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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PL/2018/6 PLE  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  29 / de noviembre / 2018  

Durada  Des de les 19:05 fins a les 22:25 hores  

Lloc  Sala de plens 

Presidida per  JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari  ÒSCAR BUXERES SOLER  

 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcalde             

Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) 
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach 
(ERC) 
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sr. Albert Roca Presas (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 
 

Regidors/res delegats/des  Sr.José Luís Hita Bullón (PSC) 
Sr.   Maria Teresa Novell Joya(PSC) 
Sr. Miquel Tomàs Tomàs (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)    
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Secretari                                   Sr. Oscar Buxeres Soler  
Interventora:         Sra. Alexandra Dolcet Redondo 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
1r PUNT. Acta del Ple Ordinari celebrat el dia  27.09.18 . 
      Acta del Ple Extraordinari celebrat el dia  6.11.18 
 
2n PUNT.  Expedient G02/2015/1. Actualització de la designació de representants de 
l’Ajuntament en diverses entitats, organismes i associacions  
 
3r  PUNT. Expedient 8603/2018. Reconeixements extrajudicials de crèdit - Aprovació 
inicial expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018 - suplement de crèdits - 
OPA'S 
 
4t PUNT. Expedient 8640/2018. Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, 
relativa a l’aprovació inicial del Pla urbanístic de l’activitat económica (PDUAE) del 
Baix Llobregat Nord 
 
5è PUNT. Expedient 8744/2018.Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, 
relativa a la implantació de la T-MOBILITAT 
 
6è PUNT. Expedient 8745. Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, per 
declarar Abrera municipi feminista. 
 
7è PUNT. Expedient 8864/2018. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera en 
Comú per la defensa de les institucions catalanes i de reprovació del Rei Felip VI  
 
8è PUNT. Expedient 8922/2018. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera en 
Comú relativa a l’habitatge. 
 

9è PUNT. Urgències. 
 

ACTIVITAT DE CONTROL 
 
 
10è PUNT. Expedient núm.: 8047/2018 i G02/2015/1. Donar compte de la nova 
composició del grup polític municipal d’ERC-AM 
 
11è PUNT. Expedient 8601/2018. Donar compte al Ple de la informació pressupostària 
i moviments de tresoreria del 3T de 2018. 
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12è PUNT. Expedient 8200/2018. Donar compte dels informes trimestrals de morositat 
del 3T de 2018. 
 
13è PUNT. Expedient núm. 7466/2018. Donar compte de la relació de Decrets i de la 
relació dels acords de les Juntes de Govern de setembre i octubre de 2018.  
 
14è PUNT. Precs i Preguntes 
 
 
Es procedeix a la lectura del “manifest contra les violències masclistes” per part 
de l’Associació Abrera contra la violencia de gènere. 

 

 

A) PART RESOLUTIVA  

 

 

1r PUNT.  Aprovació d’actes de les sessions anteriors  

1.1 Acta del Ple ordinari celebrat el dia 27.09.18 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 27 de setembre de 
2018, és aprovada per unanimitat dels assistents 

1.2 Acta del Ple extraordinari celebrat  el dia 6.11.18 

            Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 6 de novembre de                  
2018, és aprovada per unanimitat dels assistents 

 

 

2n PUNT. Expedient G02/2015/1. Actualització de la designació de representants de 
l’Ajuntament en diverses entitats, organismes i associacions  

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 
30 de març, constituït el nou ajuntament el dia 13 de juny de 2015, i una vegada efectuada 
la renúncia de diversos regidores des d’aquesta data i la incorporació d’un nou secretari i 
una nova interventora,  aquesta Alcaldia considera necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent a actualitzar els nomenaments dels representants d’aquesta corporació a 
diferents òrgans col·legiats. 
 
Per aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposo al Ple 
municipal el següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Nomenar representants d’aquesta corporació en els òrgans col·legiats que 
s’indiquen, les persones que a continuació s’expressen: 
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Òrgans col·legiats Titular Suplent 

Consell Escolar de l’Escola Bressol Municipal Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo Julià 
Consell Escolar del CEIP Francesc Platón Sartí, Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo  Julià 
Consell Escolar del CEIP Ernest Lluch, Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo  Julià 
Consell Escolar del CEIP Escola d’Abrera, Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo  Julià 
Consell Escolar del l’IES Voltrera Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo  Julià 
Consell Escolar de l’Escola de Música Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo  Julià 
 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Joaquim Esteve Bravo 
 

Consell Esportiu del Baix Llobregat Zona Nord 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Joaquim Esteve Bravo 

Federació de Municipis de Catalunya   
 

 
 

Assemblea general 
 

Jesús Naharro Rodríguez 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Comissió de Benestar i Acció Social Maria Teresa Novell Joya 
 

Esther Sotoca Oliva 

Comissió de Comerç i Turisme Mònica Torre-Marin Tamara Mendieta Llaves 
Comissió de Cultura i Joventut Francisco Sánchez  

Escribano 
Silvia Ros Duran 

Comissió  d’Economia,  Pressupostos  i 
Finançament Local 

Maria Teresa Novell Joya  

Alexandra Dolcet Redondo 

Comissió d’Educació Miquel Tomàs Tomàs Maria Edo Julià 
 

Comissió d’Esports 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Joaquim Esteve Bravo 

Comissió de Funció Pública Jose Luís Hita Bullón Cristina Ruiz Carabaca 
Comissió d’Habitatge Albert Roca Presas Antoni Muñoz Franch 
 

Comissió Immigració 
 

Maria Teresa Novell Joya 
 

Rosa Valor i Sabatier 
 

Comissió de Medi Ambient 
Francesc  Xavier  Serret  i 
Marsiñach 

 

Alfons Recio Raja 

Comissió     d’Ocupació     i     Promoció 
Econòmica 

 

Mònica Torre-Marin 
 

Tamara Mendieta Llaves 

Comissió de Participació i Democràcia 
Local 

 

Jesús Naharro Rodríguez 
 

Albert Roca Presas 

Comissió de Petits Municipis Albert Roca Presas Antoni Muñoz Franch 
Comissió    de    Política    Territorial    i 
Infraestructures 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 
 

Comissió de Polítiques per a la Igualtat 
 

Maria Teresa Novell Joya 
 

Montse Ferrer Bonet 

Comissió de Prevenció i Seguretat Jose Luís Hita Bullón Antonio Villalba Sánchez 
Comissió de Salut i Consum Mònica Torre-Marin Tamara Mendieta Llaves 
Comissió d’Urbanisme i Mobilitat Albert Roca Presas Antoni Muñoz Franch 
 

Xarxa catalana de Ciutats Saludables 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Alfons Recio Raja 

Associació de Planificació familiar de Catalunya 
i 
Balears 

Maria Teresa Novell Joya  

Esther Sotoca Oliva 

Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat 

Francesc    Xavier    Serret 
Marsiñach 

 

Alfons Recio Raja 

Pacte  Industrial  de  la  regió  metropolitana  
de 
Barcelona 

 

Mònica Torre-Marin 
 

Tamara Mendieta Llaves 

Consorci per a la Normalització Lingüística Miquel Tomàs Tomàs Desiree Povedano Sánchez 
Direcció   General   del   cadastre.   Gerència 
territorial de Barcelona 

 
Oscar Buxeres Soler 

 
Eduard Rusiñol Vega 

 
Comissió de Seguiment 

 
Oscar Buxeres Soler 

 
Antoni Muñoz Franch 

Organisme   de   Gestió   i   Recaptació 
Tributària de la Diputació 

 

