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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  2277  DDEE  SSEETTEEMMBBRREE  DDEE  
22001133  

 
A la Vila d’Abrera , essent les 19:00 hores del dia 27 de setembre de 2013, es reuneixen a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de sessió ordinària 
a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, 
els següents regidors i regidores: 
 
 
Alcaldessa presidenta         Sra.  Maria Soler Sala  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcaldessa     Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 

Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV) 
Sr.   Antonio Merino Requena (PSC) 

 
 
Regidors/res delegats/des  Sr.   Francisco Sánchez Escribano (PSC) 

Sr.   Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 
Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 

 
Regidors/res                        Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (PP) 
Sr.   Iván García Egea (PP) 
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A) 
Sra. Silvia Caroz Pereira (Ad’A) 
Sr.   Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC) 
Sr.   Iván Serrano Rodríguez (EU-IU) 

 
Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
Interventora   Sra. Elena Couto Andrés 
 
Excusa la seva assistència: La Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 
 
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada 
pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos 
dins de l’ordre del dia i/o sobrevinguts. 
 
1/143   Actes del Ple Ordinari celebrat el 12 de juliol de 2013 i del Ple extraordinari celebrat el  

           31 de juliol de 2013. 

2/144  Proposta de Festes Locals per a l'any 2014. 

3/145  Moció sobre la interrupció voluntària de l’embaràs i pel dret de les dones a decidir. 

4/146  Donar compte de la Modificació composició grup polític municipal  

5/147  Donar compte del nomenament del lloc de l’interventor/a de la Corporació. 

6/148  Donar compte de la liquidació de l’exercici 2012 i l’informe d’estabilitat Pressupostària. 

7/149  Donar compte de l’informe del 2n trimestre de 2013 de l’Ajuntament d’Abrera en   

           relació a la Llei 15/2010. 

8è PUNT.- Precs i preguntes. 
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1r PUNT.- Actes  
 
1/143  Estudi i aprovació de les actes de les sessions de data 12.07.2013 i 31.07.2013 i 
ordre de remissió a l'administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
         
“Vist els esborranys-minuta de de les actes de les sessions indicades que han estat trameses 
als membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegits els documents anterios, que constitueixen la proposta d’acord, no 
s'aprecien observacions o errades a corregir. 

 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada reunió 
de la Comissió Informativa General del dia 23.07.2013, per 5 vots a favor del Grup Municipal 
Socialista, 1 vot a favor del Grup Municipal del Partit Popular, 3 abstencions del Grup Municipal 
d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor 
del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya, 1 vot a favor del Grup Municipal de Plataforma per 
Catalunya i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
                                                             S’ACORDA      
 
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponents a les sessions de data 12.07.2013  
i 31.07.2013, sense correccions ni observacions.  
  
Segon. Deixar còpia certificada del present acord als expedients de sessió i procedir a 
diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a: 
- Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
- La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a 

Catalunya, acompanyada d'un exemplar de l'acta aprovada. 
 
Quart. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler 
Municipal d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estarà a disposició dels interessats 
l'acta aprovada per a la seva consulta.” 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa l’acta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de 
la mateixa.  
 
 
 

2/144 Proposta de Festes Locals per a l'any 2014. Expedient: C: 3.1 N: 1989/1 T:03  
V:00 S:11 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“Un cop publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2014, la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2014. 
 
Per aquets motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’estatut dels treballadors que indica que de 
les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i conforme amb el Decret 177/1980, 
de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, cal que aqueix 
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Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a l’any 2014, tenint en 
compte que: 
 

a) L’Acord de l’Ajuntament ja de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol 

 
b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 

festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada al DOGC 
6450, de 30 d’agost de 2013, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l'any 2014. 

 
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent d’acord 
amb la normativa reguladora. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement /desfavorablement en 
la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.07.2013, per X vots  
 
                                                             S’ACORDA      
 
Primer. Fixar els dies 9 i 27 de juny com a festes locals del municipi d’Abrera per a l‘any 
2014.   
 
Segon. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: Al Departament d’Empresa i Ocupació Serveis Territorials a Barcelona i a 
l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera. 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments d’aquest Ajuntament i a la responsable de 
premsa i comunicació”.  
 
No es produeixen intervencions i sotmesa l’acta a votació: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de 
la mateixa.  
 
 
 

3/145 Sobre la interrupció voluntària de l'embaràs i pel dret de les dones a decidir 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 82.3 i 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de 
les Entitats Locals, i  l’acord núm. 7/Sobrevingut de la Comissió Informativa de data 25 de 
setembre de 2013, dictaminat favorablement  per 1 vot a favor del Grup Municipal d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida, i per 5 abstencions del Grup Municipal del PSC, 1 abstenció del Grup 
Municipal del PP, 3 abstencions del Grup Municipal d’Ad’A, 2 abstencions del Grup Municipal 
de CiU, 1 abstenció del Grup Municipal d’ICV i 1 abstenció del Grup Municipal PxC; queda 
incorporat aquest punt en l’ordre del dia. 

