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  ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

PL/2019/2 PLE  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  28/ març / 2019  

Durada   Des de les 19:05 fins a les 23:45 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) 
Sra. 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)   
  

Secretari                               Sr. Oscar Buxeres Soler  
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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 DISPOSITIVA  
 
 
1r PUNT. Acta del Ple Ordinari celebrat el dia 31.01.19 
 
2n  PUNT. Expedient 702/2019. Ratificació dels nous estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
 
3r PUNT. Expedient 4954/2018. Conveni amb l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 
sobre la cotitularitat del Casal Social de Ca n'Amat 
 
4t PUNT. Expedient 1984/2019. Modificació de la plantilla de personal 2019 i  valoració 
singular dels llocs d’Interventor/a, Secretari/a i Tresorer/a  
 
5è PUNT. Expedient 2049/2019. Modificació de crèdit núm. 04/2019 del Pressupost 
General de l’exercici 2019, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
 
6è PUNT. Expedient 2026/2019. Moció presentada pels Grups Municipals PSC, ERC , 
CIU, Abrera en Comú, Ad’A, PP i C’s relativa a la millora de les condicions laborals del 
cos de bombers de Bombers de la Generalitat. 
 
7è PUNT. Expedient 2058/2019. Moció presentada per Ciutadans (C's) relativa al 
rebuig de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels 
mesos de setembre i octubre de 2017 
 
8è PUNT. Expedient 2059/2019. Moció presentada per Ciutadans (C's) relativa a la 
millora de la situació del Barri de les Carpes 
 
9è PUNT. Expedient 2126/2019. Moció presentada per Abrera en Comú (en nom de la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat Nord) relativa a forçar 
l’ampliació del parc públic d’habitatges. 

 
10è PUNT. Expedient 2163/2019. Moció presentada per Abrera en Comú relativa a 
declarar Abrera Municipi Antifeixista 

 
11è PUNT. Expedient 2164/2019. Moció presentada per Abrera en Comú relativa a 
lluitar contra la criminalització dels joves i adolescents migrats sols i dotar 
econòmicament l'estratègia catalana d'acollida i integració. 

 
12è PUNT. Expedient 2165/2019. Moció presentada per Abrera en Comú relativa a 
l'elaboració del reglament regulador de la participació dels regidors i Grups Municipals 
en els òrgans d'informació i difusió municipal 

 
13è  PUNT. Urgències. 
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ACTIVITAT DE CONTROL  
 
 
14è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern de gener i febrer de 2019.  
 
15è PUNT.  Precs i preguntes. 
  

 

A) PART DISPOSITIVA  

  

1r PUNT.  Aprovació de l’Acta del Ple Ordinari cele brat el dia 31.01.19  

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2019, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

 

S’altera l’ordre dels punts a tractar, i tot seguit  un representant del Cos de 
Bombers de Martorell procedeix a la lectura de la m oció presentada pels Grups 
Municipals PSC, ERC , CIU, Abrera en Comú, Ad’A, PP  i C’s relativa a la millora 
de les condicions laborals del cos de bombers de Bo mbers de la Generalitat:  
 
 

6è PUNT. Expedient 2026/2019. Moció presentada pels Grups Municipals PSC, 
ERC, CIU, Abrera en Comú, Ad’A, PP i C’s relativa a  la millora de les condicions 
laborals del cos de bombers de Bombers de la Genera litat  

 
“Fa anys que els Bombers denuncien mancances estructurals al Cos de Bombers de la 
Generalitat degut a les mínimes inversions que s’han efectuat des del 2008.  
 
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al 
període 2017-2022 aprovat mitjançant l’acord Gov/126/2016, de 27 de setembre i 
publicat al D.O.G.C. el  29 de setembre. 
Aquest pla estratègic, quantificat en 207 milions d’euros, identificava: 
 
• Mancança estructural de bombers quantificada, durant el període 2017-2022, en 
684 efectius. 
• Necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d’incorporar 85 vehicles nous. 
• Es proposa substituir la totalitat del vestuari operatiu.  
• Proposta de renovació de tot el material operatiu obsolet, incorporar els 
materials necessaris per a la prestació correcta del servei i planificar l’adquisició de tot 
el material operatiu fungible.  
• Inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels parcs de 
bombers professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis centrals.  
• Planificació anual i modular en el període 2017-2022.   
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La realitat és que a la pràctica no s`ha invertit en cap dels punts que estableix el pla 
estratègic, fet que ha agreujat la situació. 
 
El 2018 aprofitant el relleu a la Direcció General, s’elabora una nova bateria de 
propostes dins el nou “Pla 2025”, sense encara haver aplicat les anteriors. 
 
En el cas concret del nostre municipi el parc de referència és el Parc de Martorell. 
 
Aquest parc dona cobertura a municipis com Martorell, Sant Andreu de la Barca, 
Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Masquefa, 
Collbató i Gelida entre altres amb a una població aproximada de 150.000. 
 
El passat 2018, el parc de Martorell va atendre un total de 2505 serveis. Dels quals 
1569 van ser serveis urgents. Entre d’altres, destaquen 428 incendis urbans, 318 
accidents de trànsit, 252 salvaments i rescats i 219 assistències tècniques. 
 
Per donar resposta a aquests serveis la DGPEIS estipula que el parc de Martorell 
hauria tenir 37 bombers repartits en 4 torns de 9 bombers (més el cap de parc), 
garantint sempre un mínim de 6 bombers de guàrdia. Aquests mínims es van establir a 
mitjans dels anys noranta quan la població de la zona era notablement inferior, per tant 
la ràtio bomber per habitants ha augmentat considerablement. La realitat és que 
actualment al parc hi han 5 bombers menys dels que pertocaria, xifra que augmentarà 
amb les jubilacions previstes els propers anys. Aquest fet que provoca que sovint el 
parc quedi per sota dels mínims legals establerts i s’hagi de cobrir amb l’esforç dels 
bombers que no estan de guardia. 
 
Actualment, el Parc mòbil de Martorell és de 7 vehicles, tots amb més de 10 anys 
d’antiguitat. La mitjana és de 15,7 anys però destaquen l’antiguitat dels vehicles 
especials com l’autoescala que te 16 anys i la Bomba Nodrissa Pesada  que en té 20. 
Aquests vehicles tenen problemes constantment, sovint no passen la ITV i provoquen 
inseguretat als bombers per no tenir la garantia que responguin en un servei urgent 
complicat. També conten amb tecnologia desfasada, per exemple l’autoescala que es 
semiautomàtica quan avui en dia totes són automàtiques i no es poden realitzar 
evacuacions en llitera fet que limita i demora els serveis, ja que quan és necessària ha 
de venir una autoescala des d’Igualada o Vilafranca (sovint també de baixa).  
 
El Parc de Martorell tot i no ser ruïnós com altres del Cos de bombers de la Generalitat 
ja té 21 anys i la inversió en manteniment ha estat mínima. S’ha quedat petit, té 
problemes amb el clavegueram que genera males olors dins el parc i té altres 
incidències pròpies de la falta de manteniment com mosquiteres trencades o la 
calefacció de la cotxera espatllada. 
També presenta mancances que dificulten la feina dels bombers/es, com una connexió 
a la xarxa molt lenta, que dificulta l’elaboració dels informes d’actuacions i altres feines 
administratives o no tenir aula de formació. 
 
Les instal·lacions tampoc disposen dels requisits mínims d’un parc de bombers actual 
que complís amb la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. Alguns exemples són: 
La falta d’una sala per assecar els equips d’intervenció, d’una sala especifica amb 
guixetes per guardar els equips de protecció individual (EPIS) (que han de romandre 
penjats a la cotxera  exposats al fum dels vehicles, pols i llum solar incomplint el que 
diu el fabricant), o la falta d’exutoris pels fums del tubs d’escapament dels camions. 
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Un altre aspecte a destacar és la pèrdua de poder adquisitiu que els funcionaris han 
patit des del 2009, un 10% de retallada de sou el 2012, un 15% de pèrdua en funció de 
l’IPC  i la inflació,  més la reducció de pagues els anys 2013 i 2014 que encara avui no 
han recuperat del tot. 
 
A tot això cal sumar el Decret 74/2014, que va imposar als bombers la realització de 
102 hores, pagades per sota de l'hora ordinària, que se sumaven a la jornada anual 
passant de 1688h a 1790h. Tot aquest augment d’hores l’any 2018 els bombers/es 
professionals van haver de realitzar més de 500.000 hores extraordinàries per mantenir 
els mínims legals per guàrdia. 
 
Després de tenir molta paciència i realitzar molts esforços per intentar que aquesta 
nefasta situació no afectes a la qualitat del servei que presten, els bombers i bomberes 
han realitzat diferents  accions per transmetre la seva preocupació per exemple la 
denúncia davant la Sindicatura de Greuges o diferents manifestacions. Finalment, 
veient la falta de voluntat de la Generalitat de Catalunya per revertir la situació, els 
bombers/es han decidit deixar de fer hores extraordinàries per mostrar a la opinió 
publica i a les diferents administracions catalanes la realitat del cos.  
La realitat és que cada dia quasi la totalitat dels parcs del país estan per sota dels 
mínims i que fins i tot es tanquen parcs per manca d’efectius. 
Al Parc de Martorell 18 dels últims 21 dies del any 2018 el parc ha estat per sota dels 
mínims legalment establerts, en alguns casos sent només 4 bombers. 
 
Atesa aquesta situació insostenible de manca de bombers. 
 
Atesa la inseguretat que comporta per als propis bombers treballar per sota dels 
mínims legals 
 
Atès la reiterada denuncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i les 
professionals en cas d’actuació. 
 
Atesa la gran inseguretat que això provoca al nostre municipi, no podent garantir a dia 
d’avui un servei de mínims i davant del risc de demora si ocorre simultaneïtat de 
serveis. 
 
El Ple, a proposta dels Grups Municipals PSC, ERC, CIU, Abrera en Comú, Ad’A, PP i 
C’s  acorda: 
 
 
PRIMER.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals 
dignes al Cos de Bombers de la Generalitat. 
 
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla estratègic 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d'Interior per al període 2017-2022 així com al nou Pla 2025.  
 
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides pressupostàries 
necessàries per l’aplicació de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
ciutadania. 
 
QUART.- Traslladar la preocupació del Ple al President de la Generalitat mitjançant 
una carta de l’alcalde. 
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CINQUÉ.- Traslladar els següents acords a la Generalitat de Catalunya i al Parc de 
Bombers de Martorell.” 
 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per 
UNANIMITAT de tots els membres assistents.  
 
 
A continuació es torna a alterar l’ordre dels punts  previstos, i un representant de 
la PAH procedeix a la lectura de la moció presentad a per Abrera en Comú (en 
nom de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del  Baix Llobregat Nord) relativa 
a forçar l’ampliació del parc públic d’habitatges:  
 

9è PUNT.  Expedient 2126/2019. Moció presentada per  Abrera en Comú (en nom 
de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Bai x Llobregat Nord) relativa a 
forçar l’ampliació del parc públic d’habitatges.  

 
 “Atès que Abrera pateix, com la majoria de ciutats i pobles catalans 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). I que 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 i, especialment, 
alguns grans fons d’inversió coneguts com “fons voltors”. 

 Atès que els països més avançats en la matèria disposen d'un 15% inclòs un 20% del parc 
públic és urgent i necessari buscar noves fórmules i establir mecanismes per arribar al 15% 
en el termini de 10 anys a comptar des de la data de la present Moció. Objectiu que ha de 
ser marcat i implementat amb plans bianuals que assegurin l'assoliment dels habitatges 
que manquen per arribar al 15% l'any 2029. 

 Atès que actualment, l’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència social que 
afecta una part important de la ciutadania. 

 Atès que 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, això fa necessari activar tots els mecanismes possibles per ampliar el parc 
d’habitatge assequible. 

