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AACCTTAA  DDEE  SSEESSSSIIÓÓ  OORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  DDAATTAA  
1122..0077..22001133  

 

A la Vila d’Abrera , essent les 19:13 hores del dia 12 de juliol 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) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 

 

Regidors/res delegats/des  Sr.   Francisco Sánchez Escribano (PSC) 
Sr.   Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 
Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 

 

Regidors/res                        Sra. Isabel Ruiz Bautista (PP) 
Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 
Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (PP) 
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A) 
Sra. Silvia Caroz Pereira (Ad’A) 

 

Secretària acctal.                 Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández 
 

Excusen la seva assistència el Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC) i el Sr. Iván 
Serrano Rodríguez (EU-IU) 
 

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. 
 

1/132 Acta núm. 03/2013 del Ple Ordinari celebrat el 31 de maig de 2013 

2/133 Proposta de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de       

            l’Inspecció de Treball. 

3/134 Modificació pressupostària, suplement de crèdit per al FIL 

4/135 Prendre coneixement de la renúncia regidora del Grup Municipal del Partit Popular. 

5/-       Precs i preguntes. 
 

1r PUNT.- Actes 
 

1/132 .  Aprovació de l’acta de la sessió de data 31 de maig de 2013 
 

L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 

EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si s'escau, de 
l'acta de la sessió de data 31.05.2013 i ordre de remissió a l'administració de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya.  



 2 

Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres que 
integren aquest òrgan col·legiat. 
 

Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix 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 10.07.2013, per 11 vots a favor dels grups 
municipals  del PSC, CiU, ICV i PP i per 3 abstencions del grup municipal d’Ad’A 
 

                                                             S’ACORDA      
 

Primer. Aprovar l'acta del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data 31.05.2013, sense 
correccions ni observacions.  
  
Segon. Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient 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.  
 
 

2n PUNT.- 2/133. Suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció 
d’Inspecció de Treball 
 

 
El Regidor d’Esports, Sanitat i Consum, presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
2/133. Suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’Inspecció de 
Treball 
 

A la  preocupant situació per la qual travessa el teixit associatiu català, en un moment de crisi 
estructural del món esportiu, on els recursos econòmics s'estan reduint de manera alarmant, 
cal sumar els problemes i incerteses suscitades arran del que és, sens dubte, una 
campanya d'inspeccions de treball i seguretat social d'extraordinària virulència, que 
està posant en perill la supervivència de moltes entitats esportives sense ànim de lucre amb 
un profund arrelament al territori. 
 

En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament amb 
el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una circular 
a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a què s'ha arribat amb la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització voluntària 
fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives. 
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Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i suposa 
l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions inspectores 
practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap suport 
institucional, i l'acceptació de la interpretació rigorosíssima per part de la inspecció de treball 
de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica totalitat de les relacions entre les 
entitats i els seus col·laboradors, en contra del que  fins ara ha estat una pràctica habitual 
entre ambdues parts. 
 

Els clubs i entitats esportives que tenen com a objectius bàsics el foment, el 
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, sense cap afany de 
lucre, conformen la part més important del teixit esportiu. Són ens dedicats principalment a 
l'esport de base i amateur, prestant un veritable servei públic, conjuntament  amb els 
ajuntaments que faciliten els equipaments municipals per a la seva activitat.  
 

El model esportiu català ha estat un referent arreu de l'Estat i fins i tot un referent 
internacional. El món local ha estat el pal de paller en el suport d'aquest sistema esportiu, 
invertint en la construcció d'equipaments esportius i coordinant l'activitat esportiva amb les 
entitats sense ànim de lucre, que han estat capaces durant les últimes dècades de fomentar 
la pràctica de l'esport amb costos accessibles per a  la majoria dels ciutadans. 
 

El paper dels directius és essencial. En la gran majoria dels casos són voluntaris que no 
perceben cap remuneració ni compensació econòmica, però que assoleixen entre les seves 
obligacions un complicat règim de responsabilitats, que si s’endureix en excés pot acabar 
amb la desmotivació i l’abandó de molts directius que realitzen la seva activitat per estima a 
l’esport, amb il·lusió i benevolència, sense cap altre incentiu. 
 

D'altra banda, per al desenvolupament normal de l'activitat esportiva de qualsevol entitat, és 
necessària la presència de col·laboradors com ara entrenadors, preparadors físics, monitors, 
encarregats de material, etc., que dediquin unes hores setmanals a aquesta activitat. 
 