 
El Sr. Iván Serrano Rodríguez, en nom dels grups municipals d’Esquerra Unida-Izquierda 
Unida, del Partit Socialista, d’Alternativa d’Abrera, de Convergència i Unió i Iniciativa per 
Catalunya-verds, presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“El dret de les dones a decidir és part fonamental de la lluita històrica del Moviment Feminista 
i altres col•lectius. La trajectòria d'aquesta lluita a l’estat i al nostre país ha estat llarga. El 
1985 es va produir una despenalització  parcial i van haver de passar 25 anys, vam haver 
d'esperar fins a 2010, per a una reforma de la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs una 
mica més avançada, però encara amb moltes limitacions. 
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El PP ara, a través del seu ministre de Justícia, està intentant introduir un debat fals i 
enganyós, en el qual no podem entrar. El dret a decidir de les dones sobre la seva 
maternitat, no es pot emmarcar en un debat aliè a la lliure decisió de les dones. 
 
 
El dret de les dones a triar sobre la seva maternitat, és a dir, si volen o no ser mares, és un 
dret fonamental i, com a tal, no pot ser objecte d'intercanvi amb els estaments religiosos i 
socials més reaccionaris.  
 
Les dones no necessiten lleis proteccionistes que les releguin a la  posició d'éssers 
immadurs i indefensos. Les dones són subjectes plens de drets i, per tant, tenen capacitat 
per prendre les seves pròpies decisions de forma autònoma i independent. No podem 
permetre que la dreta política, social i mediàtica les situï novament en el rol de mare, esposa 
i cuidadora i que en lesioni la seva autonomia i llibertat. 
 
Les dades demostren que la taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs és menor als 
països on les lleis són més permissives. Retrocedir a una llei més restrictiva seria abandonar 
tractats internacionals, com la CEDAW, que data del 1979, i que la legislació de l’avortament 
retrocedís fins a situar-se al nivell de països que no subscriuen els tractats internacionals en 
matèria de drets humans. A nivell Europeu, ens ubicaríem a la cua. 
 
 
Defensem el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE), a la lliure decisió de les 
dones: sense interferències, sense condicionants, sense tuteles, ni penalitzacions.  
 
Per tot això, plantegem els següents acords,  
 
1r ) Elevar al Govern d'Espanya la exigència que no s'atempti contra els drets fonamentals 
de les dones i NO es modifiqui de manera restrictiva l'actual Llei Orgànica 2/2010 de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l' embaràs. 
 
2n ) Que s'ampliïn els drets reconeguts en el text vigent perquè es reconegui, com 
reivindiquen nombroses organitzacions de dones, com la Campanya unitària pel dret de 
l’avortament o en el manifest de la Plataforma Dones davant el Congrés, almenys les 
següents matèries: 
 
- La despenalització total de l'avortament voluntari, eliminant la seva actual penalització en el 
Codi Penal. 
- Assegurar la plena capacitat de les dones, incloent-hi les joves, per a prendre decisions 
sobre la seva maternitat i sobre les seves vides. 
- Assegurar a les dones immigrants que es troben en situació administrativa irregular, 
prestació sanitària total també per accedir a la IVE. 
 
3r ) Exigir al govern de la Generalitat que es garanteixi el dret efectiu a l’avortament en 
qualsevol centre de la xarxa sanitària pública o que treballi per a ella i l’accés universal a les 
polítiques de planificació familiar. 
 
Proposta de substitució de l’acord 3:   
 
Exigir al govern de l’Estat i de la Generalitat el desplegament, la millora i la garantia de 
l’accés de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs de forma lliure, segura i gratuïta 
dins de la xarxa pública, així com la instauració eficaç de l’accessibilitat universal als 
mètodes anticonceptius dins de la cartera de serveis de la xarxa pública, la garantia del 
suport professional durant el procés de la interrupció voluntària de l’embaràs i la inversió i 
implantació en l’educació obligatòria d’un pla d’educació sexual i afectiva centrat en la 
prevenció d’embarassos no desitjats, de malalties de transmissió sexual i de la salut sexual. 
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4t ) Donar suport a les mobilitzacions convocades arreu del territori per al 28 de setembre en 
el marc del Dia Internacional per la  Despenalització de l’Avortament. 
 
5è ) Manifestar la nostra solidaritat i recolzament als moviments feministes d’arreu del món 
que lluiten per la despenalització de l’avortament, pels drets de les dones i per conquerir la 
plena equitat de gènere en el marc d’unes societats justes, lliures i amb benestar. I instar la 
comunitat internacional a fer complir els tractats internacionals als països que vulneren els 
drets i llibertats de les dones en matèria de salut sexual i reproductiva.  
 
6è) Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris 
del Congrés, el Senat i el Parlament de Catalunya, i a les associacions del municipi 
relacionades amb igualtat de gènere i/o diversitat afectiva i sexual.” 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i 
sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 12 
 

 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino Requena,, 
Jesús Naharro Rodríguez i Francisco Sánchez Escribano 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, J. Andrés Martín Álamo i Silvia Caroz Pereira  
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
 
 
En Contra: 4 
 

Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea 
Grup Municipal de PxC: Sr. Francesc Bazán Sánchez 

 
 
 

4/146 Modificació composició grup polític municipal Expedient: C:2.2 N:2011/01 T:01 
V:00 S:05 
 
L’Alcaldessa dóna compte al Ple de la modificació de la composició d’un grup polític municipal. 
 