 Atès que malgrat la, moltes vegades, escassa intervenció dels poders públics en els 
desnonaments que passen pels serveis socials, resten molts sense detectar o sense 
atendre. Entre aquests darrers els anomenats “desnonaments invisibles”, que són aquells 
en els que les persones arrendatàries han d’abandonar el seu habitatge, sense que 
formalment existeixi un procediment de desnonament, pel fet que no poden pagar 
l’increment dels lloguers transcorreguts els tres anys de termini mínim de duració dels 
contractes de lloguer. 

 Atès que Abrera disposa d’un nombre escàs de pisos destinats a l’emergència habitacional, 
insuficients per fer front a les necessitats actuals. 

 Atès que una altra causa d’aquesta situació és el reduït parc privat d’habitatge de lloguer 
que no arriba al 7,5% (amb dades de l’Idescat). 
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 Atès que també convé recordar el nombre d’habitatges buits en mans de grans tenidors o 
en la gestió del SAREB. 

 Atès que en els darrers anys ha canviat substancialment la forma d’accés a l’habitatge, ja 
que el lloguer significa actualment els dos terços i la compra un terç de les operacions 
realitzades. 

 Avui, doncs, el lloguer és la forma més important d’accés a l’habitatge per part de les noves 
llars que es formen i entre la gent jove. El gran repte, doncs, és garantir el dret a un 
habitatge digne i accessible, tot potenciant el lloguer públic, privat i cooperatiu i el govern 
local ha d’entomar la seva part de responsabilitat per aconseguir-ho. 

 Atès que durant els darrers anys, ni el govern de l’Estat espanyol, ni el de la Generalitat de 
Catalunya, han endegat veritables polítiques públiques d’habitatge. Així, l’Estat espanyol 
que ha destinat més de 

 250.000 milions d’euros (el 25% del PIB espanyol) a rescatar els bancs que ara disposen 
d’un important patrimoni immobiliari, ha situat la inversió en habitatge en un miserable 
0,04% del PIB, quan a Europa se situa entre l’1% i el 2% (trenta vegades més). Tot plegat 
acompanyat per la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidadas de flexibilización y fomento del 
mercado de alquilares de viviendas (LAU). Precisament, una de les causes directes de 
l’increment dels desnonaments d’habitatges en lloguer durant aquests darrers anys ha estat 
la darrera reforma de la llei d’arrendaments urbans que va fer aprovar el govern del PP, 
escurçant el termini dels contractes. Necessitem una reforma de la LAU que veritablement 
punxi la bombolla del lloguer, no només ampliant els contractes, també amb una regulació 
de preus que impedeixi la seva especulació, mesures per mobilitzar els pisos buits de la 
banca, fons voltors i socimis que promoguin la cessió obligatòria d'aquests habitatges a 
l'Administració pública, així com els de la Sareb amb un 45% de diners públics i una cartera 
creada a força de les llars de famílies desnonades. 

 Atès que cal també, en aquest context, recordar que el govern espanyol del Partit Popular 
va presentar recurs d’inconstitucionalitat a les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya 
destinades a fer front a l’exclusió residencial (24/2015), i que a finals de gener es va 
confirmar que hem recuperat les mesures més importants de la 24/2015 suspeses pel TC: 
el lloguer social i la cessió obligatòria d'habitatges dels bancs i que ara toca que Generalitat 
i ajuntaments destinin el màxim de recursos i esforços perquè s'apliqui plenament la llei, 
per reallotjar i per mobilitzar habitatge. 

 Atès que per canviar aquest model especulatiu i que causa danys socials irreparables calen 
actuacions a diversos nivells. 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. 

 Atès que tot i que les principals competències en habitatge són de l’Estat espanyol i de la 
Generalitat de Catalunya, des dels Ajuntaments també es poden fer polítiques actives com 
han demostrat diversos governs municipals com els de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant 
Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada i Reixac. Cal que el govern d’Abrera 
adopti una actitud més propositiva en el tema de l’habitatge. 

 Atès que la política municipal d’habitatge s’ha d’orientar preferentment a la recerca de 
solucions alternatives a l’actual manca d’habitatge assequible a la vila, especialment de 
lloguer. Per això, aquesta moció té com a objectius fonamentals crear mecanismes de 
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generació de més habitatge de lloguer, sobretot de preu de protecció oficial, i d’augmentar 
la capacitat del parc d’habitatges públics de lloguer. 

 Atès que disposar d’un mercat de l’habitatge regulat constitueix una de les principals 
garanties de l’estat social atès que estarà protegit de les fluctuacions del mercat 
immobiliari. La provisió d’habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix un 
tema cabdal que requereix d’una intervenció decidida i coordinada de les administracions. 
Tenim les eines, l’oportunitat i esperem que la voluntat política per buscar propostes 
diferents per conformar una vila on tots i totes puguem viure en condicions de benestar, 
amb garanties d’accés a l’habitatge dignes i assequibles, així com, als subministraments 
bàsics inherents al mateix. Atesa la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
que en el seu article 8è, relatiu a les competències locals en els seus apartats primer 
assenyala que els ens locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió dels seus 
interessos, exerceixen les competències d’habitatge d’acord amb allò establert per la 
legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, però segons la normativa, 
disposar d’un Pla Local d’habitatge (o amb un programa d'actuació urbanística municipal 
amb un contingut equiparable) es preceptiu per tal d’impulsar mesures de potenciació de 
les polítiques públiques d’habitatge i de protecció oficial i les Ordenances Fiscals 
municipals i que es posin les multes i sancions corresponents als pisos buits de manera 
permanent i injustificada en mans dels grans tenidors. I atès el marc legal vigent, inaplicat a 
Catalunya, coincident amb l’anterior objectiu a través del principi de solidaritat urbana 
recollit en l’art 73 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge que estableix 
que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de disposar en 
el termini de 20 anys d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% 
respecte del parc principal mitjançant nova construcció, rehabilitació o mobilització. 

 Primer. INSTAR al govern a implementar polítiques d’habitatge que prestin especial atenció 
a prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial, garantir el bon ús de 
l’habitatge, ampliar el parc d’habitatge assequible, mantenir, rehabilitar i millorar el parc 
actual i tenir present les iniciatives socials innovadores sobre habitatge que s’estenen per 
les ciutats catalanes. 

 Segon . INSTAR a la regidoria de Serveis Socials a activar l’acord 16 de la Resolució 
Jus/1696/2013, de 16 de juliol, per la qual es fa públic el Protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, i que diu que en l’àmbit de cada 
partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment. I que aquesta comissió demani al 
degà/ana que els jutjats comuniquin als serveis socials municipals l’inici de tots els 
processos d’execució hipotecària i els desnonaments que afectin famílies vulnerables. 

 Tercer. Engegar i aprovar la revisió del POUM per incloure 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, tal com va aprovar el ple de novembre de 2018. 

 Quart . EMPRENDRE les modificacions normatives escaients per tal d'establir l'obligació de 
destinar les reserves d’habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de 
desenvolupament, a règim de lloguer social, i en cas de venda poder esdevenir per tanteig i 
retracte a propietat i gestió pública municipal. 

 Cinquè . INSTAR a declarar zones d’Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR) que 
determini un informe previ en l’àmbit de tot el municipi, amb l’objectiu de garantir un ús 
adequat de l’habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació de 
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l’habitatge en estat molt deficient, així com d’evitar processos d’especulació immobiliària o 
que comportin riscos per a la cohesió social, d’acord amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre i el què defineixi el Pla Municipal d’Habitatge 2019-2024 . 

 Sisè.  INSTAR a establir la delimitació d’àrees de dret de tanteig i retracte en favor de 
l’administració. 

 Setè. INSTAR a reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les famílies en risc d’exclusió residencial. 
Les que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l’expropiació d’ús 
de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat 
(article 15) i l’expropiació de l’ús per 3 anys dels habitatges de les famílies excloses que 
signen dacions en pagament (article 17). 

 Vuitè.  INSTAR l’Ajuntament a elaborar i aplicar un programa d’inspecció de pisos buits i 
notifiquin als grans tenidors l'obligació de cedir-los. Així com la sanció de totes aquelles 
situacions d'incompliment de la llei, com no haver fet l'oferta de lloguer obligatori i els talls 
de subministraments a famílies vulnerables. 

 Novè.  INSTAR l’Ajuntament a aplicar la Llei d’habitatge de Catalunya de 2007 i obri els 
expedients necessaris a tots els grans tenidors per habitatges buits durant més de dos anys 
i que apliqui les sancions que en resultin i que s’apliquin les normes de la mateixa llei que 
permet sancionar a aquells propietaris que apliquin mesures de mobbing per forçar la 
sortida de llogaters dels seus habitatges i que de conformitat amb l’article 3 del Decret 
1/2015 de la Generalitat de Catalunya, apliqui les sancions corresponents a tots aquells 
habitatges provinents d’execucions hipotecàries i que no hagin realitzat les obres 
necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat exigits als habitatges.  

 Desè. INSTAR a la creació d’una Taula de Seguiment del Programa d’Actuació Municipal 
d’Habitatge i que s’hi doni entrada a les entitats del municipi i de la comarca interessades 
en aquest àmbit per la total implementació del Programa. 

 Onzè. INSTAR al govern a dotar-se d’una Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqui tots els 
serveis relacionats i que actuï com a oficina única i de referència per a la ciutadania, dotant-
la dels recursos materials i humans necessaris perquè pugui complir les seves tasques 
amb suficiència. 

 Dotzè . INSTAR al Govern de la Generalitat a aplicar les multes coercitives i les sancions 
per habitatges buits que contempla la Llei d’habitatge de Catalunya del 2007 i que poden 
arribar fins als 900.000 €, sense perjudici de les accions que realitzi l’Ajuntament. 

 Tretzè. INSTAR al govern de l’Estat espanyol i als grups parlamentaris del Congreso de los 
Diputados a la modificació de la LAU, establint una regulació de preus de lloguer a través 
d'índexs de tipus municipal que tinguin en compte el cost de la vida i no els interessos 
especulatius del mercat. 

 Catorzè . TRASLLADAR els acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat 
espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congreso de los 
Diputados, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Diputació de Barcelona, a la 
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca del Baix Llobregat Nord, al Sindicat de Llogaters/es, a 
la FMC i l’ACM i a les entitats del municipi.” 

 

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per:  
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Vots a favor: 16  
 
Grup Municipal d’Abrera en Comú -E: Sr. Valeri Mena Doce,  Sr. Joaquin Eandi Cuttica   i Sra.Cristina 
Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
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:  1  
 
Grup Municipal de C’ s: Sra. Mónica Lorente Gil.   

 
 

2n PUNT.  Expedient 702/2019. Ratificació dels nous estatuts del Consorci per a 
la Normalització Lingüística.  

Des de l’any 1992 l’Ajuntament d’Abrera es va vincular al Consorci per a la 
Normalització Lingüística mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració. 
 
Posteriorment per acord de Junta de Govern Local núm. 4439 de 20 de gener de 
2010 es va aprovar la signatura del Conveni d’adhesió entre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (en endavant, CPNL) i l’Ajuntament d’Abrera, en el qual, entre 
d’altres, l’Ajuntament d’Abrera acceptava els Estatuts del CPNL i el seu Reglament, i es 
comprometia al seu compliment. 
 
Al Diari Oficial de la Generalitat de data 12 de juliol de 2018, s’ha publicat l’acord 
GOV/43/2018, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, restant sense efecte els estatuts aprovats pel Consell 
Executiu de la Generalitat en les sessions de dates 3 i 11 d’octubre de 1988. 
 
El Tècnic Municipal d’Acció Cultural i Patrimoni en data 28 de gener de 2019 ha emès 
l’informe que, entre d’altres, diu: 
“Segons l’article 25, relatiu a la modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci: 
1. Correspon al Ple, a proposta del Consell d'Administració, aprovar la modificació dels Estatuts així com 
acordar la dissolució del Consorci. Ambdues atribucions s'han de ratificar pels ens consorciats. 
En ser l’Ajuntament d’Abrera un dels ens consorciats, des del departament d’Acció Cultural i Patrimoni, 
responsable del Servei Local de Català, se sol·licita al Ple Municipal que ratifiqui i, per tant, aprovi els 
nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.” 
 
Aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei, proposa al Ple 
municipal el següent 
 
ACORD 
 
Primer.  Ratificar els Estatus del Consorci per a la Normalització Lingüística publicats al 
DOGC en data 12 de juliol de 2018. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la 
Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni  (tècnic). 
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per:  
 
 

Vots a favor: 15  
 
Grup Municipal d’Abrera en Comú -E: Sr. Valeri Mena Doce,  Sr. Joaquin Eandi Cuttica   i Sra.Cristina 
Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 
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 

 
Vots en contra:  1  
 

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

 
Abstencions:  1  
 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 

 
El Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP) es troba  momentàniament absent de la 
Sala en el moment de la votació, la qual cosa equiv al a l’abstenció. Quan 
s’incorpora posteriorment a la votació, manifesta q ue el seu posicionament és 
contrari a aquesta proposta d’acord, i sol.licita q ue es faci constar en acta.  
  

3r PUNT. Expedient 4954/2018. Conveni amb l'Ajuntament de Sa nt Esteve 
Sesrovires sobre la cotitularitat del Casal Social de Ca n'Amat  

Vist el conveni de data 30/04/1997 formalitzat entre els Ajuntaments d’Abrera i de 
Sant Esteve Sesrovires en virtut del qual ambdues Corporacions municipals van 
promoure la construcció d’un casal social al barri de ca n’Amat, cofinançant les obres 
a parts iguals i acordant que la titularitat seria compartida. 
 
Vist que l’esmentat casal social es va construir sobre una finca titularitat de 
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, que actualment té la següent descripció 
registral: 
“URBANA: SOLAR destinat a equipament esportiu a Sant Esteve Sesrovires, Urbanització Can Amat, 
que té una mida de dos mil set-cents noranta metres i dos decímetres quadrats (2.790,02 m²). 
Assenyalada amb el número tres del pla de l’antiga finca matriu de la urbanització de Can Amat. A 
l’interior d’aquesta finca hi ha construït el Casal Social de Ca n’Amat, com una edificació de planta baixa, 
d’obra de fàbrica, amb estructura mixta metàl·lica i de formigó, de tres-cents dotze metres i quaranta-
quatre decímetres quadrats (312,44 m²), dividida en dos cossos annexos, el principal, amb coberta 
inclinada i lluernari, composat per sala polivalent i vestíbul, i el segon, comunicat pel vestíbul, abans 
indicat i annex a la sala polivalent, que conté els usos de bar, magatzem, cuina, serveis, sala de 
calderes, sala de cuinat de pollastres, despatx del local i els espais de pas i distribució. Aquest dos 
cossos són complementats amb un porxo de trenta-dos metres quadrats (32 m²) i una terrassa exterior 
de quaranta-dos metres i cinc decímetres quadrats (42,05 m²). 
LIMITA: al Nord, amb zona verda, en línia de 100,79 ml; al Sud, camp de futbol, antigament propietat de 
l’Associació de Propietaris de Ca n’Amat, en línia de 123 ml (resta de finca matriu); Est, en línia de 23,6 
ml, amb l’Avinguda Sant Esteve; i Oest, amb Passeig Paradís, en línia de 28 ml.” 
 
La finca consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, al Tom 2890, 
Llibre 143 de Sant Esteve Sesrovires, Foli 161, Finca 7559; i amb referència 
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cadastral nº 6356602/DF0965N/0001/EO. 
 
Atès que, per tal de donar compliment al conveni de 30/04/1997, cal que l’Ajuntament 
de Sant Esteve Sesrovires comparteixi amb l’Ajuntament d’Abrera la titularitat sobre 
l’esmentada finca, on s’ubica el Casal Social de Ca n’Amat, la construcció del qual 
van cofinançar en el seu dia. 
 
Atès l’informe de l’arquitecte cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats de data 
11/12/2018 on s’efectua una valoració del sòl i de la construcció i conclou que els 
percentatges de cotitularitat sobre la finca registral 7559 s’han de distribuir de la 
següent manera:  
- Ajuntament d’Abrera: 19,59% 
- Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires: 80,41% 
 
Atès que la finca té la naturalesa de bé de domini públic afecte a un servei públic. 
 
Atès 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, relatiu a les mutacions 
demanials entre Administracions Públiques. 
 
Atès l’article 74 del RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei  33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
 
Atesa la Memòria Justificativa de data 28 de febrer de 2019 subscrita per Geren-
Director de Serveis de l’Ajuntament d’Abrera per la qual es considera plenament 
justificada l’oportunitat d’aquesta operació patrimonial, ja a través de la mutació 
demanial subjectiva projectada s’aconsegueix l’objectiu que un bé demanial que els 
dos Ajuntaments van contribuir a construir (i que dóna servei als veïns del barri 
pertanyent als dos termes municipals) passi a ser de titularitat compartida i pugui 
gestionar-se conjuntament, en compliment del que les parts van acordar al conveni 
inicial del 1997, i pugui reflectir-se adequadament aquesta cotitularitat al Registre de 
la Propietat. 
 
Atès l’informe jurídic favorable número 2019-0026 de data 5 de març de 2019 
subscrit pel secretari de la corporació municipal.  
 
Aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei, proposa al Ple 
municipal el següent 
 
ACORD 
 
Primer.  Aprovar la mutació demanial subjectiva consistent en la cessió per part de 
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires a l’Ajuntament d’Abrera d’un 19,59% sobre el 
ple domini de la finca 7559, Tom 2890, Llibre 143 de Sant Esteve Sesrovires, Foli 
161, del Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell. 
 
Segon.  Aprovar la minuta de conveni que s’annexa a aquesta proposta a través del 
qual s’instrumenta la mutació demanial subjectiva i es regula la situació de 
cotitularitat sobre la finca on s’ubica el Casal Social de Ca n’Amat; i facultar l’alcalde 
per a la seva signatura. 
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Tercer.  Inscriure el conveni, un cop signat, al Registre de la Propietat. 
 
Quart.  Inscriure l’alteració patrimonial derivada del conveni a l’Inventari municipal de 
béns i drets. 
 
Cinquè.  Publicar el conveni al Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
Sisè.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 
 

 

ANNEX:  
 
 
CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ ABRERA I SANT 
ESTEVE SESROVIRES SOBRE LA COTITULARITAT DEL CASAL SOCIAL DE CA 
N’AMAT  
 
Sant Esteve Sesrovires, a XX de XXXX de 2019. 
 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES , amb CIF núm. P-
0820700-C i domicili al carrer Major, 8-10- CP 08635, Sant Esteve Sesrovires, 
representat per l’alcalde, senyor Enric Carbonell i Jorba, i assistit pel secretari 
municipal, senyor Ricard Rosich Palet. 
 
I de l’altra, l’AJUNTAMENT D’ABRERA , amb CIF núm. P-0800100-J i domicili a Pl. 
Constitució, 1- CP 08630 Abrera, representat per l’alcalde, senyor Jesús Naharro 
Rodríguez, i assistit pel secretari municipal, senyor Oscar Buxeres Soler. 
 
Ambdues parts (en endavant, «els Ajuntaments») es reconeixen mútua i 
recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present conveni, i 
 
EXPOSEN 
 
Que en virtut de conveni subscrit pels Ajuntaments en data 30 d’abril de 1997 
ambdues Corporacions municipals van promoure la construcció d’un Casal Social al 
barri de Ca n’Amat (en endavant «el Casal»), cofinançant les obres en un 50% cada 
Ajuntament, i acordant que la titularitat de l’edifici seria compartida. 
 
Que l’esmentat casal es va construir en els termes establerts al citat conveni del 1997 
sobre una finca  titularitat de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, que actualment 
té la següent descripció registral: 
 
“URBANA: SOLAR destinat a equipament esportiu a Sant Esteve Sesrovires, 
Urbanització Can Amat, que té una mida de dos mil set-cents noranta metres i dos 
decímetres quadrats (2.790,02 m²). Assenyalada amb el número tres del pla de l’antiga 
finca matriu de la urbanització de Can Amat. A l’interior d’aquesta finca hi ha construït 
el Casal Social de Ca n’Amat, com una edificació de planta baixa, d’obra de fàbrica, 
amb estructura mixta metàl·lica i de formigó, de tres-cents dotze metres i quaranta-
quatre decímetres quadrats (312,44 m²), dividida en dos cossos annexos, el principal, 
amb coberta inclinada i lluernari, composat per sala polivalent i vestíbul, i el segon, 
comunicat pel vestíbul, abans indicat i annex a la sala polivalent, que conté els usos de 
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bar, magatzem, cuina, serveis, sala de calderes, sala de cuinat de pollastres, despatx 
del local i els espais de pas i distribució. Aquest dos cossos són complementats amb 
un porxo de trenta-dos metres quadrats (32 m²) i una terrassa exterior de quaranta-dos 
metres i cinc decímetres quadrats (42,05 m²). 
LIMITA: al Nord, amb zona verda, en línia de 100,79 ml; al Sud, camp de futbol, 
antigament propietat de l’Associació de Propietaris de Ca n’Amat, en línia de 123 ml 
(resta de finca matriu); Est, en línia de 23,6 ml, amb l’Avinguda Sant Esteve; i Oest, 
amb Passeig Paradís, en línia de 28 ml.” 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, al Tom 2890, Llibre 143 
de Sant Esteve Sesrovires, Foli 161, Finca 7559; i amb referència cadastral nº 
6356602/DF0965N/0001/EO. 
 
En endavant, “la Finca”. 
 
La Finca té la naturalesa de bé de domini públic afecte al servei públic de casal social.  
 
Atès que els Ajuntaments han acordat compartir la titularitat de la Finca tal com preveu 
el conveni de 1997, i que el Casal serà gestionat conjuntament per ambdues 
Corporacions i estarà afecte als serveis públics dels dos Ajuntaments, la cessió de 
cotitularitat s’articula a través d’una mutació demanial subjectiva de conformitat amb 
l’article 216 bis del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.       
 
Que després de les consultes efectuades amb el Registre de la Propietat, les parts han 
arribat a un acord sobre la cotitularitat de la Finca, i a tal efecte formalitzen el present 
conveni amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES  
 
PRIMERA.- Objecte  
 
L’objecte del present conveni és la cessió de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, 
a l’Ajuntament d’Abrera, a través d’una mutació demanial subjectiva, de la cotitularitat 
de la finca registral on s’emplaça el Casal (Tom 2890, Llibre 143 de Sant Esteve 
Sesrovires, Foli 161, Finca 7559 del Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell), així 
com la regulació dels drets i deures de les parts derivats de la situació de copropietat.  
 
SEGONA.- Cessió de domini (cotitularitat). Mutació demanial subjectiva  
 
Els Ajuntaments ratifiquen el conveni de 30 d’abril de 1997 i, en execució del mateix, 
constitueixen una copropietat o condomini sobre la finca registral on s’emplaça el 
Casal (Tom 2890, Llibre 143 de Sant Esteve Sesrovires, Foli 161, Finca 7559 del 
Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell), corresponent a l’Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires una participació del 80,41% i a l’Ajuntament d’Abrera una 
participació del 19,59% sobre el ple domini de l’esmentada finca registral, d’acord amb 
els informes de valoració subscrits pels arquitectes municipals d’ambdues 
Corporacions i que s’acompanyen com a ANNEX I. 
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires CEDEIX a l’Ajuntament d’Abrera, 
que accepta, una quota indivisa del 19,59% sobre el ple domini de la Finca. Aquesta 
cessió s’articula a través d’una mutació demanial subjectiva, atès que la titularitat, que 
originàriament era exclusiva de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, passa a ser 
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compartida en la referida proporció amb l’Ajuntament d’Abrera, sense perdre la Finca 
la seva naturalesa demanial ni la seva afectació al servei públic de casal social. 
 