Alexandra Dolcet Redondo 
 

Oscar Buxeres Soler 
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Conservació  de  l’Actuació  Industrial  de  
Sant 
Ermengol I 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Junta  de  Compensació  del  Pla  Parcial  Can 
Moragas 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Junta  de  Compensació  del  Pla  Parcial  Can 
Sucarrats 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Junta de Conservació del polígon Barcelonès 
II 
fase 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Junta de Compensació del Pla Parcial Sant 
Hilari 
Sud 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Junta  de  Compensació  del  Pla  Parcial  del 
Subsector Industrial de Can Vilalba 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Associació  de  municipis  per  la  Mobilitat  i  
el 
Transport Urbà (AMTU) 

 

Albert Roca Presas 
 

Antonio Villalba Sánchez 

Agrupació de Defensa Forestal El Roure Jose Luís Hita Bullón Jesús Lazo Ortega 
 

Consorci Localret. Assemblea general 
Albert Roca Presas   Francisco            Sánchez 

Escribano 

Solvay-Hispavic-Viniclor Albert Roca Presas Antoni Muñoz Franch 
 Consell Comarcal del Baix Llobregat    
 

Consell d’Alcaldes 
 

Jesús Naharro Rodríguez 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

Consell Consultiu de la gent gran ( Juan 
Navarro     Gómez-Francisco     Ruano- Antonia
Luna Palacios) 

 

Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Albert Roca Presas 

Pacte          Territorial          per          al 
desenvolupament econòmic i l’ocupació 

 

Mònica Torre-Marin 
 

Tamara Mendieta Llaves 
 

Fons català de cooperació al desenvolupament 
 
Maria Teresa Novell Joya 

 

Albert Roca Presas 

Comunitats de propietaris/veïns (pg. Estació-
C. Manresa-La Moreneta Av. Lluís Companys) 

 

Albert Roca Presas 
 

Antoni Muñoz Franch 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat Mònica Torre-Marin Tamara Mendieta Llaves 
Federación       Española    de    Municipios   y   Provincias  
 

Assemblea general 
 

Jesús Naharro Rodríguez 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Red Española de Ciudades Saludables 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

 

Alfons Recio Raja 
 

FIL. Fundació privada per a la lintegració laboral 
de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, 
Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant 
Esteve Sesrovires 

 

 
Jesús Naharro Rodríguez 

 
Maria Teresa Novell Joya 

 

Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC) 
Maria Teresa Novell Joya  

Pilar Cortadella Archs 

Comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies de la  Cubeta d’Abrera 
 

 
 

Junta de Govern 
 

Jesús Naharro Rodríguez 
Francisco            Sánchez 
Escribano 

Junta de l’Aigua Albert Roca Presas Alfons Recio Raja 
 

Xarxa local per a la diversitat i la ciutadania 
Maria Teresa Novell Joya  

Rosa Valor i Sabatier 

Xarxa de Custòdia del Territori Albert Roca Presas Antoni Muñoz Franch 
Comunitat    de    Propietaris    de    concessions 
administratives del Mercat Municipal 

 

Mònica Torre-Marin 
 

Tamara Mendieta Llaves 

Junta local de seguretat Jesús Naharro Rodríguez Jose Luís Hita Bullón 
Fundació Privada Arc de Sant Martí Jesús Naharro Rodríguez Maria Teresa Novell Joya 
Xarxa Local de Consum Mònica Torre-Marin Tamara Mendieta Llaves 
INNOBAIX Jesús Naharro Rodríguez Mònica Torre-Marin 
Consell Econòmic I Social del Baix Llobregat Jesús Naharro Rodríguez Mònica Torre-Marin 
 
Segon.  Notificar   aquest   acord   als   òrgans   col·legiats   respectius   per   al   seu 
coneixement, als efectes escaients. 
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No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 
 

3r PUNT. Expedient 8603/2018. Reconeixements extrajudicials de crèdit . Aprovació 
inicial  expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018 - suplement de crèdits - 
OPA'S 

 
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. 

 
Per part del departament d’intervenció en posa de manifest que hi ha operacions 
pendents d’aplicar a la comptabilitat de l’exercici actual per import de 2.926,68 €, com a 
conseqüència de la presentació de factures en l’any 2018 que fan referència a obres, 
serveis o subministraments prestats durant exercicis anteriors 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 d’exercicis anteriors 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.  
 
Es necessita tramitar l’expedient de suplement de crèdit a causa de la impossibilitat de 
demorar l’execució de les despeses detallades a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit en l’exercici actual que s’ha 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. 

 
Vist l’informe d’intervenció núm. 2018-0085 de data 16 de novembre de 2018. 
 
Vist, l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i les bases 27 i 37 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 l’annex que forma part d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la modificació del pressupost núm. 10 de suplement de crèdit finançat 
amb romanent de tresoreria segons les especificacions següents: 
 
 
Pressupost de despeses: suplement de crèdit 
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Aplicació 2017: 342/22699 
Aplicació 2018: 342/22699 
Nom:  FUNCIONAMENT PISCINES MUNICIPALS 
Consignació inicial: 12.000,00 € 
Modificacions: 0,00 € 
Proposta d’increment: 666,05 € 
Consignació definitiva: 12.666,05  € 
 
Aplicació 2017: 920/22603 
Aplicació 2018: 920/22603 
Nom: PUBLICITAT OFICIAL 
Consignació inicial: 10.000,00 € 
Modificacions:  1.928,85 
Proposta d’increment: 327,60 € 
Consignació definitiva:  12.256,45 € 
 
Aplicació 2017: 311/22699 
Aplicació 2018: 311/22699 
Nom:  DESPESES DIVERSES ACTIV. I FUNC. SANITAT 
Consignació inicial: 90.272,35 € 
Modificacions: 12.843,51 € 
Proposta d’increment:  435,60 € 
Consignació definitiva:  103.551,46 € 
 
Aplicació 2017: 3321/22001 
Aplicació 2018: 3321/22001 
Nom:  PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTECA 
Consignació inicial: 4.500,00 € 
Modificacions: 0,00 € 
Proposta d’increment:  275,14 € 
Consignació definitiva:  4.775,14 € 
 
Aplicació 2017: 920/22706 
Aplicació 2018: 920/22706 
Nom:  ESTUDIS I ASSISTENCIA TECNICA 
Consignació inicial: 338.193,01 € 
Modificacions: 215.582,46 € 
Proposta d’increment:  925,84 € 
Consignació definitiva:  554.701,31 € 
 
Aplicació 2017: 920/22003 
Aplicació 2018: 920/22003 
Nom:  REPROGRAFIA 
Consignació inicial:  20.559,50 € 
Modificacions:  1.989,97 € 
Proposta d’increment:  296,45 € 
Consignació definitiva: 22.845,92 € 
 
 
Modificació pressupost ingressos 
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Denominació: Romanent tresoreria 
Aplicació pressupostària: 87000 
Import: 2.926,68 € 
 
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 
 

N. Operació Data Aplicació Saldo Text lliure 

220180010107 11/07/2018 2018       342 22699 533,05 

OPA FRA. 14003669 - 
PRODUCTES QUIMICS 
DIVERSOS  PISCINA 
MUNICIPAL ESTIU 

220180015167 14/11/2018 2018       342 22699 133,00 

OPA FRA. 14003489 - 
PRODUCTES QUIMICS 
DIVERSOS PISCINA 
MUNICIPAL ESTIU 

Total 2018       342 22699 666,05 

 
 

220180015149 13/11/2018 2018       920 22603 327,60 

OPA FRA AB/1716476 - 
CONVOCATÒRIA 
PROVISIÓ CONCURS 
MOBILITAT 
HORITZONTAL, PLAÇA 
CAPORAL POLICIA 
LOCAL 

Total 2018       920 22603 327,60 

220180015150 13/11/2018 2018       311 22699 435,60 

OPA FRA 
2017/A/170957 - 
IMPRESSIÓ 
CARPETES DRETS 
FUNERARIS - 
G336/101SP/2017/06 

    Total 2018       311 22699 435,60   

220180015151 13/11/2018 2018       3321 22001 275,14 

OPA FRA 336 - QUOTA 
PRÈSTEC 
BIBLIOTECARI 
CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 2017 - 
4840/2018 ACL 