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de 
28 de març i constituït el nou ajuntament el dia 11 de juny de 2011, i amb l’objecte de dotar 
d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es feia necessari procedir, d'acord amb 
la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, a donar compte dels grups 
municipals.  
 
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 23.1 i 24 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 21 i següents 
del Reglament d’Organització Municipal, els regidors de les diferents candidatures es van 
constituir en grups polítics. 
 
Al Ple de 12 de juliol de 2013 es va acceptar i prendre coneixement de la renúncia de la Sra. 
Isabel Ruiz Bautista, regidora i portaveu del grup municipal del Partit Popular. 
 
De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se n’ha de 
donar compte al Ple municipal. 
 
Per aquesta Alcaldia, d‘acord amb el relacionat anteriorment  
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ES DÓNA COMPTE 

 
Primer.- Donar compte al Ple de la modificació de la constitució del grup polític municipal, 
dels seus integrants i dels seus portaveus que es relaciona a continuació.  
 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP) 
 
Integrants: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan Castillo Guàrdia i Sr. Iván García 
Egea 
 
Portaveu:  
Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
 
Suplent portaveu:  
Sr. Joan Castillo Guàrdia 

 
Segon. Deixar constància en el Cartipàs municipal 2011-2015.” 
 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 
5/147 Donar compte del nomenament provisional per ocupar el lloc de treball 
d’intervenció de l’Ajutament d’Abrera. Expedient: C: 5.3  N: 2013/16 T: 00  V:00 S: 01 
 
“L’Alcaldessa dóna compte al Ple de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local 
de data 3 de setembre de 2013, on es nomena provisionalment per ocupar el lloc d’intervenció 
de l’Ajuntament d’Abrera, a la funcionària amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala de 
secretaria intervenció, Sra. Elena Couto Andrés. 
 

ES DÓNA COMPTE 
 
Primer i Únic. Restar assabentat el Ple de la Corporació del nomenament provisional de la 
Sra. Elena Couto Andrés per ocupar el lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament d’Abrera” 
 
 

 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 
Intervencions: 
L’alcaldessa intervé, i mostra el seu agraïment a la Sra. Primitiva Fernández, per tota la feina, 
la capacitat de treball, la voluntat, les ganes i l’esforç efectuat durant aquests mesos en que ha 
exercit el càrrec d’interventora accidental. 
 
 
6/148 Donar compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament 
d’Abrera de l’exercici 2012 i l’informe d’estabilitat pressupostària. Expedient: C:6.13. N: 
2011/07 T:00 V:00 S:14 
 
L’Alcaldessa dóna compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament 
d’Abrera de l’exercici 2012. 
 
 “Per  decret d’Alcaldia núm. 957  de data 24.07.2013 es va aprovar la liquidació pressupostària 
de l'exercici 2012 i el resultat de l’exercici pressupostari esmentat, d’acord amb el detall 
següent: 
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A) ROMANENT DE TRESORERIA 2012: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

COMPONENTS Import € Import € 
1. (+) Fons líquids  10.977.528,01 
2. (+) Drets pendents de cobrament  4.661.641,38 
    - (+) del pressupost corrent 2.775.364,60  
    - (+) del pressupostos tancats 1.793.482,62  
    - (+) d’operacions no pressupostàries   92.863,20  
    - (+) cobraments realitzats pendent d’aplicació definitiva      69,04  
3. (+) Obligacions pendents de pagament  3.095.824,27 
   - (+) del pressupost corrent 1.896.116,54  
   - (+) del pressupostos tancats  238.475,85  
   - (+) d’operacions no pressupostàries 1.011.982,92  
   - (+) pagaments realitzats pendent d’aplicació definitiva    50.751,04  
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)  12.543.345,12 
II. Saldos de dubtós cobrament         953.012,75 
III. Excés de finançament afectat     1.916.365,08 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)      9.673.967,29 
 
 
 
B) RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012: 
 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOS

TARI 
a. Operacions corrents 14.347.918,37 10.278.416,61 4.069.501,76 
b. Altres operacions no 
financeres 

500.000,00 1.885.758,73 -1.385.758,73 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

14.847.918,37 12.164.175,34 2.683.743,03 

2. Actius financers    
3. Passius financers 128.987,26 1.015.562,74 -886.575,48 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

14.976.905,63 13.179.738,08 

AJUSTOS 

 

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

503.820,50 

5. Desviacions de finançament negatius de l’exercici 1.179.633,71 
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 628.987,26 

1.797.167,55 
 
 
 
 
 

1.054.466,95 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.851.634,50 
 
D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, del Reglament de desenvolupament de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del 
Pressupost d’aquest Ajuntament 

 
ES DÓNA COMPTE 

 
Primer. Donar compte de la liquidació d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici del 2012 
i l’informe d’estabilitat d’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, del Reglament de 
desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, 
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Segon. Donar compte als membres de la Comissió Especial de Comptes que el termini per 
examinar els comptes municipals exercici 2012 i els seus justificants és del dia 30 de 
setembre al dia 30 d’octubre .” 
 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 
7/149 Informe 2n trimestre 2013 Llei  15/2010, de 5 de Juliol. Expedient:  2013/2 
 
L’Alcaldessa dóna compte de l’informe 2n trimestre 2013 Llei  15/2010, de 5 de Juliol 
 
“Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és d'importància per 
afectar als poders adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de 
reclamació de deutes. 
 