TERCERA.- Qualificació jurídica demanial  
 
Els Ajuntaments atribueixen a la Finca la qualificació jurídica de bé de domini públic, 
en tractar-se d’un equipament afecte al servei públic de casal social, i es comprometen 
a inscriure la seva participació a la Finca amb aquest caràcter demanial als seus 
respectius Inventaris municipals i a fer constar aquest caràcter al Registre de la 
Propietat. 
 
QUARTA.- Règim d’utilització del Casal  

 
Els Ajuntaments gaudiran dels mateixos drets d’utilització del Casal (incloent els usos i 
activitats que s’hi vulguin realitzar). Qualsevol dubte o discrepància sobre el règim 
d’utilització del Casal serà resolt per la comissió mixta paritària prevista a la clàusula 
novena. 
 
CINQUENA.- Despeses i Ingressos  
 
Les despeses de conservació i manteniment del Casal s’assumiran a parts iguals pels 
dos Ajuntaments. També s’assumiran a parts iguals les despeses originades per les 
obres de qualsevol tipus que es realitzin a l’edifici del Casal, que hagin estat 
acordades de mutu acord pels Ajuntaments. 
 
Les despeses que afectin a la Finca, però no específicament a l’edifici del Casal, seran 
assumides íntegrament per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. No obstant, haurà 
d’informar i consultar prèviament a l’Ajuntament d’Abrera qualsevol obra o reforma que 
vulgui dur a terme a l’exterior del Casal, sense que aquest tràmit suspengui l’inici de 
les obres. En cas que l’Ajuntament d’Abrera decideixi cofinançar aquestes obres 
podran intervenir en el projecte els serveis tècnics municipals d’Abrera. 
 
S’instal·laran comptadors independents per als subministraments del Casal i de la 
resta de la Finca. Les despeses de subministraments del Casal seran assumides a 
parts iguals pels dos Ajuntaments. En cas que el bar del casal sigui objecte de 
qualsevol tipus de contracte, a més, s’instal·laran comptadors independents per al bar 
per a que les despeses de subministrament d’aquest siguin assumides per la persona 
adjudicatària. 
 
L’Ajuntament d’Abrera no assumirà cap despesa relativa a les instal·lacions esportives 
ubicades a la finca annexa, que és propietat al 100% de l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires. 
 
Les despeses derivades de la conservació, manteniment i subministraments, aniran a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents, o aquelles que les substitueixin: 
 
Aj. Abrera:  
920/46200 – Transferències corrents a Ajuntaments 
 
Aj. Sant Esteve Sesrovires: 
 
1831 342 221003 – Energia elèctrica zona esportiva Ca n’Amat. 
1862 161 221010 – Cànon aigua 
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1841 150 219001 – Manteniment d’edificis municipals. 
1851 450 212000 – Pla de manteniment d’edificis públics. 
1851 920 213001 – Revisió i càrrega extintors. 
1851 920 227000 – Servei de neteja de les dependències municipals. 
1851 311 227004 – Desratització. 
1851 311 227005 – Desinfeccions i desinsectacions. 
1862 920 224001 – Assegurança responsabilitat civil i patrimonials. 
1862 920 224002 – Assegurança multirisc industrial. 
 
Les despeses derivades de la conservació, manteniment i subministraments seran 
gestionades per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 
 
Els ingressos que s’obtinguin per les licitacions que tinguin per objecte el Casal es 
repartiran a parts iguals entre els dos Ajuntaments, però seran recaptats i gestionats, 
per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Aquest, un cop hagi rebut els ingressos i 
satisfet les despeses, liquidarà a l’Ajuntament d’Abrera, en una única liquidació anual, 
el 50% del seu import total. Quan s’extingeixi qualsevol contracte relatiu a l’explotació 
del bar, es farà la liquidació corresponent sense necessitat d’esperar a la liquidació 
anual. 
 
Ambdós ajuntaments es reserven el dret de compensar, mitjançant el procediment 
oportú, els imports relatius als ingressos i despeses descrits en aquest apartat. 
 
SISENA.-Gestió i explotació  
 
Les decisions sobre la gestió i explotació del Casal s’adoptaran sempre de comú acord 
entre els Ajuntaments. 
 
SETENA.- Contractació  
 
Es delega en l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires la tramitació administrativa dels 
projectes d’obres i dels procediments de contractació que afectin al Casal. 
 
Els anuncis de licitació dels contractes que tinguin per objecte el Casal es publicaran al 
perfil de contractant  de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. L’Ajuntament 
d’Abrera, si ho considera adient, el publicarà a la seva Seu Electrònica o a través 
d’altres mitjans de comunicació. 
 
Els projectes d’obres que afectin el Casal hauran de ser supervisats pels serveis 
tècnics dels dos Ajuntaments, de la mateixa manera que la resta d’obres que es 
realitzin a la finca, en cas que aquestes siguin cofinançades per l’Ajuntament d’Abrera. 
 
La Mesa de Contractació de les licitacions que afectin el Casal i les obres exteriors que 
siguin cofinançades per ambdós Ajuntaments estarà presidida per l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires, en qui recaurà també la Secretaria. La composició de la resta 
de vocals restarà integrada per un nombre igual de membres, per cadascun dels dos 
Ajuntaments. En qualsevol cas, ambdós Ajuntaments tindran el mateix nombre de 
vots. 
 
VUITENA.- Responsabilitat  
 
La responsabilitat davant tercers serà assumida a parts iguals pels Ajuntaments en 
relació als fets ocorreguts dins el Casal, o com a conseqüència de la seva activitat. 
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L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires assumirà exclusivament la responsabilitat 
respecte als fets ocorreguts, dins la Finca, per altres activitats alienes al funcionament 
del Casal, amb total indemnitat per a l’Ajuntament d’Abrera. 
 
 
 
NOVENA.- Comissió mixta  
 
Es constitueix una comissió mixta entre els Ajuntaments, que estarà integrada pels 
alcaldes i per un regidor/a de l’equip de govern de cada municipi, designats pels 
respectius batlles. Podran estar acompanyats pel personal tècnic que considerin 
oportú. 
 
Aquesta comissió mixta paritària tindrà per objecte concretar i desenvolupar les 
clàusules d’aquest conveni, resoldre els dubtes que sorgeixin en la seva interpretació, 
proposar les modificacions que es considerin oportunes, coordinar les actuacions i 
activitats que es vulguin dur a terme i en general adoptar les decisions que 
corresponguin en execució del present conveni. 
 
DESENA.- Tributs  
 
L’Ajuntament d’Abrera no haurà de satisfer a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 
l’Impost sobre béns immobles ni cap altre tribut municipal per raó de la seva 
copropietat. 
 
Si legalment es merités algun tribut municipal a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires, es compensarà en les liquidacions de les despeses que s’efectuïn 
periòdicament. 
 
ONZENA. Extinció de la cotitularitat  
 
La situació de cotitularitat s’extingirà per mutu acord dels dos Ajuntaments. 
 
Els Ajuntaments no podran cedir la seva participació en la Finca a un tercer sense el 
consentiment exprés de l’altra part. 
 
DOTZENA.- Causes modificatives i resolució del conv eni 
 
El conveni es podrà modificar, durant la seva vigència, per mutu acord dels dos 
Ajuntaments. 
 
El conveni es resoldrà per les causes següents: 
 

− Pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat 
la pròrroga del mateix. 

− Per l’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les seves 
clàusules. 

− Per la impossibilitat legal o material de fer front a les obligacions que en 
constitueixen l’objecte. 

− Per mutu acord de les parts, mitjançant notificació per escrit a l'altra part 
amb noranta (90) dies d'antelació. 

− Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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− Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 
 
 
 
TRETZENA.- Vigència  
 
El conveni produeix efectes des de la seva firma, i tindrà una durada màxima de quatre 
(4) anys. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants  
del  conveni  podran  acordar unànimement, i de forma expressa,  la  seva  pròrroga  
per  un  període  de  fins  a  quatre (4) anys addicionals. 
 
No obstant, els aspectes jurídico-privats com ara la cessió de titularitat, no estan 
subjectes a termini. 
 
CATORZENA.- Règim jurídic  
 
Aquest conveni constitueix l’acord total dels Ajuntaments i preval sobre els convenis 
anteriors subscrits sobre el casal en cas de discrepància. 
 
El conveni té naturalesa administrativa i, en defecte de les seves clàusules, s’aplicarà 
el Dret administratiu i, en últim terme, el Dret privat. 
 
En cas de discrepància que no pugui ser resolta de comú acord, seran competents per 
resoldre-la els Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les parts formalitzen el present conveni per duplicat 
exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i data expressats ut supra. 
 
Per l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires, 

Per l’Ajuntament d’Abrera, 

 
 
 
 
 
Enric Carbonell i Jorba, alcalde 

 
 
 
 
 
Jesús Naharro Rodríguez, alcalde 

 
 
 
 
 
Ricard Rosich Palet, secretari 

 
 
 
 
 
Oscar Buxeres Soler, secretari 

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

Vots a favor: 13  
 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 
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.  
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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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
Abstencions:  4  
 
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 

 
 

4t PUNT. Expedient 1984/2019. Modificació de la plantilla de personal 2019 i  
valoració singular dels llocs d’Interventor/a, Secr etari/a i Tresorer/a   

Vist que en data 04 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió 
extraordinària, aprovà inicialment el pressupost per a l’exercici 2019, les bases 
d’execució i la plantilla de personal, aprovant-se definitivament el 04 de gener de 2019. 
 
Vist que l’article 27 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla de personal es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva 
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o 
millora del existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si 
respon a criteris d’organització administrativa interna. 
 
Atès que l’acte de modificació de la plantilla de personal es dur a terme dins l’exercici 
de la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament d’Abrera, matèria exclosa del 
procés de negociació, en base a l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, sense perjudici de la motivació i justificació que en cada cas correspongui. 
 
Atès que en base a l’article 74 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic l’Ajuntament d’Abrera estructurà els seu llocs de treball mitjançant el Pacte 
Regulador de personal funcionari i Pacte regulador del personal laboral, aprovats 
ambdós pel Plenari de data 03.05.2006. 
 
Atès que dins el marc de l’ordenació de personal, el contingut dels llocs de treball pel 
que fa a l’assignació de retribucions complementàries és matèria pròpia de 
negociació col·lectiva, en tant l’article 37.1.b) del Text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre. 
 
Atès que la modificació de plantilla objecte del present acord s’ha procedit respectant 
les previsions en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
relacionant-se seguidament: 
 
Supressió de la plaça d’Administratiu/va de l’Escala d’Administració General, 
sotsescala administrativa, grup C1 motivat per la jubilació de l’ocupant actual. En 
atenció a les necessitats organitzatives de Serveis Econòmics es dota nou personal 
de plantilla amb la creació de la plaça de Tècnic/a especialista de l’Escala 
d’Administració Especial, sotsescala tècnic mig d’administració especial, grup B. 
 
Transformació de la plaça de Tècnic/a superior Lletrat de l’Escala d’Administració 
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Especial, sotsescala tècnic d’administració especial, grup A, subgrup A1 en la plaça 
de Tècnic/a d’administració general de l’Escala d’Administració General, sotescala 
tècnic d’administració general, grup A, subgrup A1 per tal d’adequar les necessitats 
organitzatives i configuració de personal. 
 
Supressió de la plaça de personal laboral d’Oficial de tercera del Grup E, categoria 
laborals grup E1 per jubilació del seu ocupant. En atenció a les necessitats 
organitzatives del Servei d’Esports es crea una nova plaça d’Oficial de segona del 
Grup D, categoria laborals grup D1. 
 
Atès l’informe de Gerència-Servei de Gestió de les persones de proposta de valoració 
singularitzada dels llocs d’Intervenció, Secretaria i Tresoreria de data 12.03.19. 
 
