en què hagi tingut lloc el naixement o adopció de fills o filles nascuts al
2018
Formulem les següents preguntes:
1. Per quin motiu impulsa el govern municipal una prestació amb caràcter universal i
puntual a famílies que hagin tingut un fill o filla per naixement o adopció?
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Atès que entenem que la regulació prevista al Reglament és encara vigent i que permetria
donar resposta al dèficit d'àmbits de participació reals al nostre poble i a la distància que
perceben molts veïns i veïnes dels barris d’Abrera respecte al govern municipal i en relació a
les problemàtiques específiques de cada barri.

ACTA DE PLE

Atès que un d’aquests òrgans no implementats són els Consells de Barri.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

Atès que aquest Reglament contemplava tot un seguit d'òrgans que encara resten per
desenvolupar, malgrat que aquest Ple ja n’hagi aprovat per unanimitat la seva revisió.

2. Considera el govern que existeix la mateixa necessitat de suport econòmic per
naixement en les famílies que ingressen menys de 30.000€ l’any amb les que
n’ingressen 60.000€ anuals o més?
3. Per quin motiu es fixen 300€ d’ajut independentment de la renda familiar? Per què
s’ha obviat fixar trams de renda?
4. Per quin motiu es treuen aquestes bases de manera puntual pel 2018? Busca el
govern finançar amb diners públics la pre-campanya electoral del PSC?“
Pregunta contestada en aquesta sessió per la regidora Sra. Maria Teresa Novell
Joya (PSC)

Segons es desprèn de les bases d'aquesta subvenció, l'objectiu de l'ajut és el de
"proporcionar suport econòmic de caràcter universal a les famílies d'Abrera i contribuir a les
necessitats extraordinàries que comporta l'increment de fills i filles per naixement o adopció".
És a dir, el que es planteja és semblant al que es denominava xec bebè però de tipus
municipal.
Tot i que estem d’acord en el fet que cal ajudar als veïns i veïnes d’Abrera, demanem a
l'Equip de Govern que expliqui al Ple:
-Si existeixen dades demogràfiques (disminució de la natalitat a Abrera, etc.) o
socioeconòmiques que fonamentin la necessitat d’aquesta subvenció i el seu caràcter
universal.
-Per què aquesta subvenció no s'ha plantejat de forma tarifada, és a dir, lligada a
paràmetres (com ara la renda, famílies nombroses o monoparentals, entre altres...)”
La regidora Sra. Maria Teresa Novell Joya (PSC) dóna resposta al prec en aquesta
sessió
6. PREC: Tema: Catàleg de béns naturals d’Abrera
“Ara fa uns mesos el moviment Viles Florides va guardonar Abrera amb tres Flors d’Honor,
un reconeixement que ha omplert de cartells el nostre municipi.
En aquest sentit, des d’Alternativa d’Abrera ens preguntem què implica realment aquest
reconeixement i quins són els plans immediats de futur d’aquest Equip de Govern de cara a
protegir i promocionar el nostre patrimoni natural.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
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“Recentment ens hem assabentat de la creació d'una subvenció de 300 € per a veïns i
veïnes d'Abrera que optin per la paternitat i maternitat, dotada amb una partida
pressupostària de 45.000 €.

ACTA DE PLE

5. PREC: Tema: Subvenció per paternitat i maternitat

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)

-Que s’elabori el Catàleg de Béns Naturals d’Abrera.
-Que sobre la base d’aquest catàleg s’elaborin plans de manteniment concrets dels
nostres parcs i zones verdes.
-Que s’expliqui al Ple, per barris, quines actuacions sobre zones verdes es pensen
desenvolupar durant el 2018. “
El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió

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

-

Que no es col·loquin els roll-up a sobre dels escenaris durant el desenvolupament
dels espectacles, per evitar les molèsties que aquests ocasionen tant a espectadors
com als artistes que actuen en els mateixos.

Pregunta contestada en aquesta sessió per la regidora Sra. Montserrat Navarro
Caraballo (PSC)

8. PREC: Tema: Voreres del Carrer Hostal del Pi
“Atès que ens han arribat queixes al respecte de l’estat de les voreres del carrer de l’Hostal
del Pi.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-Que es procedeixi a arreglar les voreres del carrer de l’Hostal del Pi.”
El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió

9. PREC: Tema: Estat de l’asfalt de l’Avinguda de Ca n’Amat
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Aquesta queixa és deguda a la molèstia que ocasiona la ubicació dels roll-up als escenaris
doncs, en moltes ocasions, dificulta als espectadors la visió de l’espectacle i, el que és pitjor,
entorpeix el treball dels actors/actrius, músics, etc., que participen en els mateixos.