Com mecanisme de transparència en el compliment d'aquestes obligacions de terminis de 
pagament, l'esmentada Llei estableix que es rendeixin informes periòdics trimestralment per 
la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i 
quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini. 
  
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar  i debatre en el 
Ple de la Corporació local, així com s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 
Autònomes que, conformement als seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les Entitats locals.  
 
L’informe del segon trimestre de l’exercici 2013 abasta el període comprès entre 1/04/2013 al 
30/06/2013. En aquest període, únicament s'inclouran en l'apartat corresponent de l'informe 
aquelles obligacions reconegudes la demora de les quals en el pagament a supòsit un 
termini superior a 30 dies des de la data d'entrada del registre de comptabilitat.  
 
Per tant, les operacions comercials incloses en aquest informe, seran aquelles que realitzin 
els citats poders adjudicadors, per a l'execució dels contractes dels contractes d'obres, 
concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat, si escau, quedant exclosos doncs tots les 
despeses de retribucions del personal, despeses de transferència corrent o de capital, 
despeses de naturalesa financera i pagaments pendents derivats d'obligacions no 
pressupostàries.  
 
Tenint en compte l’informe i els annexos emesos per la Intervenció municipal aquesta 
regidoria i  en ús de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia número 13691, de data 
23 de juny de 2011 
 

ES DÓNA COMPTE 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de morositat del segons trimestre de l’exercici 2013 de 
conformitat amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
Segon.- Constatar que s’ha de donar trasllat del mateix a la Direcció general de Coordinació 
Financera amb les CCAA i amb les EELL, com òrgan competent del Mº Economia i Hisenda, 
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així com, a l'òrgan competent de la Autònoma de Catalunya, Direcció General 
d’Administració Local (DGAL) de forma telemàtica.” 
 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  

 
 

8è PUNT. Precs i  Preguntes 
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
8.1 PRECS I PREGUNTES ESCRITES 
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREGUNTA: Repartiment de productes alimentaris a famílies abrerenques 
 
La situació persistent de crisi està provocant que la situació sociolaboral de moltes famílies es 
degradi. No són moltes les estadístiques esgarrifoses de l’atur, sinó situacions de risc 
d’exclusió social que està afectant a capes socials que mai s’havien trobat acudint a recollir 
aliments. Perquè les cues per rebre aquest tipus de ajudes són una de les imatges més 
eloqüents que testimonien la gravetat d’aquesta crisi. 
 
Aquest és un tema complex, el del repartiment de productes d’alimentació bàsica a famílies 
necessitades, pel que encara té d’assenyalament social i de vergonya dels propis afectats i 
afectades, però creiem que és necessari plantejar tot un seguit de preguntes per copsar com 
estan funcionant al nostre poble les diferents iniciatives de repartiment d’aliments, quantes 
famílies se’n beneficien i quin és l’abast de la crisi en aquest aspecte concret. 
 

1. Quines entitats i/o associacions estan duent a terme tasques de repartiment 
d’aliments a Abrera i com col·labora concretament l’Ajuntament amb cadascuna 
d’elles? 

2. A dia d’avui, quantes famílies reben aquest tipus de suport? 
3. Qui determina i quins criteris s’utilitzen per determinar si una família és susceptible de 

rebre aquest tipus d’ajuda? Com es determina la quantitat d’aliment que rep 
cadascuna d’aquestes famílies i quin és el número màxim de vegades que una família 
por accedir-hi mensualment? Existeixen variacions en la quantitat d’aliments que rep 
una família al mes de l’any passat a enguany? 

4. Existeixen famílies que hagin sol·licitat aquesta ajuda i que, en aplicació dels criteris 
establerts, s’hagin quedat fora? 

 
 
2. PREC: Presa en consideració resolució del Síndic de Greuges 
 
Aquest Grup Municipal ha denunciat en nombroses ocasions la negativa del govern municipal 
a publicar les actes de Junta de Govern Local i del Ple Municipal com una actitud 
antidemocràtica i injustificable. Vam portar aquest assumpte, entre d’altres, al Síndic de 
Greuges que va emetre una resolució en data 26 de juny de 2013 on analitza acuradament la 
legislació vigent en aquesta matèria i també en relació amb la protecció de dades, que és 
l’excusa que sempre ha adduït l’equip de govern per no fer públiques les actes d’aquests 
òrgans municipals des de fa quatre anys. El Síndic fa tot un seguit de recomanacions i 
suggeriments, als que l’equip de govern no s’ha dignat donar cap resposta, obligant al Síndic 
de Greuges a tornar a requerir aquesta resposta. En aquesta resolució, el Síndic recorda a 
l’Ajuntament el deure de publicar les actes del Ple senceres, d’acord amb allò establert a 
l’article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. L’equip de govern, des del ple de maig del 2013 on va declarar que tenia la 
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intenció de publicar aquestes actes, només ha penjat a la web l’acta d’un únic ple; sembla 
raonable que es publiquin, com a mínim les de tota aquesta legislatura. 
 