Aquest sistema de funcionament forma part de la història i de la idiosincràsia de les entitats 
esportives sense ànim de lucre i encara que poc ortodoxa, ha estat una pràctica habitual, 
conceptualitzant les compensacions econòmiques per cobrir les despeses que origina  la 
realització de l’activitat esportiva al col·laborador. 
 
En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense 
suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de 
prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a 
empreses mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de 
lucre. 
 

El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les 
entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la 
supervivència del teixit associatiu,  com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica 
esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d’hàbits saludables i de 
cohesió social. 
 

Per tot això, des dels  Ajuntaments ens posicionem al costat de les entitats en defensa del 
nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat l’adopció de mesures urgents per 
afrontar la greu situació en la que estan immerses. 
 
Aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la 
Comissió Informativa General del dia 10.07.2013, per 11 vots a favor dels grups municipals  del 
PSC, CiU, ICV i PP i per 3 abstencions del grup municipal d’Ad’A 
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Els grups municipals del Partit Popular i Alternativa d’Abrera han presentat esmenes a l’acord 
durant el transcurs del ple, el debat de les quals s’ha acceptat per unanimitat. Les esmenes 
no han estat incorporades al text per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU i ICV 
i per 6 vots en contra dels grups municipals del PP i Ad’A.  
 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Exigir  a la Secretaria General d’Esports de la Generalitat que, en el marc de les 
seves competències, realitzi les següents actuacions de suport a les entitats esportives de 
l’esport base catalanes:  
 
- Gestionar amb la Inspecció de Treball la suspensió temporal de les actuacions 

inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les 
relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb 
caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d’inspecció.  
 

- Reobrir la taula de treball amb representació de la Secretaria de l’Esport, la Inspecció 
de Treball, les entitats municipalistes (FMC i AMC),  la UCEC (Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya),  
per establir el calendari d’actuacions entorn al pla de regularització de les entitats i 
clubs esportius.  
 

- Establir com a prioritat d’aquesta taula de treball, engegar una veritable campanya 
d'informació i suport tècnic a les entitats esportives, per tal de treballar conjuntament 
la voluntat del procés de regularització amb la Inspecció de Treball.  

 
- Instar la negociació amb el govern de l'estat d'una modificació de la legislació en 

matèria de cotització i liquidació dels drets de la seguretat social, per tal de reduir el 
percentatge de cotització de l'esport amateur. 

 
Segon.- Donar trasllat al President de la Generalitat, al Conseller d’Empresa i Ocupació,  al 
Secretari General d'Esports de la Generalitat, a la FCM, a la ACM, a la UCEC, a la UFEC, als 
Consells Esportius de Catalunya i a les Federacions Esportives de Catalunya dels acords.  
 
 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i 
sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de 
la mateixa.  
 
 
3r PUNT.- 3/134. Modificació pressupostària, suplement de crèdit aportació FIL 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
La Fundació Privada per a la Integració Laboral de Persones d’Abrera, Esparreguera, Olesa 
de Montserrat, Sant Esteve de Sesrovires i Collbató (FIL), és una Fundació Privada, subjecta 
a la legislació de la Generalitat de Catalunya, de caràcter social, que desenvolupa la seva 
activitat sense cap afany de lucre. Va ser constituïda el 28 de Juliol de 2000 i va ser inscrita 



 5 

al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter permanent i durada 
il·limitada, per voluntat dels representants dels Ajuntaments abans esmentats. 
  
D’acord amb la legislació vigent, té plena capacitat jurídica i d’obrar, sense més limitacions 
que les establertes a les lleis i als seus estatuts. 
 
L’Ajuntament d’Abrera va aportar al FIL un import de 21.780,35€, corresponent a la seva 
participació del 16’25% del total del fons dotacional. Per acord de la Junta de Govern Local 
de data 20 de juny de 2013 es va aprovar una aportació per recapitalització de 29.302,49€. 
 
En la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació celebrada el 26 d’abril de 2013, per 
majoria qualificada, es va acordar augmentar la dotació del fons fundacional per a poder 
garantir el compliment de les finalitats i objecte de la Fundació en la quantitat total de 
180.000€, motivat per la pèrdua de subvencions per part de la Generalitat de Catalunya, 
entre d’altres, de manera que l’Ajuntament d’Abrera, com a Patró Fundador ha d’aportar al 
fons funcional una quantitat de 29.302,49€.  
 
En l’elaboració del pressupost 2013, no es va incloure l’import d’aquesta previsió, no obstant, 
quan s’ha de realitzar una despesa que a nivell pressupostari sigui insuficient o no ampliable, 
la presidenta pot incoar l’expedient de suplement de crèdit.  
 