Atès l’informe de Gerència-Servei de Gestió de les persones sobre modificació de la 
plantilla de 2019 i previsió del cost en relació a pressupost municipal i l’informe 
complementari relatiu al cost de la modificació de la plantilla. 
 
Atès que ha estat negociada la matèria corresponent a retribucions complementàries 
dels llocs de nova creació i valoració singularitzada dels llocs d’habilitació nacional, 
d’acord a la lletra b) de l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
 
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla segons el detall següent: 
 

a) Suprimir una plaça d’ Administratiu/va de l’Escala d’Administració General, 
sotsescala administrativa, grup C1. Aquesta supressió se sotmet a termini 
suspensiu i produirà els seus efectes el dia següent al del cessament per 
jubilació de la funcionària que ocupa actualment la plaça. 

 
b) Crear una plaça de Tècnic/a especialista de l’Escala d’Administració Especial, 

sotsescala tècnic mig d’administració especial, grup B. 
 

c) Suprimir la plaça de Tècnic/a superior Lletrat de l’Escala d’Administració 
Especial, sotsescala tècnic d’administració especial, grup A, subgrup A1. 

 
d) Crear una plaça de Tècnic/a d’administració general de l’Escala 

d’Administració General, sotescala tècnic d’administració general, grup A, 
subgrup A1. 

 
e) Suprimir una plaça d’ Oficial de tercera del Grup E, categoria laborals grup E1. 

 
f) Crear una plaça d’Oficial de segona del Grup D, categoria laborals grup D1 

 
Segon. Assignar a la places/llocs de nova creació de Tècnic/a especialista i Tècnic/a 
superior lletrat, les següents retribucions complementàries:  
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Denominació Tècnic/a especialista 
Grup/Subgrup B 

Nivell de Complement de Destí 17 

Complement específic         6.478,87 € 

 
Denominació Tècnic/a superior lletrat 
Grup/Subgrup A1 

Nivell de Complement de Destí 28 

Complement específic 25.187,12 €         

 
Tercer.  Assignar a les places d’habilitats nacionals les següents retribucions 
complementàries: 
 

Denominació Secretari/a 
Grup/Subgrup A1 

Nivell de Complement de Destí 30 

Complement específic 38.777,30€ 

 
Denominació Interventor/a 
Grup/Subgrup A1 

Nivell de Complement de Destí 30 

Complement específic 38.777,30€ 

 
Denominació Tresorer/a 
Grup/Subgrup A1 

Nivell de Complement de Destí 30 

Complement específic    9.604,98 €          

 
Quart.  Sotmetre l’expedient a informació pública, previ anunci en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona, per 15 dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la plantilla i 
assignacions de retribucions complementàries  es consideraran definitivament 
aprovades si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. 
  
Cinquè.  La modificació de la plantilla, definitivament aprovada, publicar en el  Butlletí 
Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es remetrà 
còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 

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

Vots a favor: 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 
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Abstencions:  8  
 
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 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 

 
 

5è PUNT.  Exped ient 2049/2019. Modificació de crèdit núm. 04/2019 del 
Pressupost General de l’exercici 2019, per crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit.  

L’Ajuntament d’Abrera disposa del Pressupost General per a l’exercici de 2019 
aprovat inicialment per acord del Ple municipal en sessió extraordinària de data 4 de 
desembre de 2018; acord contra el qual no es van presentar reclamacions, 
esdevenint aquest definitiu (BOPB de data 11 de gener de 2019). 
 
La diferent execució de la despesa consignada per transferències i subvencions 
corrents del capítol 4 de l’estat de despeses posa de manifest noves necessitats que 
comporten una redistribució d’aquesta; necessitats que no es poden demorar fins 
l’exercici següent, i per les quals no es disposa de consignació pressupostària 
específica al vigent Pressupost General per a l’exercici de 2019, o tenint-ne, aquesta 
és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació el crèdit previst. 
 
És necessari, doncs, tramitar l’oportú expedient de modificació de crèdit al 
Pressupost General, assignant consegüentment crèdit per a la realització de dites 
despeses. 
 
Vista la Memòria de la regidora d’Hisenda de data 18 de març de 2019, justificativa 
de la necessitat de la present modificació de crèdit al Pressupost General per a 
l’exercici de 2019 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
 
Vist l’informe preceptiu de la Intervenció núm. 2019-0028 de la mateixa data. 
 
Vist el que es preveu a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
als articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, i al capítol 1 del Títol II de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2019, en quant a les modificacions de 
crèdit que poden ser realitzades al pressupost de despeses per crèdits extraordinaris 
i suplements de crèdit. 
 
Vist el que es preveu a l’article 177.2 en relació als articles 168 i 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en quant a l’atribució al Ple de l’aprovació dels expedients de 
modificació pressupostària  per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos, així com l’aplicació de 
les normes sobre informació, reclamació i publicitat d’aquests. 
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Vist el que es preveu a l’article 52.2.f) 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, en 
relació a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en quant a la competència del Ple en l’aprovació de les modificacions del 
pressupost, i a l’article 114, en relació al 47 de la citada Llei 7/1985, en quant al 
quòrum legal de majoria simple del nombre legal de membres de la corporació per a 
l’adopció dels dits acords. 
 
La regidora d’Hisenda, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0596, de data 3 de 
juliol, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores, 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juliol de 2015, 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit al Pressupost General per a 
l’exercici de 2019 núm. 04/2019, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
finançats amb baixes de crèdit, per import total de quaranta-set mil tres-cents 
vuitanta-set euros (47.387,00 EUR), segons el següent detall: 
 

ESTAT DE DESPESES 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

Aplicació 
pressupostària  Descripció  Import 

(EUR) 
Prog.  Eco.  
326 48000 APORTACIÓ CONVENI IES VOLTRERA 2018-2019 9.457,32 
326 48001 SUBVENCIÓ CEIP ERNEST LLUCH 2018 4.299,97 
326 48002 SUBVENCIÓ CEIP FRANCESC PLATON 2018 1.574,83 
326 48003 SUBVENCIÓ ESCOLA JOSEFINA IBAÑEZ 2018 4.299,97 
326 48004 SUBVENCIÓ CEIP ERNEST LLUCH 2019 4.299,97 
326 48005 SUBVENCIÓ CEIP FRANCESC PLATON 2019 4.299,97 
326 48006 SUBVENCIÓ ESCOLA JOSEFINA IBAÑEZ 2019 4.299,97 
326 48007 SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 2018 1.962,19 
334 48000 SUBVENCIÓ BRAM DE FOC PER LA COLLA PETITA 1.300,00 

                                                                      TOTAL  35.794,19 
    

BAIXES DE CRÈDIT  

Aplicació 
pressupostària  Descripció  Import 

(EUR) 
Prog.  Eco.  

326 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS EMPRESES I PROF. 
EDUCACIÓ 2.000,00 

342 22799 FUNCIONAMENT DEPARTAMENT D'ESPORTS 10.315,62 
231 48006 SUBVENCIÓ NOMINATIVA DONES I FUTUR 1.300,00 
340 48900 SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 4.550,00 
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323 78006 SUBV. NOM. CEIP FRANCESC PLATON 4.299,97 
323 78007 SUBV. NOM. IES VOLTRERA 4.728,66 
323 78008 SUBV. NOM. CEIP ERNEST LLUCH 4.299,97 

323 78009 SUBV. NOM. ESCOLA JOSEFINA IBAÑEZ (ESCOLA 
D'ABRERA) 4.299,97 

                                                                    TOTAL  35.794,19 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Aplicació 
pressupostària  Descripció  Import 

(EUR) 
Prog.  Eco.  

231 48005 SUBV. NOM. ASSOCIACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA 
GÈNERE 1.012,81 

231 48008 SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ MALALTS 
ALZHEIMER 1.580,00 

340 48914 SUBVENCIÓ LES VINYES GIMNÀSTIC CLUB 9.000,00 
                                                                      TOTAL  11.592,81 

    

BAIXES DE CRÈDIT  

Aplicació 
pressupostària  Descripció  Import 

(EUR) 
Prog.  Eco.  
342 22799 FUNCIONAMENT DEPARTAMENT D'ESPORTS 9.000,00 
231 48000 AJUTS A FAMÍLIES I ATENCIÓ SOCIAL 1.580,00 
231 48006 SUBVENCIÓ NOMINATIVA DONES I FUTUR 1.012,81 

                                                                    TOTAL  11.592,81 
 
Segon. Sotmetre a informació publica l’expedient administratiu pel termini de quinze 
dies hàbils mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis 
municipal i al Butlletí Oficial de la Província, a fi que es pugui examinar i presentar les 
reclamacions corresponents. En aquest darrer supòsit, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les. 
 
Tercer. Disposar que aquest acord restarà aprovat definitivament si transcorregut el 
termini d’informació pública no es presenten reclamacions i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 169.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en relació a l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, consistent en la inserció del 
corresponent anunci d’aprovació definitiva de la modificació del Pressupost, resumida 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Establir que, en el seu cas, contra l’aprovació definitiva de la modificació del 
Pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, sense que la  
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interposició del recurs suspengui per sí sola l’entrada en vigor de la modificació 
definitivament aprovada. 

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

Vots a favor: 9  
 
Grup Municipal de l 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 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 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 

 
 

7è  PUNT. Expedient 2058/2019. Moció presentada per Ciutadans (C's) relativa al 
rebuig de la im punitat i l'indult als encausats pel cop a la democ ràcia a Catalunya 
dels mesos de setembre i octubre de 2017  

 
El 30 d’octubre de 2017 el Fiscal General de l’Estat va interposar una querella contra 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras, 
la resta del Govern, diversos membres de la Mesa del Parlament com l’expresidenta 
Carme Forcadell i altres dirigents independentistes, que a mb les seves decisions i 
actes durant els últims anys van propiciar una crisi institucional sense precedents a 
Espanya que va culminar amb una declaració unilateral d’independència de 
Catalunya, sense cap tipus d’efectivitat i realitzada amb un total menyspreu a la nostra 
Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania nacional. 
Aquestes decisions i actes van comportar per a aquestes persones el processament 
per delictes d’especial gravetat com la rebel·lió, la malversació de diners públics o la 
desobediència. 

Les declaracions de dirigents polítics, alguns amb grans responsabilitats públiques, 
manifestant-se favorables a atenuar les mesures cautelars de caràcter personal 
adoptades pel jutge instructor de la causa o fins i tot favorables a la concessió de futurs 
indults en el cas de que es dicti una sentència condemnatòria contra els processats 
comprometen greument el principi d’independència del Poder Judicial a l’advertir d’una 
possible no execució de les sentències en funció de les estratègies polítiques més 
favorables a alguns interessos partidistes. 

Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus d’arrepentiment pels 
fets pels quals se´ls acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en el futur en 
el cas de ser condemnats, assegurant que no pensen assumir cap responsabilitat ni 
culpabilitat i que ho tornarien a fer, per tant, deixant sense sentit la possibilitat de 
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suprimir o retallar les penes que dictin els tribunals competents. 

Tots els ciutadans i ciutatadanes, lògicament, poden sentir-se discriminats i 
desamparats davant d’aquesta situació, fent evident que determinats dirigents polítics 
que han mostrat un manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la convivència es 
vegin lliures de tota responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva del principi d’igualtat 
davant la llei. 

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

 

1. Manifestar que la utilització de l’indult per motius de conveniència 
política comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho 
sol·liciten com per a aquells que els concedeixen. 

 

2. Considerar el principi d’igualtat davant la llei, com a regla básica de 
l’Estat social i democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, 
que exigeix eliminar qualsevol indici d’impunitat en el comportament 
dels responsables polítics, els quals han estat responsables del cop 
contra la nostra democràcia, amb un manifest menyspreu a la nostra 
Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el principi 
de sobirania nacional. 

 

3. Rebutjar la concessió de l’indult o de qualsevol altre mesura que suposi 
un privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la 
democràcia per part dels independentistes durant els mesos de 
setembre i octubre de 2017, en el cas de produir-se una sentència 
condemnatòria. 