    Total 2018      3321 22001 275,14   

220180015165 14/11/2018 2018       920 22706 925,84 

FRA A78393 - 
ASSESSORAMENT EN 
EL PROCES DE 
CESSIO GLOBAL 
ACTIUS i PASSIUS 

    Total 2018       920 22706 925,84   

220180015290 14/11/2018 2018       920 22003 296,45 

FRA 180391 - QUOTA 
LLOGUER 
FOTOCOPIADORES, 
DESEMBRE 2017 - 
G334/2013/08 

Total 2018       920 22003 296,45 

    Total general 
 

2.926,68 €   
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No 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. José Luis 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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
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, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero 
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 

 
 

4t PUNT. Expedient 8640/2018. Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, 
relativa a l’aprovació inicial del Pla urbanístic de l’activitat económica (PDUAE) del 
Baix Llobregat Nord 

Esmena presentada per Abrera en Comú sotmesa a votació, és rebutjada per: 
 
Vots a favor:  5 
 
 

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

 
Vots en contra:  9 
 
 

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis 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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta   

 
Abstencions:  3 
 

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

 
Vista l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica (PDUAE) del 
Baix Llobregat Nord i analitzat el projecte sobre el nostre territori. 
 
Atès que aquest Pla director contempla les quatre actuacions següents: 

1. Àrees especialitzades industrials existents 
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2. Reordenació del sòl d’activitats econòmiques existents amb front a l’A-2. 
3. Nou sòl per a activitats econòmiques 
4. Ordenació dels espais lliures oberts, paisatge i patrimoni 

 
Atès que les actuacions relacionades amb l’activitat econòmica depenen decisivament de la 
configuració de les infraestructures, i respecte al Pla Director urbanístic d’infraestructures 
(PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera aquest ajuntament ha demanat deixar sense efecte la 
seva aprovació inicial.  
 
Atès que la xarxa viària proposada no només no resol la situació actual, sinó que genera 
forts i greus impactes ambientals sobre el teixit urbà existent com la generació de noves 
barreres, consolidació de les existents, la fragmentació i trencament del sistema urbà en 
àmbits de creixements i una greu afecció en quant a contaminació acústica, atmosfèrica i 
lluminosa. 
 
Ates que les propostes de l’actuació d’ordenació dels espais lliures oberts, paisatge i 
patrimoni que contempla aquest pla director es consideren insuficients. 
 
Per tots aquests motius, els grups del PSC, d’ERC i de CiU a l’Ajuntament d’Abrera 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Atès que el PDUAE ha d’incorporar la proposta de xarxa viària prevista en el PDUI 
i l’Ajuntament d’Abrera ha demanat deixar sense efecte els documents d’aprovació inicial 
presentats del PDUI i instar l’inici d’una nova redacció, es demana el mateix amb el aquest 
PDUAE. Es a dir, es demana deixar sense efecte l’aprovació inicial del Pla Director 
urbanístic de l’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord i instar l’inici de la seva 
nova redacció d’acord amb les al·legacions fetes i en paral·lel amb als nous treballs del 
PDUAE i PDUI i amb la participació efectiva de totes les administracions, especialment 
municipals, i agents afectats per ambdós Plans urbanístics. 
 
Segon.- Revisats els documents d’aprovació inicial del PDUAE cal tenir en compte els 
següents punts: 
 
1. Sector 1 Cinturó Oest 
 

1.1 Xarxa viària proposada del sector 
 

1.1.1 Avinguda Ca n’Amat 
Es considera inviable l’ampliació de la secció de l’avinguda ca n’Amat, i es demana 
que el sector 1 Cinturó Oest es faci càrrec com a càrrega externa de la renovació 
viària completa, d’acord amb el trànsit que suporta, del tram d’avinguda Ca n’Amat 
entre carrer Montserrat i el carrer Can Noguera. Incloent la l’execució d’una nova 
xarxa de sanejament ateses les deficiències de l’actual. 

 
1.1.2 Vial sud del complex SEAT 
Es demana que es dimensioni com un altre cinturó que connecti el cinturó Oest amb 
el vial de connexió de l’AP-7 amb l’A-2 (vial A5), amb la mateixa secció que aquell 
(2+2+ 3 m de vorera) i que es plantegi la seva connexió directa al vial de connexió 
de l’AP-7 a l’A-2 a l’actual pont de Can Cases. 

 
1.1.3 Cinturó Oest 
No s’accepta el tram de cinturó entre l’avinguda Ca n’Amat i la B-40, i es manifesta 
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que la connexió del cinturó oest amb la B-40 ja s’ha rebut de forma negativa per part 
del Ministeri de Foment en la reunió en que un dels seus representants va ser 
convidat per la Direcció General d’Urbanisme. 

 
1.2 Equipaments i espais lliures 
La memòria no especifica com es planteja la seva gestió (costos econòmics 
d’execució, finançament i manteniment) en els terrenys del terme municipal 
d’Abrera. Aquest Ajuntament es posiciona en contra de la proposta d’ordenació dels 
equipaments i espais lliures fins no disposar de la informació completa al respecte. 

 
1.3 Estudi econòmic i financer realista del sector 
Es demana que s’aporti un estudi econòmic i financer realista del sector per conèixer 
la seva viabilitat. 

 
2. Nou sòl per a activitats econòmiques al terme municipal d’Abrera 
Es demana que el proper PDUAE inclogui i delimiti un nou sector anomenat “Parc 
Tecnològic i de Coneixement” com ampliació del polígon industrial Sant Ermengol amb 
activitats exclusivament relacionades amb les noves tecnologies, I+D, coneixement, etc. 
 
3. Polígons industrials de Can Sucarrats i Can Vilalba industrial 
 
Per  tal de possibilitar la disponibilitat de sòl industrial que pugui complementar l’actual en 
l’àmbit d’actuació del PDUAE es demana que s’incloguin els polígons industrials de Can 
Sucarrats i Can Vilalba industrial en el PDUAE. 
 
4. Regulació normativa d’execució de túnels sota el sistema viari entre parcel·les 
Es demana que la normativa del PDUAE inclogui un apartat que reguli la possibilitat 
d’establir servituds de pas soterrat en els vials de comunicació entre parcel·les industrials. 
 

5.Ordenació dels espais oberts, paisatge i patrimoni 
 

5. 1 Àmbit connector Magarola-Anoia: Protecció del sol no urbanitzable de Can 
Garrigosa 
Atès que els documents d’aprovació inicial del PDUAE proposen establir directrius per al sòl 
rústic en el sentit de restituir les continuïtats ecològiques i socials dels torrents i de les 
carenes, com a elements estructurals del sistema d’espais oberts i de l’àrea urbana 
resultant, i del mosaic agroforestal, com a espai que conserva els valors productius, 
ambientals i paisatgístics, alhora que actua de separació urbà i espai de contenció entre 
l’espai fortament urbanitzat de la plana i l’espai rural de l’Anoia, es proposa protegir l’àmbit 
natural de Can Garrigosa. Per tot això es demana que el proper PDUAE protegeixi el sòl no 
urbanitzable de l’àmbit de Can Garrigosa de qualsevol desenvolupament urbanístic de 
creixement. 
 