ACTA DE PLE

Diferents entitats i associacions, a més dels espectadors dels diferents espectacles, ens han
fet arribar una queixa al respecte de la col·locació de roll-up als escenaris durant el
desenvolupament de les actuacions.

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

7. PREGUNTA: Tema: Roll-ups municipals sobre els escenaris

“Atès que, novament, l’asfalt de l’avinguda de Ca n’Amat, entre la rotonda amb el carrer de
Can Noguera (l’entrada nord de SEAT ) i la rotonda del carrer Montserrat, es troba en molt
mal estat.
Atès que el mal estat d’aquest carrer es deu, entre altres, a l’ús intensiu que provoca la
sortida de vehicles (especialment camions de gran tonatge) dels polígons industrials dels
voltants.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
-Que es procedeixi a re-asfaltar el carrer en el tram assenyalat.
-Que s’estudiïn fórmules efectives per disminuir el volum de transit provinent d’aquets
polígons en aquest carrer.”

“Atès que el llenguatge és un sistema de símbols que estructura el pensament de la
ciutadania.
Atès que vivim encara en un context patriarcal que cal superar treballant per la igualtat
efectiva entre gèneres.
Atès que la promoció d’un ús no sexista o androcèntric del llenguatge és una important via de
treball que cal desenvolupar especialment des de l’administració.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera que, entre d’altres
mesures a desenvolupar:

ACTA DE PLE

10. PREC: Tema: Canvi de nom del Casal d’Avis

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

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

El regidor Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) dóna resposta al prec en aquesta
sessió

11. PREC: Tema: Palmeres en carrers dels Polígons Industrials d’Abrera
Recentment hem observat com es plantaven palmeres en alguns carrers dels polígons
industrials d’Abrera.
A més sembla que s’ha instal·lat reg automàtic.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera que expliqui al Ple:

-

Si aquesta ha estat una actuació de caràcter públic o privat.
Quina varietat de palmera s’ha plantat i si aquesta és o no autòctona.
Si el reg automàtic, en cas d’haver-se instal·lat, es realitza amb aigua de boca.
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-Canviï el nom del Casal d’Avis pel de Casal de la Gent Gran.”

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió
12. PREC: Tema: Càmeres de control de trànsit en barris d’Abrera
Recentment hem conegut la decisió d’alguns pobles veïns de col·locar càmeres de control de
trànsit en diverses zones del seu municipi. És el cas de Collbató o d’Ullastrell.
En aquest sentit, al juliol de 2016 sol·licitàvem a l’Equip de Govern que valorés la possibilitat
d’instal·lar aquests tipus de càmeres al nostre municipi.

-

Quina és la seva postura actual al respecte d’aquest projecte i si han realitzat algun
tipus d’actuació i/o gestió en aquest sentit.

ACTA DE PLE

L’Alcalde dóna resposta al prec en aquesta sessió
15.2 PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Grup Municipal Abrera en Comú
1.PREGUNTA: Tema: projecte cessió espais equipaments/instal.lacions esportives

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

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

“Volíem preguntar al regidor d’esports sobre si ja s’han fet públiques la cessió d’instal.lacions
esportives i si són públiques s’ha comunicat així a les entitats i també volem preguntar si
considera que ha escoltat prou a les entitats com “futsala” o la unitat de bàsquet per
determinar aquesta cessió d’espais.”
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidora Sr. Francisco Sánchez
Escribano (PSC)
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A)
2.PREGUNTA: Tema: Instal.lació sistemes acústics als semàfors per a invidents
Pregunta el regidor Sr.Miguel Carrión Mateo
“Una pregunta d’una proposta que ens ha fet un veí avui que ens hem trobat d’una sol.licitud
d’un estudi d’instal.lacio de sistemes acústics a semàfors per millorar l’autonomia d’invidents,
ens l’hem trobat avui i precisament m’ha preguntat quan era el ple i coincidintment era avui i
dic pues ja traslladaré al ple la teva inquietud i crec que és molt raonable per poder tindre
aquesta autonomia a la gent que pateix problema de visió. Llavorens tindríem que veure
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El regidor Sr.Joaquín Eandi Cuttica pregunta al regidor d’Esports:

l’estudi a quin semàfor, si pot ser a tots millor, de fer aquest sistema acústic per semàfors
per facilitar la mobilitat de la gent que pateix aquesta deficiència.”
L’Alcalde dóna resposta a la pregunta en aquesta sessió

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.

Oscar Buxeres Soler

L’Alcalde,

ACTA DE PLE

El Secretari,

Jesús Naharro Rodríguez
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Vist-i-plau

Número : 2018-0002 Data : 20/07/2018

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les
22:10 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.