 

Traslladar aquest acord al President del Govern d’Espanya, als membres del Govern 
d’Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups Parlamentaris 
del Congrés dels Diputats. 
 
 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és rebutjada per:  
 
 

Vots a favor: 1  
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
Vots en contra: 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 d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.   
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’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
 
Abstencions:  1  
 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 

 
 

8è  PUNT. Expedient 2059/2019. Moció presentada per Ciutadans (C's) relativa a 
la millora de la situació del Barri de les Carpes  

 
Es retira aquest punt per part del grup proponent.  
 
 

10è PUNT.  Expedient 2163/2019. Moció presentada pe r Abrera en Com ú relativa 
a declarar Abrera Municipi Antifeixista  

Es proposa esmena transaccional (PSC, ERC, CIU i Ab rera en Comú) a la 
redacció de la proposta inicial.  
 
Sotmesa l’esmena a votació, és aprovada per unanimi tat de tots els membres 
assistents.  
 

L’avenç de formacions polítiques d’ultradreta no és un fenomen aliè a l’estat 
espanyol. Les crisis econòmiques i socials han creat un clima d’inseguretat entre la 
ciutadania, que les formacions amb idees dictatorials i allunyades de la defensa dels 
drets humans i socials, estan aprofitant per conformar-se com a forces 
parlamentàries. 

Historiadores, sociòlogues i politòlogues han estudiat amb escreix aquesta involució 
democràtica, que s’ha repetit en diverses èpoques històriques i que, com en casos 
propers com la Segona Guerra Mundial o la Guerra Civil Espanyola, han estat 
causants de genocidis i han deixat milions de víctimes. 

Emparant-se en la legitimitat democràtica, hi ha nous partits de caràcter ultradretà i 
d’ideologia obertament feixista, masclista i racista, que ja estan ocupant espais 
d’influència i de poder tant en el Parlament Europeu com en el Parlament Andalús, 
on promouen retallades en drets i llibertats mitjançant un discurs obertament feixista i 
populista.  

Al Parlament Andalús, la dreta no ha tingut escrúpols en aliar-se amb l’ultradreta que 
practica el negacionisme de la violència masclista, com s’ha vist amb l’intent de 
derogar la Llei de Violència de Gènere, criminalitzant el moviment feminista. 
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L’ascens del racisme i l’extrema dreta representen un greu perill per a la gran majoria 
de la població. La ultradreta feixista avala polítiques d’odi contra les dones, la gent 
migrada, musulmana, negra, indígena, LGTB+ i oponents ideològics. També 
proclama en contra de l’escola pública de qualitat, defensant l’escola segregada i 
concertada, i en contra de la formació en la diversitat sexual i en valors de respecte i 
igualtat, incentivant el bullying, l’homofòbia i la desigualtat entre homes i dones. 

També es proclamen contra la protecció de l’agricultura, el medi rural i el medi 
ambient; contra els consensos socials i la plurinacionalitat de l’estat i la 
descentralització; i contra la memòria històrica i les víctimes del franquisme. 

Davant dels que ens volen retornar al món gris dels anys cinquanta, als anys 
preconstitucionals en què es va sembrar la llavor de la corrupció estructural del 
sistema, que tant mal ha fet a la nostra societat, a la pèrdua de llibertats i drets, a 
condemnar a la gent a la repressió i el pensament únic, Abrera en Comú proposa 
al Ple l’adopció del següents ACORDS : 

Primer.-  Que l'Ajuntament d’Abrera, essent coherent amb els múltiples acords 
institucionals, en defensa de diversos col·lectius com: pensionistes, dones i LGTBI, 
de la defensa de la sanitat i l'educació públiques i de qualitat, de la llibertat 
d'expressió, entre moltes altres, davant la creixent ideologia ultradretana, faci una 
declaració institucional declarant-se municipi antifeixista que rebutja aquelles idees 
que coartin els drets i llibertats de les persones, i que no facilitarà amb mitjans 
municipals la difusió d'aquestes idees entre la seva població. 

Segon.-  D'acord amb aquest compromís iniciar la revisió de l'ordenança de civisme 
amb caràcter urgent, per incloure en el seu redactat un punt per tal d'excloure 
discursos i manifestacions d'odi, de caràcter feixista, racista, sexista a la via pública i 
en equipaments municipals. 

Tercer.- Realitzar des de l’Ajuntament un inventari dels símbols feixistes i franquistes 
que encara existeixen al municipi adoptant el compromís de la seva retirada al més 
aviat possible. 

Quart.-  Publicar aquest acord i transmetre'l als diferents grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, així com a totes les entitats i 
col·lectius d’Abrera. 

 
 
 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per:  
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Vots a favor: 16  
 
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 d’Abrera en Comú-E : Sr. Valeri Mena Doce,  Sr. Joaquin Eandi Cuttica   i Sra.Cristina 
Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andres Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García 
Romero 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
 
Abstencions:  1  
 
Grup Municipal PP: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 

 
 

11è PUNT. Expedient 2164/2019. Moció presentada per Abrera en  Comú relativa 
a lluitar contra la criminalització dels joves i ad olescents migrats sols i dotar 
econòmicament l'estratègia catalana d'acollida i in tegració.  

Es proposa esmena transaccional (PSC, ERC, CIU  i Abrera en Comú) a la 
redacció de la proposta inicial.  
 
Sotmesa l’esmena és aprovada per unanimitat de tots  els membres assistents.  
 

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats i sense referents familiars, ha tornat 
a situar el sistema de protecció social en crisi, atès l’increment assistencial que havia 
de suportar i la manca de previsions i recursos de les administracions competents. 
Aquesta situació, en el marc d’una crisi migratòria global a escala europea, implica 
un immens repte per a totes les institucions públiques, i també un gran risc que 
l’atenció no es realitzi amb les màximes garanties de qualitat.  

L’augment del nombre de persones menors migrants no acompanyades a Catalunya 
que s’ha produït en l’últim any (l’any 2018 es calcula que van arribar 4.000 
adolescents sols a al nostre país) va estar alertada i anticipada reiteradament per 
moltes organitzacions socials i Ajuntaments que reclamaven al Govern de la 
Generalitat que desenvolupés actuacions d’emergència per activar els recursos 
necessaris per emparar els drets com a infants. 

Els infants migrants que arriben sols a Catalunya es troben en una situació de 
desemparament i de vulnerabilitat social i l’Administració té el deure de garantir la 
seva adequada protecció i prestar l’atenció social, educativa i sanitària necessàries. 
Els principals organismes internacionals en la defensa de drets, com ara el Consell 
d’Europa, han posat en els darrers anys l’accent en la necessitat de desenvolupar 
polítiques per garantir la protecció d’aquests infants.  

Des de la necessitat de cobertura als infants, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, hauria d’haver dut a terme una planificació dels recursos públics 
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per abordar aquesta arribada nombrosa de menors, però la planificació ha estat 
insuficient i els programes i recursos s’han desbordat. Cap administració pot afrontar 
aquest fet en solitari i, ni molt menys pot assumir-ne la gestió els serveis de protecció 
a la infància ja que han de fer moltes altres accions urgents. Cal una organització i 
un protocol compartit entre Estat i Generalitat, on el món local jugui un paper clau. 
Per comprendre les dificultats de la DGAIA a l’hora de gestionar l’arribada dels 
infants migrants no acompanyats, convé posar l’accent en els baixos nivells de 
despesa social en infància existents a Catalunya, i també pel que fa al sistema de 
protecció, i com aquests nivells de despesa condicionen el desenvolupament de 
polítiques per garantir els drets dels infants en general, i la protecció de la infància en 
particular. Mentre a Catalunya es destinen 226 euros per habitant a infància i família, 
al conjunt de l’Estat aquesta xifra s’incrementa fins als 294 euros, un 30% més per 
habitant. 

El Síndic de Greuges en l’informe sobre La situació dels infants migrants sense 
referents familiars a Catalunya de setembre de 2018, posa de manifest els dèficits 
del sistema de protecció social de Catalunya i de les retallades dutes a terme des de 
2010. Estem plenament d'acord en el diagnòstic i les recomanacions del seu informe, 
coincidim amb afirmacions tan nítides com que “La creació de places per part de la 
DGAIA ha anat per darrere del ritme d’arribada dels infants migrants. Aquesta 
situació ha provocat problemes de sobreocupació dels serveis ja disponibles i 
l’allargament de les estades a equipaments no pensats per atendre aquests infants, 
com ara l’espai de detenció de la Ciutat de la Justícia o les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra... i és molt contundent el raonament del síndic quan diu “Convé recordar 
que les funcions que han de desenvolupar els centres de primera acollida van més 
enllà de l’atenció immediata o del que es podria entendre com a assistència en una 
primera fase, sinó que han de: garantir una assistència integral de l’infant o 
adolescent; assumir la guarda d’aquests infants i exercir les funcions que hi són 
inherents (sota tutela i control de la DGAIA); dur a terme la valoració, l’orientació i la 
prestació de suports; oferir activitats dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter 
formatiu prelaboral amb l’objectiu que els adolescents assoleixin una millor 
preparació per a la vida adulta; proporcionar als adolescents les eines i les habilitats 
personals imprescindibles per a la seva permanència o incorporació als sistemes de 
formació reglats i professionalitzats; promoure mesures d’inserció social, laboral, 
educativa i familiar, i coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els 
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i 
amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats”  

Arribats aquest punt podem constatar les conseqüències múltiples que estan patint 
els i les professionals i els Ajuntaments, on s’estan derivant a menors d'edat sense 
els equips professionals necessaris, ni els equipaments adequats, ni la coordinació 
adient amb els Ajuntaments de destí. 

Es evident que cal, per tal de resoldre l'emergència, una reacció urgent per a donar 
solució a aquesta situació de desemparament de drets humans fonamentals i fer-ne 
una qüestió de país i per tant de coordinació i lleialtat entre institucions. Certament, 
el govern, a partir de la pressió d’organitzacions socials, ajuntaments i grups 
parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i 
adolescents migrats sols, la qual, tot i que encertadament situa la missió i valors del 
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document marc en “la creació d’eines i condicions per acollir i incloure en la societat, 
i apoderar els infants i joves emigrats sols, en el marc d’una una societat inclusiva 
que valora la diversitat i que promou la interacció, per tal de generar un sentit de 
pertinença”, ni està calendaritzada, ni garanteix els recursos necessaris i distribució 
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions de 
qualitat, en cooperació amb el nom local. 

A aquesta situació complexa que viuen el nostres pobles i ciutats i el nostre país, cal 
afegir els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït darrerament a 
Canet de Mar o a Castelldefels. No errem; no són actes fortuïts ni fets aïllats: és la 
conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. Cal 
recordar que aquests infants, un cop han passat la frontera, són responsabilitat de 
les nostres institucions. Com si això no fos suficient, aquests nois i noies han de patir 
l’estigmatització social que deriva de la constant criminalització mediàtica i social que 
els assenyala com un problema de seguretat i de convivència.  

Uns discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes que 
busquen perpetuar la imatge de l’immigrant com una amenaça i font de conflictivitat i 
inseguretat. Uns partits i polítics que amb els seus discursos discriminatoris, 
irresponsables i electoralistes, contribueixen a generar aquest clima d’hostilitat 
envers les persones infants i adolescents que migren soles. 

Aquest relat fals, es posa de manifest amb dades objectives que constaten que no hi 
ha hagut increments d’inseguretat, furts o altres actes incívics als carrers dels 
nostres pobles i ciutats. 

Atesa la manca de previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol per 
deixar que el drama de la desprotecció d’infants hagi arribat al punt actual. 

Atesa la manca de recursos suficients destinats a polítiques socials i a accions 
comunitàries que afavoreixin la protecció de la infància migrant. 

Atès alguns plantejaments polítics que han decidit presentar la qüestió dels menors 
no acompanyats des de la perspectiva de l’ordre públic enlloc de treballar-la des de 
l’òptica de la cohesió social i del respecte als drets humans més bàsics. 