5.2 Àmbit connector llera oest del Llobregat 
Considerant una visió conjunta i estratègica dels valors del sòl no urbanitzable en aquest 
àmbit del PDUAE no s’entén de cap manera que l’àmbit del riu Llobregat no es delimiti entre 
la riera Magarola al nord, tot l’àmbit del riu Llobregat i el riu Anoia al Sud, completant 
d’aquesta manera el perímetre d’espais naturals existents a l’àmbit del PDUI. Per això es 
demana ampliar l’àmbit del connector oest del riu Llobregat fins la riera Magarola al nord, tot 
l’àmbit del riu Llobregat i el riu Anoia, incloent a més el recorregut del Torrent Gran entre el 
connector Magarola-Anoia i el riu Llobregat. 
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5.2.2 Activitats ramaderes 
En aquest àmbit hi ha implantades algunes explotacions agrícoles que amb el temps 
han ampliat la seva activitat a la ramaderia. És el cas de les finques de Can Pous i la 
Pasiega, per això es demana que això s’indiqui i que la normativa reguli l’execució 
de les edificacions i instal·lacions necessàries per desenvolupar l’activitat ramadera. 

 
6. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Atès que l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PDUAE incorpora la insuficient 
proposta de xarxa viària del PDUI, i aquest Ajuntament ha demanat deixar sense efectes la 
tramitació de l’aprovació inicial instant a l’inici de la redacció de nous documents, es 
demana que l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada es faci d’acord amb el els nous 
treballs del PDUI 
 
Tercer.– És per l’anteriorment exposat que, a la vista de la transcendència i rellevància de 
les mancances del document Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica del Baix 
Llobregat Nord, que, segons el que es considera que és criteri d’aquesta Corporació 
municipal d’Abrera, i és la seva ferma convicció, que correspon procedir a deixar sense 
efecte l’aprovació inicial del PDUAE, havent d’integrar --amb consens del territori, i als 
efectes de preservar el benestar del seus habitants--  tots els elements posats de manifest, 
adoptant les solucions oportunes. 
 
Quart. – Instar el reeinici de la redacció de nous documents d’aprovació inicial d’acord 
amb les al·legacions fetes i amb la participació efectiva de totes les administracions, 
especialment municipals, i agents afectats pel Pla Director Urbanístic de l’Activitat 
Econòmica del Baix Llobregat Nord. 
 
Cinquè. - L’Ajuntament d’Abrera s’ofereix a fer totes les reunions tècniques que siguin 
necessàries amb totes les administracions i agents afectats per tal de trobar les millors 
propostes possibles per tal de donar compliment als objectius del PTMB i del PDUAE. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Delegació del 
Govern de l’estat a Catalunya, als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
Ajuntaments del Baix Llobregat Nord i PDUAE i PDUI, al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, a la Diputació de Barcelona, a la provegueria del Penedès i a les entitats 
mediambientals d’Abrera. 

 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 14 
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis 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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta   
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero 

 
Abstencions:  3 
 

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica  i Sra. Cristina  Bigordà 
Vargas.      
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5è  PUNT. Expedient 8744/2018.Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, 
relativa a la implantació de la T-MOBILITAT 

Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la 
modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo 
efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat. 

Aquesta modificació respon entre d’altres motivacions a la voluntat per part de l’AMB 
d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent l’acord amb l’Autoritat 
Metropolitana del Transport, òrgan competent en la zonificació i en el sistema tarifari 
integrat del transport públic de Catalunya. 

La previsible integració d’aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en 
evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania 
resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de 
recorregut genera encara més greuge. 

Són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones 
en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de 
mobilitat i sostenibilitat del sistema. 

Els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de 
municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir 
un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la 
millora i manteniment dels transports públics. 

L’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la 
zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que 
permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el 
post-pagament per distància recorreguda i temps.  

El projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos 
ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un 
nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta. 

L’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per 
Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte 
de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 
euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió que ha 
provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per 
incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte T-
Mobilitat.  

És palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel 
desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada 
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tantes altres. 

 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant 
l’any 2019 en el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i 
de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha 
demostrat injust i discriminatori.  

Segon.- Demanar que Abrera passi a ser segona corona i, per tant, se li apliqui la 
tarifa zona 2 per anar a Barcelona, en l’interval que va des d’ara fins a la implantació 
de la T-mobilitat. 

Tercer.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del 
Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb 
concreció de les diferents fases de desplegament i execució. 

Quart.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els 
incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa 
adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en 
conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix. 

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis 
per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a les entitats municipalistes ACM i FMC i a 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) 

 
 
 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada  per 
unanimitat dels assistents. 
 
 

6è PUNT. Expedient 8745. Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, per 
declarar Abrera municipi feminista. 

 
Esmena presentada per Alternativa d’Abrera sotmesa a votació, és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 

La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix 
textualment com a “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a 
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una major igualtat”. 
(Consell de Municipis i Regions d’Europa i el seu i el seu Comitè d’Electes Locals i 
Regionals, 2005). 
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La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat efectiva de dones i homes 
recull en la seva exposició de motius que: 
 
-La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per 
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts 
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín 
(Beijing) de 1995. 
 
-La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de 
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre 
dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un 
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus 
membres. 
 
-L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació 
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat efectiva de 
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. 
 
L’Estatut de Catalunya recull a Títol 1, article 19.1 que: “Totes les dones tenen dret al 
lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, 
seguretat, autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de 
discriminació.” 
  
La Llei 17/2005, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu 
preàmbul que “El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor 
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.” 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “Les polítiques i les actuacions dels 
poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels 
drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, 
l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques.” 
 
El feminisme ha donat fonament a les lluites de dones a favor de l’emancipació i les 
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes 
es conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de 
discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real de la 
societat i per al benestar de tota la població, homes, dones, infants, jovent, gent gran. 
 
Avui més que mai l’auge de l’extrema dreta i les retallades que s’han produït sobre 
els drets de les persones posen en perill les fites conquerides i impedeixen plantejar-
ne de noves. 
 
Les dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les diferents poblacions 
del Baix Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents i retrocessos i 
reivindiquen la necessitat d’implementar canvis duradors. Per aquest motiu han 
establert sinergies per compartir estratègies comunes que impactin als diferents 
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municipis de la comarca. 
 
El baix Llobregat és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha 
viscut profundes transformacions urbanístiques, socials i econòmiques. Encara ara 
és un potent motor del país gràcies a la seva indústria i a la seva agricultura, que es 
manté com un espai de vital importància per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona 
i per al conjunt del país. 
 
Amb una població de 813.996 habitants i un 50.78% de dones, és la tercera comarca 
més poblada de Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès Occidental. El seu 
territori s’estructura en 30 municipis, 11 dels quals estan en aquest moment 
governats per alcaldesses. Donat que es tracta en molts casos de municipis grans o 
molt grans, aquestes 11 ciutats representen gairebé el 42% de la població 
baixllobregatina. 
 
I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les càrregues en les cures de les 
persones i en general en els treballs no remunerats; qui pateixen les desigualtats en 
el món laboral (bretxa salarial, precarietat, pensions...) i les discriminacions en totes 
les esferes de la vida, i especialment a totes les formes de violència masclista. 
 
A la nostra comarca, segons l’informe “Les dones en el mercat de treball” de març de 
2018: 
 
-L’atur al Baix Llobregat continua tenint nom de dona: del total de les persones 
aturades en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5% homes. 
 
-El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior em 8,4 punts a la 
femenina. Hi ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi és 
superior el percentatge d’homes que treballen per compte propi. La jornada a temps 
parcial té nom de dona i va creixent respecte a anys anteriors. 
 
-En la cura de la llar i la família, les dones dediquen el doble d’hores al dia que els 
homes (quatre i dues hores diàries respectivament). 
 
-La desigualtat salarial és una característica que afecta a tots els sectors, edats i 
ocupacions: el grup d’edat majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial 
(32,4%). 
 
-La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%) que 
dones (52%). 
 
-La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt 
d’homes. 
 
-La bretxa entre l’import de les pensions contributives i no contributives d’homes i 
dones a la nostra comarca és del 45% en favor dels homes. Mentre la quantia 
mitjana de les pensions contributives dels homes és de 1.315€, la de les dones no 
supera els 730€. 
  