L’expedient, sobre el qual la intervenció ha d’emetre prèviament informe, s’ha de sotmetre a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressupostos. També hi són aplicables les normes sobre informació, reclamació i publicitat 
dels pressupostos a què es refereix l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Això vol dir que una vegada aprovat inicialment l’expedient, s’haurà d’exposar al públic, amb 
anunci al BOPB  per 15 dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar-
hi reclamacions davant del ple. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant 
aquest termini no s’hi han presentat reclamacions; en cas contrari el ple disposa d’un mes 
per resoldre-les. Igualment seran aplicables les normes referents al recurs contenciós 
administratiu contemplades a l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
La partida que s’ha d’incrementar és la numero 945/72201 del pressupost de despesa de 
l’exercici 2013 de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa de la regidoria d’Hisenda, Ensenyament, 
Cultura i Comunicació, en ús de les atribucions que li atorga el Decret d’Alcaldia numero 
13691 de 23 de juny de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 
11 de juliol de 2011, i ha estat dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 10.07.2013, per 11 vots a favor dels grups municipals  del PSC, CiU, 
ICV i PP i per 3 abstencions del grup municipal d’Ad’A. 
 
El govern municipal ha presentat una esmena al text de l’acord (supressió del dispositiu 
Tercer) durant el transcurs del ple, el debat de la qual ha estat acceptat per unanimitat. 
L’esmena ha estat acceptada per 12 vots a favor dels grups municipals del PSC, Ad’A, CiU i 
ICV i per 3 abstencions del grup municipal del PP. 
 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost consistent en suplement de crèdit segons les 
especificacions següents: 
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Pressupost de despeses: suplement de crèdit 
 
Partida: 945/72201 
Nom: Ampliació dotació FIL 
Consignació inicial: 0,00 € 
Proposta d’increment: 29.302,49 € 
Consignació definitiva:  29.302,49 € 
 
Pressupost d’ingressos: finançament  
 
Finançament: 
Aquesta modificació es finança  amb transferències de crèdit de les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 
Partida: 165/63700 
Nom: REPOSICIÓ ENLLUMENAT PUBLIC 
Consignació inicial: 35.000,00 € 
Proposta de decrement:  6.000,00 € 
Consignació definitiva: 29.000,00 € 
 
Partida: 161/63902 
Nom: REPOSICIÓ CLAVEGUERAM 
Consignació inicial: 37.000,00 € 
Proposta de decrement:  6.000,00 € 
Consignació definitiva: 31.000,00 € 
 
Partida: 171/61900 
Nom: REHABILITACIÓ DE PARCS I JARDINS 
Consignació inicial: 220.000,00 € 
Proposta de decrement: 8.000,00   € 
Consignació definitiva: 168.401,96 € 
 
Partida: 150/61901 
Nom: REHABILITACIÓ VIES PÚBLIQUES 
Consignació inicial: 250.000,00 € 
Proposta de decrement: 9.302,49  € 
Consignació definitiva: 192.484,79 € 
 
Total increment pressupost de despeses: 29.302,49 € 
Total increment pressupost d’ingressos: 29.302,49 € 
 
Segon.-. Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 dies, 
durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. 
Passats els 15 dies, si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
Tercer.- Notificar a la Fundació per a la Integració Laboral i als Ajuntaments de Collbató, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve de Sesrovires. 
 
Quart.- Donar compte al Departament d’Intervenció, Tresoreria i Finances 
Es produeixen intervencions, que consten íntegres en el CD annexat a aquesta acta i 
sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
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Vots a favor: 12 
 

 
Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino 
Requena, Montserrat Navarro Caraballo, 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  
 

 

Abstencions: 3 
 

Grup Municipal del PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. Joan A. Castillo Guàrdia 

 
 
 
4t PUNT.- 4/135. Cessament regidora 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
Mitjançant escrit de data 3 de juny de 2013 la senyora Isabel Ruiz Bautista, ha presentat la 
seva renúncia del càrrec de regidora d’aquest ajuntament. 

D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre pel qual s'aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals el regidor de 
qualsevol entitat local perdrà la seva condició, entre altres causes, per renúncia, que haurà 
de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.  

Així mateix, segons l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en el cas de renúncia d'un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o, si escau, 
al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de col·locació. 

La Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius locals, estableix que, una vegada passats els cent dies de les 
eleccions, la Junta Electoral central passa a ser l'òrgan permanent de l'Administració 
electoral a l'efecte d’expedició de credencial nova en cas de renúncia.  