Per tot l’exposat, Abrera en Comú proposa al Ple l’adopció del següent  ACORD: 

Primer.-  Declarar  el municipi de d’Abrera lliure de xenofòbia i racisme. 

Segon.-  L’Ajuntament d’Abrera es compromet a personar-se com acusació particular, 
havent estudiat prèviament la situació jurídica del cas concret, contra els veïns i 
veïnes del municipi que hagin comès delictes d’odi. 
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Tercer.-  Comprometre l’Ajuntament d’Abrera a treballar de manera col·laborativa i en 
xarxa amb entitats, moviments socials i persones voluntàries  per desmuntar rumors i 
estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions basades en la igualtat, 
el respecte i el reconeixement mutu de drets davant les diverses discriminacions que 
dificulten la convivència al municipi. 

Quart.-  Instar el govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb l’objectiu 
de desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants migrants sense 
referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels seus drets. 

Cinquè.-  Instar el govern de l’Estat a garantir finançament addicional que contribueixi 
a gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no acompanyats i a establir els 
mecanismes de coordinació necessaris per poder preveure l’arribada d’infants i 
planificar i coordinar la resposta protectora. 

Sisè.-  Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana d’acollida 
i integració dels joves i adolescents migrats sols a dur a terme: 

a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de 
dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els 
recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la 
implicació transversal de tot el Govern, i no només de la DGAIA. 

b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida en 
famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports, 
de lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments dels municipis d’acollida. 

c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i 
viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos 
per a la seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets. 

d. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia 
Catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar 
les accions consensuadament amb el món local 

Setè.- Comunicar els presents acords al Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social del govern de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés i 
Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, a SOS Racismes i a les entitats 

municipalistes de Catalunya. 

 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per 
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UNANIMITAT de tots els membres assistents.  
 

12è PUNT. Expedient 2165/2029. Moció presentada per  Abrera en Comú relativa 
a l'elboració del reglament regulador de la partici pació dels regidors i Grups 
Muncipals en els òrgans d'informació i difusió muni cipal  

L’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, 
de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, ha introduït modificacions en relació a la participació dels regidors i grups 
municipals als òrgans d’informació i difusió municipal, amb l’objecte de garantir el 
dret d’accés i la llibertat d’expressió. Aquesta pràctica, doncs, ha estat recollida en un 
text legal que esdevé de compliment obligatori per tots i cadascun dels municipis 
garantint un sistema de difusió i participació de tots els membres de l’Ajuntament. 
Per aquest motiu, de conformitat amb el que estableix l’article 170.2 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els grups municipals a l’oposició han 
de poder participar en els òrgans de comunicació i difusió municipals i cal que el ple 
aprovi un reglament que concreti les condicions d’ús i d’accés a aquests mitjans.  
Segons esmenta la llei, els grups polítics i els càrrecs electes que integren el ple 
formen part de la corporació local, i la participació de tots en els mitjans de 
comunicació propis del consistori, sense excepció, és un canal per promoure la 
democràcia a partir de la confrontació d’idees i de propostes. Els mitjans de 
comunicació de titularitat municipal han de reflectir, no només l’activitat institucional 
municipal i l’opinió de l’equip de govern, sinó també la dels grups polítics amb 
representació al municipi. Això contribueix a construir una opinió pública informada i 
facilita als ciutadans la tasca de discernir entre les diferents alternatives en qüestions 
que afecten la vida municipal.  
En aquest sentit, cal entendre la participació de tots els grups municipals en els 
mitjans o espais de comunicació de què disposi el consistori com un actiu important 
per obtenir una participació ciutadana en els afers públics. Els ajuntaments han de 
garantir que tots els regidors tinguin accés als mitjans de comunicació municipals.  
De fet, per part del Síndic de Greuges ha calgut assenyalar a diversos equips de 
govern municipals que aquest dret dels regidors a participar en tots els mitjans de 
comunicació locals no es pot entendre satisfet quan s’inclou al lloc web municipal un 
enllaç a les pàgines dels partits polítics amb representació al ple municipal. Els 
regidors i els grups municipals en què s’integren no només s’identifiquen amb els 
partits polítics als quals estan adscrits, sinó també amb l’ajuntament perquè en la 
mesura que formen part de l’ajuntament i són representants dels electors que els han 
escollit tenen dret a participar en tots els mitjans de comunicació municipal i a 
exposar-hi les seves idees i confrontar-les amb les de l’equip de govern. 
En aquest sentit, cal recordar que tant l'Associació de Municipis de Catalunya, entitat 
la qual és membre el nostre municipi, com el Síndic de Greuges, entitat que vetlla 
pels drets de la ciutadania, han demanat i demanen als municipis que encara 
incompleixen la legalitat vigent, com és el cas del nostre municipi, que s’adeqüin al 
que demana la legislació sense demora. 
 
Per tot l’exposat, Abrera en Comú proposa al Ple l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer.-  Elaborar sense demora un Reglament regulador de la participació dels 
regidors i regidores i els Grups Municipals en els òrgans d’informació i difusió 
municipal. 
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per 
UNANIMITAT de tots els membres assistents.  
 

13è PUNT. Urgències  

No n’hi hagué.  
 

B)  ACTIVITAT DE CONTROL  

 
 

14è PUNT.  Donar compte de la relació de Decrets i de la relac ió dels acords de 
les Juntes de Govern de gener i febrer de 2019.  

 
 
Els membres assistents es donen per assabentats  
 

 

C) PRECS I PREGUNTES  

  

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

 
A) Grup Municipal Ciutadans (C’s)  
 
 

1. PREGUNTA:  Tema: Visibilitat carrer Barcelona 
 
 Atès que l’article 97.7 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 el següent: “Pregunta és qualsevol qüestió plantejada als òrgans de 
govern en el si del Ple. Poden plantejar preguntes tots els membres de la Corporació, 
o els grups municipals a través dels seus portaveus.”  
 
Atès que alguns veïns i veïnes ens han fet arribar una queixa sobre la problemàtica 
que comporta transitar en cotxe pel Carrer Barcelona. Aquesta problemàtica s’ha 
generat perquè s’han instal·lat uns elements reductors per a la velocitat dels vehicles 
que transiten per aquesta via. El motiu de la queixa és el color d’aquests elements 
reductors que implica una problemàtica en la visibilitat, ens han comentat que per la 
seva pròpia experiència han tingut problemes per detectar aquests elements reductors 
especialment quan hi ha foscor.  
Per tot això, plantegem les següents preguntes a l’Equip de Govern en la present 
sessió al Ple Municipal:  
 
1-Quina previsió va fer l’Equip de govern per facilitar la visibilitat d’aquests elements 
reductors als conductors?  
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2-Van plantejar altres alternatives abans de situar aquests elements reductors?  
 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor S r. José Luis Hita Bullón 
(PSC). 
 
 

2. PREGUNTA:  Tema: Borsa Orientació Laboral 
 
 
 
 Atendiendo a que el artículo 97.7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece lo siguiente: “Pregunta, es cualquier 
cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear 
preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de 
sus portavoces.”  
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 7.6 del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Abrera.  
 
Atendiendo a que el pasado 25 de febrero de 2019 se publicaron las bases de una 
convocatoria para la creación de una bolsa de la categoría de Técnico/a de 
Orientación e Inserción Laboral para el Servicio Local de Ocupación.  
 
Visto el punto 2.1 de las bases de la convocatoria en los requisitos específicos 
aparece el requisito de acreditar una experiencia mínima de un año.  
 
Por todo lo expuesto, planteamos las siguientes preguntas al Equipo de Gobierno en la 
presente sesión en el Pleno Municipal:  
 
1-Qué criterio establecen para pedir el requisito de una antigüedad mínima en el 
mismo puesto de trabajo?  
 
2-Qué criterios generales establecen para la provisión de oferta pública el requisito de 
una antigüedad mínima?  
 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor S r. José Luis Hita Bullón 
(PSC). 
 
 

3. PREC: Tema: Deficient estat de l’Avinguda Energia 
 
 
 
Atendiendo a que el artículo 97.6 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, establece lo siguiente: “Ruego, es la formulación de una 
propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los 
ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso 
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sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, 
o los grupos municipales a través de sus portavoces.”  
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 7.6 del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Abrera.  
 
EXPOSICIÓN:  
 
Los vecinos y vecinas del término municipal de Abrera han puesto en conocimiento del 
Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) de Abrera el deficiente estado de algunas vías en 
la Avenida Energía. Las fotografías muestran una degradación de la pavimentación de 
la vía pública por la que transitan vehículos. Para demostrar la situación anteriormente 
expuesta, adjuntamos fotografías para verificar la situación anteriormente expuesta.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, recordamos a este Pleno lo que estipulan los 
siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas es del 
Régimen Local . Artículo 26.  
 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los s ervicios siguientes :  
 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de 
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado , acceso a los núcleos de población y pavimentación de las 
vías públicas .  
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Por todo lo expuesto, planteamos los siguientes ruegos al Equipo de Gobierno en la 
presente sesión en el Pleno Municipal:  
 
-Rogamos que el Equipo de Gobierno tome las medidas necesarias para solucionar la 
situación ya que continuar eludiendo el problema puede implicar provocar situaciones 
lesivas para los usuarios que transiten por la zona.  
 
 
El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna respos ta al prec en aquesta sessió  
 
 

4. PREC: Tema: Brutícia bancs de la Plaça Rafael Casanova 
 
 
 Atendiendo a que el artículo 97.6 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, establece lo siguiente: “Ruego, es la formulación de una 
propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los 
ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso 
sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, 
o los grupos municipales a través de sus portavoces.”  
 
Algunos vecinos y vecinas nos han trasladado una queja sobre el estado de los 
bancos de la Plaza Rafael Casanova. El motivo de la queja es la suciedad de los 
bancos provocada por los excrementos de los pájaros.  
 
Por todo lo expuesto, planteamos los siguientes ruegos al Equipo de Gobierno en la 
presente sesión en el Pleno Municipal:  
 
Solicitamos que adopten medidas para solventar la incidencia. 
 
 
El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna respos ta al prec en aquesta sessió  
 
 
B) Grup Municipal d’Abrera en Comú-E  
 
 

1. PREC: Tema: Av. Ca n’Amat 
 

Atès l'estat del ferm de l'Av. Ca n'Amat que presenta múltiples sots al ferm, resultat del 
pas continu de transport pesat. 

Atès que aquesta via és la sortida natural pels veïns i veïnes del barri de Ca n'Amat i, 
com a mínim, hauria d'estar en unes bones condiciones, i que també té una important 
funció de connector de trànsit dels polígons industrials de Sant Esteve Sesrovires cap 
a la rotonda d'enllaç cap a l'A2. 

Per això, plantegem els següents precs: 
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1. Que es faci un reasfaltat de urgència de les zones de l'Av. Ca n'Amat més 
malmeses i que es programin campanyes periòdiques d'acondicionament del 
ferm d'aquesta via. 

2. Valorar legalment les possibilitats de corresponsabilitzar a altres 
administracions, específicament l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i el 
Ministeri de Foment, amb interessos que  afecten a aquesta via perquè aportin 
una part del cost de manteniment anual. 

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

2.  PREGUNTA:  Tema: Situació del CAP 
 

Atès que el Centre d’Atenció Primària d’Abrera centre presenta problemes de 
funcionament que van des de la falta de personal, sobre tot metges i pediatres, fins el 
col·lapse del serveis d’urgències, passant per les llistes d’espera que superen el mes o 
la situació de desbordament del personal de recepció. 

Atès que s’han portat a terme en diverses ocasions modificacions de l’horari d’atenció 
al Centre d’Atenció Primària d’Abrera centre i que els sistemes per concretar cita per 
internet sovint són disfuncionals. 