-El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als 
partits judicials del Baix Llobregat (409 més que en el 2016). 
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Aquestes dades evidenciem la situació de discriminació que pateixen les dones a la 
nostra comarca i Abrera no n’és una excepció. L’elevat atur femení, la precarietat 
laboral, la sobrecàrrega familiar que pateixen les abrerenques les situen com la 
població amb major risc d’exclusió social, vulneració dels seus drets i aminorament 
de les seves oportunitats. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una 
major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes , homes i dones, 
comencem a viure d’una altre forma les nostres municipis  i la convivència que en 
elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la 
vida. 
 
Fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d’Estudis Comarcals i el 
Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, 
en el marc de la presentació del 5é Congrés de Dones del Baix Llobregat, es va 
donar a conèixer el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”, un recull de 
mesures per anar implementant a la comarca en els propers anys, independentment 
del color polític que governi els diferents consistoris i fer de la comarca del Baix 
Llobregat un laboratori de polítiques feministes. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar Abrera municipi feminista. 
 
SEGON.- Adherir-se a la “Carta Europea per a la igualtat de dones i homes a la vida 
local” 
 
TERCER.- Assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats 
feministes” i implementar progressivament a Abrera les mesures que s’hi proposen 
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i 
d’equitat. I de les que ja estan implantades continuar el seu funcionament i 
actualitzar-les en el moment que es necessiti 
 
QUART- Continuem compromesos com Ajuntament d'Abrera en la lluita  de la 
defensa dels drets de les dones i els seus fills/filles en vers de  qualsevol tipus de 
violència. 
En l’eradicació d'aquesta problemàtica social de violència masclista  i continuar fent 
actuacions municipals i treballant per donar el suport a les víctimes de violència. 
 
CINQUÈ.- Impulsar l’avaluació i seguiment per part del Consell de Dones del Baix 
Llobregat. Continuar impulsant el Consell de Dones d’Abrera  i la seva participació. 
 
SISÈ.- Participar activament del Consell de dones del Baix Llobregat i futurs 
Congressos de Dones del Baix Llobregat com a experiència pionera de reflexió, 
cívica, política i acadèmica en relació a la feminització de la societat. 
 
SETÈ.-Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments del Baix Llobregat, al Consell 
de les Dones del Baix Llobregat, al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a 
la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de 
Barcelona, a Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), als 
sindicats i al conjunt d’entitats socials de la Comarca i municipi. 
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada  per 
unanimitat dels assistents. 

  

7è PUNT.  Expedient 8864/2018. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera 
en Comú per la defensa de les institucions catalanes i de reprovació del Rei 
Felip VI  

 La pervivència a la prefectura de l’estat d’una institució com la monarquia, que no 
està sotmesa a l’elecció popular ni al poder judicial, és un anacronisme impropi del 
segle XXI. En primer lloc perquè l’elecció per herència del cap d’estat no es 
correspon a un sistema d’elecció democràtic ni representatiu del conjunt de la 
ciutadania, ni a una pràctica pròpia de les democràcies contemporànies. Per altra 
banda, la monarquia representa un model d’estat que relega a la majoria de la 
ciutadania a un segon lloc: a una posició de súbdits.  
 
Aquesta jerarquia pot observar-se clarament en el tracte que el Codi Penal té amb la 
Casa Reial: el Codi Penal li ofereix més protecció que a qualsevol altra institució o 
ciutadà de l'Estat, a través del delicte d'injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per 
contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt 
clara i sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció 
especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al 
contrari, han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten 
d'institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini 
ciutadà en el marc d'una democràcia.  
 
En aquest sentit, cal recordar que en l'acord pressupostari entre Units Podem i el 
Govern s'inclou la modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes 
d'ofensa als sentiments religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat 
aprovada a tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d'expressió, 
impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord.  
 
Actualment, després de 40 anys del referèndum que va aprovar la Constitució 
espanyola, ha crescut un consens popular que considera que la ciutadania ha de 
decidir directament, per primera vegada, sobre la continuïtat de la monarquia. Un 
consens que s’ha incrementat considerablement després de la conducta reprovable 
del rei emèrit, que PSOE, PP i C’s es neguen a investigar al Congrés dels Diputats. 
  
En la mateixa línia, el posicionament del cap de l’estat, Felip VI, a la reivindicació 
democràtica del dret a decidir de bona part de la població de Catalunya, i el seu 
suport inexcusable a la brutal actuació dels cossos de seguretat de l’estat l’1-O a 
Catalunya han desgastat la credibilitat de la monarquia i exigeixen una resposta 
institucional i social que representi el malestar popular.  
 
Materialitzar una reivindicació democràtica bàsica com és celebrar un referèndum 
sobre la Monarquia és una necessitat creixent i inajornable, tenint en compte tot allò 
mencionat anteriorment. Un referèndum que podria esdevenir el primer pas per 
debatre, revisar i modificar l’actual Constitució en un sentit que permetés ampliar els 
drets econòmics, socials ecològics i nacionals.  
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Per tot això, el Grup Municipal d’Abrera en Comú proposa l’adopció dels següents 
acords,  
 
Primer. Emplaça a totes les institucions de l'Estat a garantir la convivència, la 
cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a l'Estat. En aquest sentit, 
reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces amb 
l'aplicació del 155, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la 
política i la violència exercida contra drets fonamentals.  
 
Segon. Emplaça a les institucions i partits catalans al diàleg, a l'acord i al respecte 
de la pluralitat de les diferents opcions de tots els catalans i catalanes.  
 
Tercer. Rebutja i condemna el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en 
el conflicte català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos 
policials I'l d'octubre.  
 
Quart. Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.  
 
Cinquè: Instar el Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i a la Casa 
reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor 
d'aquesta figura a la de la resta de ciutadans.  
 
Sisè: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en seu 
parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l'any 2014, 
moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis 
suficients de delicte.  
 
Setè. Instar al Govern de l'estat a convocar un referèndum vinculant perquè la 
ciutadania pugui decidir entre monarquia o república.  
 
Vuitè: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats. 

 

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor:  9 
 
 
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 d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero 

 
 
Vots en contra:  2 
 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
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Abstencions:  6 
 

 Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya.  

 
 
 
 

8è PUNT.  Expedient 8922/2018. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera 
en Comú relativa a l’habitatge. 

Esmena presentada per l’Equip de Govern sotmesa a votació, és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 

El nostre municipi pateix, com la majoria de ciutats catalanes una nova bombolla 
immobiliària que fa que els preus, tant de compra com de lloguer, hagin entrat en 
una nova espiral alcista, arribant als nivells del 2007 (abans de l’esclat de la crisi). La 
raó principal d’aquest fet és que hi ha determinats sectors econòmics que pretenen 
que l’habitatge deixi de ser un dret social per convertir-lo progressivament en un 
objecte d’especulació financera al qual s’han abocat tot tipus d’especuladors.  
 
Actualment, l’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència social que 
afecta una part important de la ciutadania. Cal afegir a aquest context que 
s’incrementa la urgència social que es deriva de l’execució de desnonaments i de les 
dificultats de molts veïns i veïnes per poder pagar el lloguer, que veuen el preu molt 
incrementat; també convé recordar el gran nombre d’habitatges buits en mans de 
grans tenidors o en la gestió del SAREB. Tot això fa necessari activar tots els 
mecanismes possibles per garantir el dret a un habitatge digne i en concret, per 
ampliar el parc públic d’habitatge. I el govern de la ciutat ha d’entomar la seva part 
de responsabilitat per aconseguir-ho.  
 