Respecte a les actes de Junta de Govern Local el Síndic suggereix que es garanteixi la 
publicació a la pàgina web municipal de la informació relativa als acords que pren aquest 
òrgan i finalment recomana la modificació de l’article 8,2 del Reglament de Participació 
ciutadana (que al seu apartat e diu: L’Ajuntament d’Abrera posarà a disposició de la 
ciutadania una pàgina web on s’informa de les actuacions d’interès general, dels extractes 
dels acords dels òrgans de govern del Ple Municipal i de l’agenda d’activitats més rellevants 
per al municipi)  perquè entra en contradicció amb la legislació autonòmica. 
 
Així que, atenent al que diu el Síndic de Greuges en el seu informe “la pràctica de publicar les 
actes i els acords que prenen les entitats del sector públic [...] resulta una eina molt rellevant 
en termes de transparència i publicitat de l’actuació d’administració” i prenent en consideració 
les recomanacions i suggeriments de la seva resolució, plantegem els següents precs,  
 

1. Que a la pàgina web de l’Ajuntament es pengin totes les actes del Ple de la present 
legislatura i els acords de la JGL del mateix període. 

2. Que es modifiqui l’article 8.2 del Reglament de Participació Ciutadana en el sentit que 
recomana el Síndic de Greuges. 

3. Que es doni resposta a la resolució del Síndic de Greuges i se l’informi de les 
mesures que s’adoptaran en relació a les seves recomanacions i suggeriments i en 
quins terminis. 

 
 
3. PREC: Ús de plaguicides/herbicides 
 
“La Plataforma “Som lo que sembrem” està desenvolupat una campanya recavant informació i 
explicant els efectes sobre la salut i el medi ambient de l’ús de plaguicides/herbicides, molt 
especialment del glifosat. 
 
L’herbicida glifosat, de nom comercial Roundup, fabricat per la multinacional Monsanto, 
presenta una elevada toxicitat per a tot tipus d’organismes vius, inclosos els humans i també 
de tipus ambiental. 
 
En el marc d’aquesta campanya, el Grup Municipal d’EU-IU plantegem les següents 
preguntes i peticions,  
 
1. Que se’ns faciliti el llistat dels productes fitosanitaris utilitzats per al manteniment de cada 
parc, jardí o zona verda, especificant: 
 
- nom del producte utilitzat i principi actiu 
- nombre de tractaments anuals de cada producte per a cada parc, jardí o zona verda. 
- Mes de l’any en el que s’aplica i circumstàncies en les que s’aplica. 
- Professionals que preparen els productes a aplicar, forma de preparació. 
- Seguiment de la degradació dels residus dels productes fitosanitaris en parcs, jardins i 

zones verdes. 
 
2. Que se’ns informi si l’Ajuntament alerta o publicita d’alguna manera els tractaments 
fitosanitaris que efectua, per tal d’informar a la població general i en particular als col·lectius 
sensibles a aquests tipus de productes (asmes al·lèrgies, sensibilitat química múltiple...).” 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC: Sol·licituds beques menjador 
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“Una vegada iniciat el curs escolar, voldríem que se’ns informés sobre el nombre de 
sol·licituds de beques de menjador tramitades pels usuaris i usuàries del servei i, alhora, 
quantes d’aquestes sol·licituds han estat concedides per part del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 
També voldríem que se’ns informés tant del número de sol·licitants als quals no se’ls ha 
concedit la beca menjador per part del Consell Comarcal com del número de persones que 
s’han adreçat a Acció Social de l’Ajuntament d’Abrera perquè se’ls ajudi a fer front al cost del 
servei de menjador i se’ls ha concedit l’ajut.” 
 
 
2. PREC: Elements reductors de velocitat a la Rambla del Torrentet 
 
“A la Rambla del Torrentet fa mesos que es van instal·lar, com a prova, uns nous elements 
reductors de velocitat. 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem saber quina valoració es té sobre l’eficàcia dels mateixos. 
 
També sol·licitem, novament, que es realitzin les actuacions necessàries per augmentar la 
seguretat en l’encreuament entre el carrer Martorell i la Rambla del Torrentet.” 
 
3. PREC: Connexions Ca n’Amat 
 
“Des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem que se’ns informi de si tenen previst, o han contemplat, 
la possibilitat de connectar els carrers Sant Jordi i Ter, com venen reivindicant, des de fa 
temps, els veïns i veïnes del barri de Ca n’Amat. 
 
Entenem que aquesta reivindicació de l’Associació de veïns i veïnes de Ca n¡Amat afavoriria 
la mobilitat al barri. 
 
També sol·licitem que es canviï la ubicació dels senyals de tràfic que s’han instal·lat enmig de 
la nova vorera de l’Avinguda Ca n’Amat. Des d’Alternativa d’Abrera creiem que el millor seria 
situar-los en un lateral de la vorera per facilitar així el pas de vianants per les mateixes.” 
 