Atès que els metges i les metgesses d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) han reivindicat en aquest últim trimestre que el Departament de Salut respecti 
l’acord al qual van arribar Metges de Catalunya i ICS al mes de novembre. Segons 
assenyalen enquestes internes del sindicat, en un 65% dels centres no es respecten 
els 12 minuts per pacient acordats; cada facultatiu rep un total de 30 pacients per dia i 
alguns, fins i tot, sobrepassen les 35 visites; tampoc s’han incorporat els 309 
facultatius nous de medicina de família previstos en l’acord.  

Atès que Catalunya és la tercera comunitat autònoma que ha aplicat més retallades 
des de l’any 2009, segons la Federació d’Associacions per la Defensa de la Sanitat 
Pública, aplicant una reducció pressupostària en sanitat que oscil·la entre els 15.000 
milions i els 21.000 milions d’euros. 

Per això, plantegem les següents preguntes: 

1. El govern municipal té constància del número de queixes – i del seu contingut– 
formulades per usuaris i usuàries del CAP d'Abrera davant les diferents 
administracions? 

2. Ha realitzat, el govern municipal, alguna actuació per diagnosticar la situació 
actual del CAP? 

3. Quines actuacions s’han dut a terme, davant la generalitat, per exigir o 
reivindicar la millora dels serveis d’Atenció Primària? 

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor S r. Francesc Xavier Serret i 
Marsiñach (ERC)  
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3. PREGUNTA:  Tema: Mocions aprovades i incomplides 

 

Atès que el ple municipal ha aprovat nombroses mocions presentades pel Grup 
Municipal d’Abrera En Comú en aquest mandat i que no han estat executades. 
Concretament els següents acords: 

- Al ple del 25 de novembre de 2015 es va acordar que de forma progressiva els 
fons municipals es dipositin en entitats que siguin partícips de les finances 
ètiques. 

- Al ple del 24 de novembre de 2016 es va acordar la incorporació d’una clàusula 
contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics, inclosos els 
contractes menors de serveis i subministraments de més de 10.000 euros i els 
d’obres de més de 30.000 euros, que estableixi que els licitadors, contractistes 
o subcontractistes o empreses filials o empreses vinculades no poden realitzar 
operacions financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta 
naturalesa segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 
avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que 
hagin estat declarades delictives, en els termes legalment establerts, com 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

- Al ple de 26 de gener del 2017 es va acordar impulsar l’estudi per a l’ordenació 
dels usos i implantació de serveis a transportistes dels polígons Barcelonès i 
Ermengol buscant la implicació i participació econòmica de les empreses i del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Al ple del 30 de març de 2017 es va acordar l’aprovació prèvia d’un Programa 
d’Insepecció d’habitatges buits, on es descrigui i planifiqui sota quins criteris es 
durà a terme la inspecció, com a pas previ i necessari per a iniciar els 
procediments de declaració d’utilització anòmala de l’habitatge. 

- Al ple del 30 de novembre de 2017 es va acordar elaborar un nou pla de treball 
del Consell de Dones. 

- Al ple de 30 de maig de 2018 es va acordar promoure la constitució del Consell 
Local de Joves d’Abrera garantint la seva autonomia i auto-organització, 
d’acord amb el model que proposa el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya. 

- Al ple del 19 de juliol de 2018 es va acordar revisar el pla d’acollida municipal 
per incorporar-hi l’asil. 

Per això, plantegem els següents precs: 

- Que el govern municipal transmeti al ple perquè no s’han complert aquests 
acords aprovats pel plenari municipal, que és l’espai representatiu de la 
sobirania local.  

Pregunta contestada en aquesta sessió per la regido ra Sra. Maria Teresa Novell 
Joya (PSC).  

 
C)  Grup Municipal Alternativa d’Abrera  
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1. PREC: Tema: Vessaments aigües contaminades 
 
 
Atès que el vessament d’aigües contaminades és un problema important davant el 

qual cal actuar també de forma preventiva.  

 

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

 

- Quins vessaments es produeixen o s’han produït darrerament a la xarxa de 

clavegueram o directament a les lleres del riu i les rieres d’Abrera. 

- Quines empreses d’Abrera estan a dia d’avui incloses al cens (si existeix) 

d’empreses generadores de vessaments d’aigües potencialment perilloses i 

quines actuacions de control d’aquestes es porten a terme actualment. 

 

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

2. PREC: Tema: Estat  de la xarxa de clavegueram d’Abrera 
 
 
Atès que el manteniment i sanejament de la xarxa de clavegueram és una prioritat pel 

nostre grup.  

 

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

 

- Quin és l’estat actual de la xarxa de clavegueram d’Abrera. 

- Com es distribueixen les xarxes de recollida d’aigües pluvials i fecals, en quins 

carrers conflueixen i en quins carrers estan separades. 

- Quines actuacions de manteniment i sanejament caldria prioritzar. 

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

3.  PREC: Tema: Instal.ació de tanca de seguretat a la zona d’esbarjo del    
Torrent  Gran 

 

Atès que recentment s’ha inaugurat la zona d’esbarjo de gossos del torrent Gran la 

qual és molt pròxima al barranc del mateix torrent. 
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Atès que aquest barranc, en aquest punt, no està protegit amb cap tanca de seguretat, 

un fet que pot arribar a ser perillós pels usuaris de la zona d’esbarjo i del parc annex. 

 

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

 

- Que s’instal·li una tanca que impedeixi l’accés al barranc del torrent Gran en 

tota la zona del parc on s’ubica la zona d’esbarjo per a gossos.  

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

 

4.  PREC: Tema: Desbrossament de canyes al carrer Florida 

 

Recentment alguns veïns i veïnes de La Florida ens han demanat que es realitzin 

tasques de desbrossament als canyars del carrer Florida a tocar del torrent Gran per 

evitar plagues i altres molèsties.  

 

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

 

- Que es realitzin tasques de desbrossament als canyars del carrer Florida.  

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

5.  PREC: Tema: Acumulació d’aigües al carrer Polinyà 

 

Recentment alguns veïns i veïnes de Sant Hilari ens han alertat de l’existència d’una 

zona de desguàs d’aigües pluvials al final del carrer Polinyà on constantment 

s’acumula aigua estancada.  

 

Atès que aquest fet afavorirà la proliferació de mosquits en aquesta zona els propers 

mesos. 

 

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern: 
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- Que realitzi les actuacions pertinents per eliminar aquesta acumulació d’aigua. 

 

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

aquesta sessió  

6.  PREC: Tema: Actuacions al Castell de Voltrera 

Atès que els pressupostos municipals contenen partides destinades a la preservació 

del patrimoni municipal.  

 

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

 

- Quines actuacions s’han portat a terme al llarg del mandat a l’espai del castell 

de Voltrera.  

 

El regidor Sr. Miquel Tomàs Tomàs (ERC) dóna respos ta al prec en aquesta 
sessió.  

7.  PREC: Tema: Nou CUAP a Martorell 

Atès que aquests darrers dies ha aparegut la notícia de la implantació d’un nou CUAP 

a Martorell el qual s’integraria a l’edifici del mateix hospital.  

 

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

 

- Quina és la postura de l’Equip de Govern al respecte d’aquesta notícia. 

 

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

aquesta sessió  

8.  PREC: Tema: Tancament de comptes 2018 

Atès que segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a dia 1 de març el 

Pressupost 2018 ja s’hauria d’haver liquidat i ja hauríem de conèixer el resultat 

pressupostari així com el romanent de tresoreria. 

 

I atès que aquest Ple ordinari és el darrer Ple ordinari d’aquest mandat abans de les 

eleccions municipals del proper 26 de maig i que el canvi de mandat implica 
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confeccionar almenys un acta d’arqueig abans de la conformació del nou consistori. 

 

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

 

- Si ja s’ha liquidat el pressupost 2018 i, en aquest cas: 

 

o Quin ha estat el resultat pressupostari. 

o Quin és el romanent actual de tresoreria.  

 

- Quan pensen convocar la Comissió Especial de Comptes.  

 

La regidora Sra. Maria Teresa Novell Joya (PSC) dón a resposta al prec en 

aquesta sessió.  

9.  PREC: Tema: Modificació de l’horari de la deixalleria municipal 

Recentment alguns veïns i veïnes d’Abrera ens han demanat que proposem a l’Equip 

de Govern la modificació dels horaris de la Deixalleria municipal en el sentit que 

aquesta doni servei també els dissabtes a la tarda. 

 

Atès que moltes tasques domèstiques es realitzen al llarg del matí dels dissabtes, les 

tardes de dissabte esdevenen un moment idoni per portar a la deixalleria allò que s’ha 

rebutjat, restes de poda, runam, etc.  

 

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

 

- Que s’ampliï l’horari de la deixalleria municipal a la tarda dels dissabtes. .  

 

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

aquesta sessió  

10.  PREC: Tema: Comissió Informativa Especial CAM 

Atès que aquest ple ordinari és el darrer ple ordinari del mandat abans de les eleccions 

del proper 26 de maig. 

 

I atès que la comissió que havia d’estudiar els fets esdevinguts al CAM entre 2015 i 
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2016, que va començar els seus treballs fa més de dos anys i mig, a dia d’avui encara 

no ha lliurat al Ple unes conclusions consensuades.  

 

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

 

- Quan i de quina manera pensen tancar els treballs d’aquesta comissió.  

 

L’Alcalde dóna resposta al prec en aquesta sessió  

11.  PREC: Tema: Climatització del Pavelló Municipal 

Atès que alguns usuaris i usuàries ens han fet arribar les seves queixes al respecte del 

fred i de la calor que segons l’època de l’any passen al Pavelló municipal. I atès que 

aquests usuaris i usuàries relacionen aquesta problemàtica amb el fet que no es posen 

en funcionament els elements de climatització de què disposa aquest equipament.  

 

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

 

- Per què no es posen en funcionament les màquines de climatització del Pavelló 

municipal.  

 

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

aquesta sessió  

 

 
15.2 PUNT. Precs i Preguntes orals 

 
 

A) Grup Municipal d’Abrera en Comú-E  
 
 
       Pregunta el regidor Sr. Valeri Mena Doce 
 
 
“Avui portem a les preguntes orals una pregunta per un fet que malauradament va 
ocurrir aquí i que hem conegut a través de la premsa la noticia local d’una agressió d’un 
gos considerat potencialment perillós a un veí d’Abrera i que malauradament està 
hospitalitzat. La nostra ordenança de tinença d’animals estableix que les persones 
propietàries han de disposar d’una llicència municipal i d’una assegurança de 
responsabilitat civil i que aquests animals han d’anar lligats i amb morró sempre. 
Malauradament és habitual veure aquest tipus d’animals sense morrió i també en moltes 
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ocasions sense corretja a parcs i carrers del nostre municipi per això preguntem quines 
instruccions té la policia local en relació a aquests animals, quants expedients s’han 
obert per incompliment de l’ordenança de tinença d’animals en aquest supòsit  concret i 
quines sancions s’han imposat finalment i de quin tipus durant l’any 2018”  
 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidors José Luis Hita Bullón (PSC)  
i Francesc Xavier Serret i Marsiñach (ERC)  
 
“i per altra banda també portem una pregunta en relació a la primera entrada d’Abrera, 
entrada que va sufrir una reparació de gran envergadura i que va romandre tancada 
aquesta entrada al centre d’Abrera doncs bastants mesos, bé, després d’aquesta 
reparació que va finalitzar no fa tant es veu clarament com torna una altra vegada haver-
hi aquest enfonsament, llavors, preguntem al regidor d’Urbanisme en aquest cas quin és 
el motiu d’aquest enfonsament que avui ja està senyalitzat i quin tipus de reparació 
entenem que  inmediata té previst. “ 
 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor S r. Albert Roca Presas (PSC) . 
Sol.licitarà informació al Ministerio de Fomento.  
 
 
 
Finalment, es va obrir un torn per a intervencions del públic assistent. 
 
 
 
Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la 
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present 
acta i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots 
els grups municipals. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent 
les 23:45 hores, de la qual estenc la present acta i en dono fe, 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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