Per canviar aquest model especulatiu i que causa danys socials irreparables calen 
actuacions a diversos nivells. Cal reformar les lleis estatals i recuperar la plena 
aplicació de la Llei catalana 24/2015. En aquest sentit celebrem que el Parlament de 
Catalunya hagi aprovat una moció de Catalunya en Comú-Podem per impulsar un 
nou Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge (5/7/2018) que contempla tres actuacions: 
1) augmentar el parc públic i privat de lloguer social i assequible; 2) reduir els casos 
d’exclusió social i 3) potenciar el lloguer com opció d‘accés a l’habitatge.  
 
Davant la proposta aprovada a l’Ajuntament de Barcelona, de reservar un 30% de les 
noves promocions privades a habitatges de titularitat pública i de protecció oficial, 
ens porta a proposar-ne l’estudi i regular-ne l’aplicació a partir del nou pla 
d’ordenació urbana d’Abrera.  
 
D’altra banda, considerem que cal estudiar altres vies i apostar per solucions 
alternatives, com canviar els usos d’edificis en desús per donar usos residencials, i 
també així donar resposta habitacional.  
 
De fet, convé recordar altres mocions relatives a habitatge, que han estat 
proposades per la Plataforma d’Afectats i Afectades per l’Hipoteca o per grups 
municipals i aprovades en aquest ajuntament com: la de sanció dels immobles 
permanentment desocupats, de suport a la ILP de mesures urgents per fer front a 
l'emergència habitacional i a la pobresa energètica o la de suport a la llei d’habitatge 
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de la PAH.  
 
Per tot això, el grup municipal d’Abrera en Comú proposem al ple l’aprovació dels 
següents acords:  
 
Primer.- Incorporar en els treballs per la redacció del nou POUM, la voluntat 
d’ampliació del parc municipal d’habitatges de lloguer, i en aquest sentit estudiar les 
vies per tal d’establir l’obligació de destinar el 30% dels edificis de nova construcció o 
sotmesos a rehabilitació integral dintre del sòl urbà consolidat del municipi a 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, i en cas de venda poder exercir el 
dret de tanteig i retracte per passar-los a propietat i gestió pública municipal.  
 
Segon.- Cercar edificis i solars privats que estiguin en desús i valorar la seva 
compra, o expropiació en funció de les disponibilitats pressupostàries , per destinar-
los a ús residencial, per tal d’ampliar el parc públic d’habitatge sempre d’acord a la 
Llei 18/2007 de 28 de desembre, de dret de l’habitatge.  
 
Tercer.- Instar els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al govern central 
celeritat i eficàcia en la tramitació parlamentària i el posterior desplegament de la llei 
proposada per la PAH i aprovada al Congrés dels Diputats el 18 de setembre del 
2018, així com la recuperació íntegra de la llei 24/2015.  
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desplegui completament 
la Llei d’Habitatge de Catalunya i doni als Ajuntaments recursos pressupostaris per 
desenvolupar iniciatives que ja es recullen en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de 
dret a l’habitatge, per finançar íntegrament la compra o expropiació d’edificis i solars 
en desús, i inspeccionar i multar pisos buits de grans tenidors i que, en cap cas, limiti 
o estableixi excepcions a l’acord pres per l’Ajuntament de Barcelona que obliga als 
promotors privats a destinar un 30% dels pisos que construeixin a Barcelona a 
habitatge assequible.  
 
Cinquè.- Instar al govern de l’Estat espanyol i als grups parlamentaris del Congreso 
de los Diputados a la modificació de la LAU, tornant als contractes d'un mínim igual o 
superior a 5 anys, en lloc dels 3 actuals, obligant als grans tenidors a que prorroguin 
per altres 5 anys els contractes quan els inquilins hagin complert amb les seves 
obligacions contractuals.  
 
Sisè.- Traslladar aquesta moció a la PAH del Baix Llobregat Nord, als Grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana d’Habitatge, a la 
Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d’Habitatge.  

 

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor:  15 
 
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya.  
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.      
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Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero 

Abstencions:  2 
 

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

 

 

9è PUNT. Urgències 

 
 

9.1. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera en Comú  Per un debat 
sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de 
l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. 

Se sotmet a votació la inclusió per urgencia d’aquesta moció, és rebutjada per 
tots els assistents, s’incorporarà a l’ordre del dia del proper Ple. 

  

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

 

10è PUNT.  Expedient núm.: 8047/2018 i G02/2015/1. Donar compte de la nova 
composició del grup polític municipal d’ERC-AM 

Mitjançant escrit de data 20 de juny de 2018, amb registre d’entrada núm. 6534, la 
senyora  Maria José Orobitg i Deià va presentar la seva renúncia del càrrec de 
regidora d’aquest ajuntament. 
 
Segons l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en el cas de renúncia d'un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o, si escau, 
al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de col·locació. 
 
El Sr. Miquel Tomàs i Tomàs, candidat de la llista electoral d’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) - Entesa, seguint 
l’ordre establert a la llista electoral, va manifestar la seva voluntat d’ocupar el càrrec 
de regidor d‘aquest Ajuntament i va prendre possessió en la sessió plenària del dia 
27 de setembre de 2018.  
 
El Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach, portaveu del Grup Municipal ERC-AM, 
mitjançant escrit de data 15 d’octubre de 2018 (registre d’entrades 10240), ha 
sol·licitat que s’adscrigui al Sr. Miquel Tomàs i Tomàs com a membre dels diferents 
òrgans col·legiats municipals on aquest grup té representació. 
 
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 
23.1, 24 i 29 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, els 
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regidors de les diferents candidatures s’han constituït en grups polítics i aquests han 
de designar, mitjançant escrit del seu portaveu adreçat al President, a aquells dels 
seus components que hagin de representar-los en tots els òrgans col.legiats integrats 
per membres de la corporació pertanyents als diversos grups. 
 
Qualsevol modificació dels grups polítics, integrants, portaveus i suplents de 
portaveus haurà de ser comunicada a l’Alcaldia, als efectes informatius per poder 
donar compte al ple municipal.  
 
Per tant, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei, proposa al Ple 
municipal  
 
 
Primer. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) - Entesa 
 
-GRUP MUNICIPAL ERC-AM:  
 
Integrants: Francesc Xavier Serret Marsiñach, Miquel Tomàs i Tomàs 
Portaveu:   Francesc Xavier Serret Marsiñach  
Portaveu suplent: Miquel Tomàs i Tomàs 
 
Segon. Donar compte de la designació del regidor Sr. Miquel Tomàs i Tomàs, del grup 
municipal d’ERC-AM com a membre dels òrgans col.legiats de l’Ajuntament en els 
següents temes: 
 

a) Comissió Informativa General: vocal suplent 

b) Comissió especial de Comptes: vocal suplent 

c) Junta de portaveus: portaveu suplent 

d) Comissió consultiva de Ràdio Abrera: vocal suplent 

e) Comissió de Delimitació: vocal suplent 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els/les Regidors/es i a tot el personal Tècnic i 
administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.  
 

 
 
Els membres asssistents es dónen per assabentats  

 

11è PUNT. Expedient 8601/2018. Donar compte al Ple de la informació 
pressupostària i moviments de tresoreria del 3T 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 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. 
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Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General, 
Tresoreria i Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària 
des d’01/07/2018 fins a 30/09/2018 i dels moviments de tresoreria corresponent al 3r 
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,  
 
 

DONAR COMPTE 

 

Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la 
tresoreria que s’adjunten com a annex al present expedient, i que son l’acta d’arqueig 
del 3r trimestre 2018 i l’estat d’execució d’ingressos i despeses des d’01/07/2018 fins 
a 30/09/2018. 
 
Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances.                          
 

 
 

Els membres asssistents es dónen per assabentats  

 
 

12è PUNT. Expedient 8200/2018. Donar compte dels informes trimestrals de 
morositat del 3T de 2018. 