4. PREC: Elements dissuasoris de velocitat 
 
“En més d’una ocasió, des d’Alternativa d’Abrera i des d’altres grups municipals, s’ha 
sol·licitat la col·locació d’elements que facin reduir la velocitat dels vehicles per tal 
d’augmentar la seguretat dels vianants. 
 
Un dels carrers en el que hem demanat la instal·lació d’aquests elements reductors de 
velocitat (com ara els passos elevats), és l’Avinguda Generalitat, degut tant al volum de trànsit 
que suporta aquesta via com a la quantitat de vianants que la transiten, especialment en 
hores punta d’entrada i sortida d’escoles. En moltes ocasions, els vehicles, entre el semàfor i 
la cruïlla de l’Esglèsia, circulen a una velocitat important. 
 
Per tant, des d’Alternativa d’Abrera, sol·licitem la instal·lació d’aquests elements el més aviat 
possible.” 
 
 
5. PREC: Empresa manteniment enllumenat públic 
 
“Ja fa gairebé un any de la concessió de manteniment de l’enllumenat públic a l’empresa 
ELECTRICITAT BOQUET, per tant voldríem saber si per part de la Regidoria d’Obres i 
Serveis s’ha fet alguna valoració del servei sofert fins el dia d’avui. 
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Sol·licitem que, en cas de que s’hagués portat a terme aquesta valoració, se’ns informés al 
respecte.” 
 
6. PREC: Manteniment parcs i jardins Rebato 
 
“Alguns veïns i veïnes del barri del Rebato i en concret de la zona de “La Purlom”, ens han fet 
arribar les seves preocupacions i queixes referents a l’estat dels parcs i jardins del barri. 
 
Entre aquestes preocupacions volem destacar el mal estat dels fanals: hem pogut comprovar 
que han caigut alguns i altres no es troben en òptim estat de conservació. 
 
Per l’exposat amb anterioritat i amb la intenció d’evitar accidents, sol·licitem el següent: 
 
- Una revisió urgent dels elements de l’enllumenat públic de la zona esmentada. 
- Una actuació immediata sobre aquells elements que mostren un estat més preocupant de 

conservació i per tant major risc d’accident.” 
 
 
7. PREC: Plaça de conserge a l’Escola Abrera 
 
“Amb l’inici del curs escolar 2013-2014, hem pogut comprovar que s’ha assignat una persona 
per efectuar les funcions de conserge en el Col·legi Abrera. 
 
Des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem que se’ns informi de quins criteris i de quin procés s’ha 
dut a terme per seleccionar a la persona que hores d’ara exerceix aquestes funcions.  
 
També sol·licitem que se’ns informi de quan, com i on s’ha publicat la convocatòria d’aquesta 
nova plaça de conserge i de quantes persones s’han interessat en cobrir aquest lloc de 
treball.” 
 
8. PREC: Relatiu a les terrasses dels bars del municipi 
 
“En el Ple del 12 de juliol vam formular una pregunta al respecte de la delimitació que 
s’estava duent a terme a les terrasses d’alguns bars. 
 
La resposta que se’ns va donar va ser que era una prova pilot i que, a més, s’estava 
elaborant un nou reglament o normativa per a l’ocupació de l’espai públic. 
 
Per tant voldríem que se’ns informés del següent: 
 

1. Quin ha estat el resultat de la prova pilot a la qual feien referència. 
2. En quin estat es troba el reglament o normativa que estaven elaborant al respecte de 

l’ocupació de l’espai públic.” 
 
9. PREC: Recorregut Bus urbà i nova parada 
 
“Des d’Alternativa d’Abrera ja fa temps que vàrem sol·licitar que s’estudiés la viabilitat d’un 
nou recorregut del bus urbà aprofitant el pont de la B40 per tal que pogués arribar al barri de 
Sant Miquel. 
 
Per tant voldríem que se’ns informés de si tenen previst canviar el recorregut actual. 
 
D’altra banda, tornem a demanar que s’instal·li i es posi en servei, el més aviat possible, la 
nova parada de bus urbà prevista a prop tant del Mercat Municipal com de l’Ambulatori.” 
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C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREGUNTA: Exempció de taxes 
 
“Té l’Ajuntament d’Abrera coneixement de quantes persones tenim en l’actualitat al nostre 
municipi exemptes de pagar impostos i taxes, i per quins motius.” 
 
2. PREGUNTA: Renda mínima d’inserció social 
 
“Degut a la precària situació econòmica d’algunes famílies i persones en l’actualitat. 
 
Quantes persones al nostre municipi són beneficiàries en l’actualitat de la renda mínima 
d’inserció social.” 
 
3. PREGUNTA: Matriculació als centres educatius 
 

- “Quants alumnes d’educació infantil tenim matriculats per al curs 2013-2014 als centres 
públics del nostre municipi? 

- Quants alumnes d’educació primària estan matriculats per al curs 2013-2014 als centres 
públics del nostre municipi? 

- Quants alumnes d’educació secundària obligatòria estan matriculats per al curs 2013-
2014 als centres públics del nostre municipi? 

- Quants alumnes d’educació secundària no obligatòria estan matriculats per al curs 2013-
2014 als centres públics del nostre municipi?” 

 
4. PREGUNTA: Decrets 
 
“Observem que a l’últim llistat de decrets que hem rebut tenim el núm. 660 del 21.02.2013 en 
blanc. Ens podria dir de què es tracta?” 
 
5. PREGUNTA: 2a fase nova escola bressol 
 
“Atès que l’acord de la Junta de Govern Local núm. 651 s’adjudica el contracte de la 2a fase 
de la nova escola bressol a Cobra Instalaciones y Servicios S.A. 
 
Atès que el 17 de gener l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. renuncià a 
l’adjudicació i retirà la seva oferta. 
 
Atès que el 6 de març per acord de la Junta de Govern Local núm. 921 es va adjudicar el 
contracte a l’empresa Decoblock S.L.. 
 
Per quins motius està aturada l’obra i quins projectes de futur tenen sobre l’edifici?” 
 
6. PREGUNTA:  
 
“Atendiendo que estamos acostumbrados a ver deposiciones de animales en las calles y 
también personas que llevan a sus animales a parques y jardines públicos. 
 
¿Se ha iniciado algún proceso de reprimenda o sancionador por incumplimiento de los 
artículos 16 y 18 de la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales?” 
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8.2 PRECS I PREGUNTES ORALS 
 
A) Grup Municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida (EU-IU) 
 
1. PREGUNTA: Auditoria energètica 
 
“Al Ple del 22 de març d’enguany, a una pregunta d’aquest grup municipal sobre la auditoria 
energètica, el regidor Sr. Merino va respondre que s’havia definit una zona urbana per fer una 
proba pilot de l’implantació de leds a l’enllumenat públic. 
 
Volem conèixer el resultat d’aquesta proba i quin és el barri o zona d’Abrera on s’ha dut a 
terme.” 
 
2. PREGUNTA: Banderes 
 
“A la legislatura passada el Partit Popular va presentar una moció,  crec que va ser a la 
legislatura passada, demanant que es pengessin les banderes a l’exterior de l’edifici 
Consistorial.  
 
A Esquerra Unida-Izquierda Unida vam afegir els nostres vots al govern per rebutjar aquella 
moció, però ara veiem onejant les banderes, i li preguntem a la Sra. Alcaldessa perquè l’equip 
de govern ha decidit aplicar una moció que el Ple va rebutjar?” 
 
3. COMENTARI: Elements reductors de velocitat 
 
“És un comentari a una de les preguntes que ha plantejat Alternativa d’Abrera referida a la 
instal·lació d’un element reductor de velocitat a l’Avinguda Generalitat. 
 
Al novembre de 2012 nosaltres vam sol·licitar la instal·lació d’un element reductor de velocitat 
a l’Avinguda Generalitat i la resposta del Sr. Merino va ser que estava elaborant un estudi per 
a aquesta via. 
 
Només informar al Ple que veiem que l’estudi s’ha allargat en el temps.” 
 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREGUNTA: Manteniment Centre Aquàtic 
 
“Una vegada començada de nou l’activitat, diversos usuaris ens han comentat que els hi 
semblava estrany que ara es fessin treballs de manteniment quan un dels arguments per 
tancar el Centre Aquàtic durant l’agost era que era necessari fer el manteniment. I ara no 
troben que sigui compatible que al setembre encara hi hagi una avaria o incidència que ja 
estava abans de vacances.” 
 
2. QUEIXA: Plagues de rosegadors, paneroles i granotes 
 
“Els veïns ens han fet arribar queixes perquè al darrera del Centre Polivalent aquest estiu hi 
havia moltes granotes.  
 
La part de rosegadors és sobretot a la part de Can Morral i del Parc de l’Estació, i les 
paneroles, li vam fer arribar alguna vegada al regidor, inclús a la Plaça Pau Casals, i també a 
les clavegueres de Can Morral es veuen moltes.” 
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C) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREC: Proyecto educativo orientado a las nuevas tecnologías 
 
“Presentamos un ruego que acompañamos de un proyecto educativo orientado a las nuevas 
tecnologías. ¿Por qué presentamos un proyecto y no sólo la idea? Simplemente para hacerlo 
más creíble. Es nuestra forma de trabajar.  
 
Ya lo hicimos cuando presentamos el proyecto de Escuela municipal de idiomas. Trabajamos 
una idea y la acompañamos. La acompañamos de un proyecto para que la idea se entienda 
perfectamente. Luego ustedes tienen la potestad de buscar otro proyecto que crean más 
interesante o se ajuste más al criterio que ustedes determinen, pero lo esencial es que se 
entienda la idea y que se lleve a cabo. 
 
Sra. Alcaldesa, fomentar la vocación por las nuevas tecnologías entre las nuevas 
generaciones es un trabajo que se ha de llevar a cabo desde la infancia. El proyecto que le 
presentamos persigue que los niños se interesen de manera divertida y jugando por la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, con talleres como el de la creación de 
videojuegos, en el desarrollo de aplicaciones para móviles, el de robótica con Lego o el de 
animación digital. Talleres pensados y adaptados para niños de 8 a 16 años. 
 