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 
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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 Segon 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 asssistents es dónen per assabentats  

 

13. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació dels acords de 
les Juntes de Govern de setembre i octubre de 2018 

 

 

Els membres asssistents es dónen per assabentats  

 

 

C) PRECS I PREGUNTES  

  

14è. PUNT. Precs i Preguntes 
 
 
14.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites 
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A) Grup Municipal d’Abrera en Comú-E 
 
 

1. PREGUNTA: Tema: Servei municipal d’aigües 
 
 
 
 Atès que després de recórrer al Consell de Garanties de la Llei de Transparència 
se’ns ha fet arribar un resum dels informes sobre diferents aspectes del Servei 
Municipal d’Aigües que l’Ajuntament havia encarregat a una empresa externa.  
 
Atès que aquest resum dóna una panoràmica molt preocupant de la situació 
d’aquest servei, fonamental pel nostre municipi i que és de titularitat pública.  
 
Per això, plantegem les següents preguntes,  
 
1. En relació a l’extracció d’aigua per sobre dels 800.000 m3/any, que incompleix la 
resolució de l’ACA, com pensa solucionar el govern municipal aquesta anomalia 
que, fins i tot, podria comportar la revocació de la concessió?  

2. Quan es té previst regularitzar davant de l’ACA els pous no legalitzats?  

3. Quan es té previst disposar d’un Reglament del Servei d'Aigües?  

4. Es té previst disposar d’una Ordenança d’Estalvi d’Aigua?  

5. En relació al compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Pobresa 
Energètica, els informes no garanteixen que s’estigui complint el que mana la llei,  

 

• En cas d’impagament, s’està informant els usuaris i usuàries dels seus drets 
relatius a la pobresa energètica? Quantes vegades s’ha fet aquesta comunicació 
des de l’inici d’aquest mandat?  

• S’està demanant als serveis socials l’informe per tal de determinar si és una 
persona en risc d’exclusió residencial i així mantenir el subministrament? Quants 
informes ha fet Serveis Socials des de l’inici d’aquest mandat a demanda del 
Servei Municipal d’Aigües en relació a impagaments?  

• En quantes ocasions, des de l’inici de mandat, s’ha garantit el dret d’accés als 
subministraments d’aigua potable a persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial en els casos d’impagament per manca de recursos 
econòmics? I quants talls s’han produït?  

• Quan es té previst disposar de protocols d’actuació en aplicació de la Llei 
24/2015, de Pobresa Energètica, tal com recomanen els informes?  
 

 

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Albert Roca i Presas 
(PSC) 
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2. PREGUNTA: Tema: Externalització de la gestió i atenció als usuaris de la 
Deixalleria municipal 

 

 

Atès que la prestació directa dels serveis públics hauria de ser una prioritat 
irrenunciable de qualsevol govern local progressista.  
 
Atès que l'externalització de la prestació de serveis en cap cas garanteix millors 
estàndards de qualitat ni un correcte control per part de l’administració pública, 
com demostra el cas dels serveis de socorrisme i neteja del Centre Aquàtic 
Municipal des del 2014 a 2016. 
  
Atès que l’acta de Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2018 acorda 
l’adjudicació del contracte de gestió i atenció als usuaris de la Deixalleria 
municipal.  
 
Per això, plantegem les següents preguntes,  
 

1. Quines raons tècniques han portat al govern a externalitzar aquest servei? 
Són els serveis de l’Àrea de Medi Ambient i els treballadors i treballadores 
que atenien a la ciutadania directament en la deixalleria incapaç d’assumir 
les tasques encarregades a la nova empresa?  
 

2. Quina era la despesa anual prèvia a l’externalització i quina serà amb           
l’empresa que ara el gestionarà?  

 
 

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Francesc Xavier Serret i 
Marsiñach  (ERC)   

 

2. PREGUNTA: Tema: Carril bici del Carrer Hostal del Pi 
 

En el passat Ple Municipal, Abrera en Comú va plantejar una sèrie de preguntes 
sobre el carril bici del carrer Hostal del Pi, la seva prolongació cap a Abrera i cap a 
Martorell, i les adequacions de l’entorn per fer que aquest carri sigui una opció de 
mobilitat plenament viable.  
 
Dos mesos després voldríem demanar alguns aclariments per fer seguiment del 
seu desenvolupament.  
 
Per aquesta raó plantegem les següents preguntes,  
 
1. S’inclourà en els pressupostos del 2019 la prolongació d’aquest carril bici fins al 
nucli urbà tal com el regidor va assegurar al ple anterior?  

2. Respecte a les zones d’aparcament de bicicletes als destins finals, el regidor va 
dir que “ens hem de coordinar amb el centre comercial i les empreses” per posar 
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allà els aparcaments de bicicletes. S’han pres accions per fer aquesta coordinació? 
En cas negatiu, quina és la previsió per prendre-les?  

3. Respecte a l’estudi de mobilitat que fa dos mesos estava “pendent d’iniciar”. 
S’han realitzat accions per a la realització d’aquest estudi? Quina és la previsió de 
temps per la seva realització?  

4. Respecte a la connexió ciclable entre Abrera i Martorell, s’han iniciat converses 
amb l’Ajuntament de Martorell per analitzar la viabilitat de fer una connexió ciclable 
amb el municipi veí a partir del carril bici del carrer Hostal del Pi?  
 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Albert Roca i Presas 
(PSC) 

 

 

3. PREC:  Tema: Situació semàfors  Abrera 
 

 
Atès que a partir de determinades hores de la tarda els semàfors de zones 
cèntriques del nostre municipi deixen de funcionar passant a un ambre intermitent.  
 
Atès que aquesta situació genera una situació d'incertesa i desregulació a les 
conductores, conductors i vianants que pot desembocar en situacions de 
perillositat en la mobilitat.  
 
Atès que també detectem que en alguns semàfors els senyals lluminosos no 
funcionen, segurament per bombetes foses.  
 
Atès que considerem indispensable redreçar aquesta situació en un municipi que a 
més a més no està dotat d’una àmplia xarxa de semàfors.  
 
Per tot això plantegem els següents precs,  
 

1. Ampliació del servei dels semàfors existents a les 24 hores del dia.  
 

2. Implementar un pla de manteniment adequat dels semàfors.  
 

3. Elaborar un estudi per analitzar si és necessària la instal·lació de més 
semàfors en el nostre municipi, tenint en compte la sinistralitat i el tràfic de 
la xarxa viària local.  
 

 

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

 



  

29 
 

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (AdA) 

 

1. PREC:  Tema: Elements per incorporar a l’estudi de mobilitat 
 

Atès que actualment estem en fase d’elaboració d’un estudi de mobilitat d’Abrera.  

 

I atès que recentment hem rebut diverses peticions per part de la ciutadania que són 

susceptibles d’incorporar a aquest estudi. 

 

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament que en context de 

l’elaboració d’aquest estudi es prenguin en compte els següents aspectes: 

 

- La creació d’una nova via d’entrada i sortida al barri de la Florida. 

- La creació de noves zones de càrrega i descàrrega al nucli urbà i l’adequació 

de les existents per facilitar la tasca dels repartidors de paqueteria, 

distribuïdors, comerciants, etc. 

 

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

 

2. PREC:  Tema: adequació de la cruïlla entre els carrers Magarola i Llibertat 

 

Segons ens ha fet saber un veí, a la cruïlla entre les carrers Magarola i Llibertat hi ha 

un fanal que no funciona i un seguit d’arbres en mal estat, un dels quals ha estat tallat 

tot i que no s’ha senyalitzat la soca.  

 

Atès que l’estat d’aquest punt del municipi pot arribar a ser perillós pels vianants, per 

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

 

Que realitzi les actuacions oportunes per arranjar aquest espai 

 

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

 

3. PREC:  Tema: pantalles acústiques a Sant Hilari 
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Recentment alguns veïns s’han adreçat a nosaltres per demanar la prolongació de la 

instal·lació de pantalles acústiques a l’alçada de l’avinguda de Sant Hilari, 1bis (zona 

parada del tren), atès que, segons ens han fet saber, el soroll dels trens quan paren a 

l’estació, especialment a l’estiu, és molt molest.  

 

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

 

- Que faci les gestions oportunes davant la Generalitat per aconseguir que 

s’instal·lin aquestes barreres acústiques. 

 

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

 

 

4. PREC:  Tema: Convocatòria del Consell Escolar Municipal 

 

 

Atès que segons el reglament del Consell Escolar Municipal (CEM) aquest s’haurà de 

convocar una vegada per trimestre.  

 

Atès que la darrera convocatòria del CEM va ser al març i hores d’ara s’haurien 

d’haver realitzat dues convocatòries més, a final de curs i a principi del mateix.  

 

I atès que des d’Alternativa d’Abrera creiem que existeixen temes a tractar de màxima 

urgència i prioritat, com ara l’ampliació de l’IES Voltrera.  

 

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

 

- Que convoqui urgentment el Consell Escolar Municipal. 

- Que expliqui al Ple quines gestions s’han portat a terme davant la Generalitat 

en relació a l’ampliació de l’IES Voltrera.  

 

El regidor Sr. Miquel Tomàs Tomàs (ERC)  i el Sr. Alcalde donen resposta al prec 
en aquesta sessió 

 

5. PREC:  Tema: Servei d’ambulància d’Abrera 
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Atès que Abrera es considera Àrea Bàsica de Salut. 

 

Atès que actualment el servei d’ambulància ubicat al municipi només cobreix 12h 

diàries.  

 

I atès que tant l’ambulància com els tècnics de transport sanitari que presten aquest 

servi actualment estan ubicats al CAP d’Abrera no disposant d’una base pròpia 

adequada a les seves necessitats.  

 

Per tot això demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera que realitzi les 

gestions oportunes davant la Generalitat per aconseguir que:  

 

- Abrera disposi d’un servei d’ambulàncies ubicat al municipi permanentment, les 

24 h. 

- Que s’habiliti una espai adequat a les necessitats del personal que presta 

actual el servei de 12h.  

 

 

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

 

 

6. PREC:  Tema: Comissió d’investigació del CAM 

 

Atès que des del més d’abril de 2017, és a dir, fa més d’any i mig, no es convoca la 

Comissió Informativa de Caràcter Temporal i Especifica demanada per diferents grups 

d’aquest plenari arrel dels fets esdevinguts al Centre Aquàtic Municipal durant el 2016. 

 

Atès que al més de febrer d’aquest 2018 se’ns van fer arribar una sèrie d’informes 

sobre aquests fets i es manifestava la voluntat del govern per convocar properament 

aquesta Comissió.    

 

Atès que considerem que els fets que aquesta Comissió ha d’esclarir són greus doncs 

podrien afectar a la qualitat del servei que es presta al CAM posant seriosament en 

dubte la capacitat d’aquest Equip de Govern per fiscalitzar els serveis externalitzats de 
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l’Ajuntament. 

 

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

 

- Que convoqui, de manera urgent, la Comissió Informativa de Caràcter 

Temporal i Específica sobre el CAM. 

 

- Que expliqui quins són els motius per no haver convocat aquesta comissió.  

 

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

 

 

7. PREC:  Tema: Ordenança Terrasses dels bars i restaurants 

 

Atès que des de fa un any i mig Abrera disposa d'una nova ordenança municipal 

reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses i 

vetlladors de bars i restaurants.  

 

I atès que han passat dos períodes de sol·licitud i utilització de l’espai públic per part 

de bars i restaurants. 

 

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera que ens informi 

de:  

 

- El nombre de peticions que s'han realitzat per part de bars i restaurants per 

instal·lar vetlladors i/o terrasses. 

- Les sol·licituds que han estat autoritzades o denegades i de les motivacions de 

les mateixes. 

- El nombre total de taules i cadires instal·lades finalment per cada sol·licitud 

autoritzada.  

- La valoració que fan del grau de compliment de l'ordenança: 

o Consideren que existeixen articles de l’ordenança difícils de complir per part 

dels propietaris de bars i/o restaurants? 

o Creuen que hi ha articles de l’ordenança que han de ser modificats o 

anul·lats? 
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o S’ha realitzat alguna notificació i/o sanció per incompliment de l’ordenança? 

 

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

 

 

 
A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E 
 
Pregunta el regidor Sr.Joaquín Eandi Cuttica 
 
 
 
1.  PREGUNTA: Tema: Sòl Equipaments 
 
“Sí, hem vist que el dia 21 es va celebrar un taller participatiu per dissenyar un nou 
parc en els terrenys adjacents de l’Escola Josefina Ibáñez, aquests terrenys estàn 
catalogats com a equipaments,  tenint en compte que Abrera és un municipi que 
encara té necessitat d’equipaments sense comptar les perspectives de creixement de 
població que puguin plasmar-se en la futura revisió del Pla del POUM i que el sòl 
municipal és evidentment limitat preguntem quines motivacions s’han dut a terme han 
dut a l’Equip de Govern a renunciar a aquest sòl per equipaments, quin procés 
participatiu s’ha dut a terme per determinar què és un parc el què necessita el poble 
d’Abrera en aquests terrenys i quin és el nombre de metres quadrats que l’actual 
plantejament preveu a  zones verdes i/per equipaments” 
 
 

Pregunta pendent de resposta 
 
L’Alcalde comenta que li faran resposta per escrit quan disposin de tota la 
informació 
 
 
2.PREGUNTA: Tema: Ascensor Estació 
 
“És habitual trobar-se inoperants els ascensors que dónen servei als usuaris/usuàries 
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però també als veïns i veïnes del Barri 
de Sant Hilari. El Govern Municipal sempre explica aquests incidents per actuacions 
vandàliques. Ara l’associació de veïns i veïnes del barri expliquen en un correu que un 
operari va explicar a un dels residents que hi ha,  accions tècniques que podrien 
minimitzar els problemes existents i sembla que l’Ajuntament hauria encarregat una 
Auditoria a ERSCE  Ascensores, preguntem si el Govern coneix aquesta informació, si 
s’ha demanat realment aquesta auditoria i si és així, si s’ha rebut i quines són les 
conclusions i quan es pensen implementar” 
 

Pregunta contestada en aquesta sessió per l’Alcalde 
 

14.2  PUNT. Precs i Preguntes orals 
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Pregunta el regidor Sr. Valeri Mena Doce 
 
 
3.PREGUNTA: Tema: Utilitzem herbicida GLISOSFAT al nostre servei de Parcs i  
                Jardins? 
 
 
“Arran del veredicte de culpabilitat que obliga a Monsanto a pagar 78 milions de dòlars 
a un home per provocar-li un cáncer terminal amb l’herbicida Glisosfat s’ha tornat a 
evidenciar la necessitat de deixar d’utilitzar aquest producte, m’han preguntat per 
correu electrònic el regidor de medi ambient , el Sr. Xavi Serret que va comentar que li 
faria arribaral regidor de Parcs i Jardins si en les tasques de jardineria, les que es 
puguin fer directament des de  l’Ajuntament o per empreses externes s’utilitzava 
aquest producte, com no hem tingut resposta fins ara, doncs, formulem aquesta 
pregunta oral. Gràcies.” 
 
 

Pregunta pendent de resposta 
 
L’Alcalde comenta que li faran resposta per email 
 

 

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 22:25 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
 

 

 
   Vist-i-plau 

 
El Secretari,                       L’Alcalde, 
 
 
 
Oscar Buxeres Soler        Jesús Naharro Rodríguez   
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