Es un proyecto que ofrece realizar actividades extraescolares, así como campus de verano. 
Es un proyecto consolidado en otros municipios. Es un proyecto que las arcas municipales 
pueden asumir. Es un proyecto de futuro, de pueblo, que le dará un valor añadido a nuestros 
jóvenes, igual que es el de la Escuela municipal de idiomas, proyecto que sabemos que le 
interesa, que tiene una enorme complejidad, hecho que le agradecemos, su interés, 
esperando que sea una realidad lo más pronto posible. Son proyectos que son viables 
económicamente porque se ajustan a nuestra situación financiera.  
 
Este proyecto, en el corto plazo, quizás, digo quizás, alguien se acuerde de que lo presentó el 
Sr. Antonio del Partido Popular, y fueron realidad por la voluntad de la Sra. Alcaldesa. Pero lo 
importante es que estoy seguro que habremos hecho, todos juntos, que es lo más importante, 
un trabajo increíble por los niños.  
 
Por todo lo expresado, el Partido Popular de Abrera, formula el siguiente ruego: 
 
Rogamos que el equipo de gobierno estudie el proyecto educativo orientado a las nuevas 
tecnologías a través de diferentes talleres que presentamos, dándole copia a la Sra. 
Alcaldesa. 
 
Si no lo ve adecuado realicen otros posibles proyectos educativos orientados a las nuevas 
tecnologías, porque lo importante es que este concepto de educación tecnológica sea una 
realidad en nuestro municipio en la menor brevedad posible. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.” 
 
2. PREC: Cláusulas suelo de las hipotecas 
 
Nuestro siguiente ruego es relativo a las cláusulas suelo de las hipotecas, una condición 
relativamente común que limita el interés que sigue pagando el cliente pese a la rebaja del 
Euribor. Sra. Alcaldesa, en Abrera existen muchas familias que deben soportar cada mes un 
sobreesfuerzo económico debido a la cláusula suelo que se le impuso en su hipoteca.  
 
Desde el Partido Popular sabemos de su sensibilidad con todo lo relativo al tema de la 
vivienda, tal y como refleja el cartel que su ilustrísima puso a la entrada del Ayuntamiento con 
el lema “Sí se puede”, lema que compartimos. Pero no basta con pegar carteles con bonitos 
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lemas, sino que hay que acompañarlos con acciones, para apoyar, defender e informar a 
nuestros vecinos. 
 
Por eso estamos seguros que su ilustrísima dará el aprobado, o sea la orden, para que se 
haga realidad el siguiente ruego, ruego que realiza el grupo municipal del Partido Popular de 
Abrera. 
 
Rogamos que el ente al que corresponda del equipo de gobierno se ponga en contacto con 
un gabinete jurídico o abogado especializado en banca, y concrete día y hora para que se 
informe a los vecino de Abrera del abanico de posibilidades que se ha abierto en los juzgados 
con las sentencias dictadas por los jueces en relación a la nulidad de las cláusulas suelo. Así 
como la posibilidad de la recuperación del dinero, de los intereses demás pagados debido a 
las cláusulas suelo.  
Así como apoyar económicamente a todas aquellas familias que decidan denunciar a su 
entidad financiera y su situación personal y económica no le permita hacer frente a la 
denuncia. 
 
Que quede bien claro que no se está pidiendo que el ayuntamiento asuma los gastos de la 
defensa jurídica de todos aquellos vecinos que decidan denunciar una vez informados por el 
gabinete jurídico, sino que el ayuntamiento pague los gastos del gabinete jurídico o abogado 
del día que se concrete para dar la información a los vecinos. Y ayudar económicamente a 
aquellas familias que su situación económica no le permita hacer frente a la supuesta 
denuncia si fuese pertinente. 
 
Pedimos también que el Ayuntamiento se comprometa con utilizar todos los medios de 
comunicación municipales para comunicar a todos los vecinos de Abrera del día y hora en 
que se realizará la reunión informativa por parte del abogado contratado.” 
 
3. PREC: Sector hostaler d’Abrera 
 
“El sector hostelero de Abrera está siendo castigado duramente por la crisis. Nuestra 
intención es hacer partícipes a nuestros hosteleros  de las oportunidades de negocio que se 
puedan crear en Abrera, como puede ser la explotación de la barra de bar que se considere 
necesario instalar en los diferentes actos y fiestas que organiza el ayuntamiento.  
 
Por todo lo expresado, rogamos se proceda a realizar un protocolo de participación para la 
explotación del servicio de bar que se considere necesario instalar en cualquier acto o fiesta 
que organice el Ayuntamiento, siendo requisito indispensable para los interesados tener la 
licencia municipal correspondiente, alta en la Seguridad Social e impuestos al corriente, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a notificar con el tiempo necesario a todos los hosteleros 
de Abrera, a todos, de la apertura del proceso de participación.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.” 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  
les 22:57 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 27 de setembre de 2013. 

 
Vist-i-plau 

 
La Secretària,         L’Alcaldessa, 
 
Mónica Clariana Nicolau        Maria Soler Sala 
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1/151 de la sessió del Ple Municipal de data 
29 de novembre de 2013 
 