El Ple de la Corporació ha de prendre coneixement de la renúncia i remetrà certificació de 
l'acord adoptat a la Junta electoral central a l'efecte que aquesta procedeixi a la substitució 
conforme la LOREG indicant el nom de la persona que, segons el parer de la Corporació, 
correspon cobrir la vacant. 

Cal esmentar que la renúncia només és efectiva una vegada el Ple de la Corporació ha pres 
coneixement de la mateixa i, per tant, fins a aquest moment la regidora afectada pot exercir 
els drets i funcions del seu càrrec. 

D’acord amb tot el relacionat anteriorment, i en ús de les facultats que m’atorga la llei, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- Acceptar i prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Isabel Ruiz 
Bautista del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament integrant de la llista electoral presentada 
pel Partit Popular agraint-li els serveis prestats al municipi d’Abrera. 
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Segon.- Declarar la vacant, remetre certificació d’aquest acord i sol·licitar a la Junta Electoral 
Central que expedeixi la credencial al següent membre de la llista. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessada. 

 
Tots els membres assistents es donen per assabentats  
 

 
 La Sra. Isabel Ruiz Bautista s’aixeca del seu seient i passa al públic. 

 
 

5è PUNT. Precs i  Preguntes 
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
 
5.1 PRECS I PREGUNTES ESCRITES 
 
A) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
1. PREC. Gossos presents als barris: Tant des del servei de Correus com per part d’entitats 
de veïns i veïnes en general del municipi, se’ns ha comunicat que la problemàtica amb els 
gossos alhora de repartir correu o informació a les bústies dels diferents barris d’Abrera 
continua. 
 
Per tot això abans d’haver de lamentar alguna nova lesió, demanem a l’Equip de govern que 
expliqui al Ple: 
 
- Quines mesures pensen portar a terme en relació a aquesta problemàtica. 
 
 
2. PREC. Tancament del Centre Aquàtic Municipal a l’agost: Novament, hem portat al Ple 
la problemàtica existent amb el tancament del CAM a l’agost. 
 
Per molts usuaris i usuàries, el fet que el CAM romangui tancat a l’agost alhora que se li 
carrega la mensualitat, és un fet incongruent. 
 
Alhora, entenem que aquesta percepció potser és deguda, en gran part, a que no s’expliquen 
amb la suficient claredat les raons als usuaris, raons les quals, tanmateix, no són compartides 
pel nostre grup en la seva totalitat. Per tot això demanem a l’Equip de Govern: 
 
1. Que intenti mantenir obertes també a l’agost i en la mesura del possible, aquelles 

instal·lacions del CAM que no sigui necessari tancar-les per fer el seu manteniment. 
2. Que es doni la possibilitat de distribuir el cobrament en 11 mensualitats en lloc de les 12 

actuals. 
3. Que de no ser possible cap de les dues anteriors accions, almenys, es doni amb claredat 

les explicacions adients als usuaris i usuàries del CAM per evitar malentesos. 
 
3. PREC. Nau de tractament d’envasos del complex logístic de Mercadona: Un veí del 
municipi s’ha adreçat a nosaltres preocupat per la informació que recull el Butlletí AbreraInfo 
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del mes de febrer (repartit al juny) referent a la nau de tractament d’envasos del complex 
logístic de Mercadona. 
 
Per tot això, demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple: 
 
1. Quin tipus d’activitat es portaria a terme en aquesta nau. 
2. Quin impacte ambiental tindria aquesta activitat. 
3. Quina valoració de la mateixa en fan els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Abrera.  
 
4. PREC. Instal·lacions municipals amb amiant: Atès que no fa gaires anys, l’amiant, en 
forma de fibrociment, s’utilitzava molt a la construcció, com per exemple, en canonades, 
cobertes o aïllants. 
 
Atès que, des de fa anys, se sap que aquest material és cancerigen fet pel qual s’ha prohibit 
en molts països de la Unió Europea. 
 
Per tot això, demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple: 
1. A quines instal·lacions municipals existeix encara aquest material i quin risc existeix per a 

la població. 
2. Si existeix un Pla de recanvi d’aquests materials. 
3. Quines activitats s’han portat a terme en aquesta legislatura en aquest sentit. 
 
 
5. PREC. Magatzem de fibra de vidre i productes perillosos del carrer Can Noguera: A la 
Junta de govern núm. 65 de data 05.06.2013 es fa esment d’un magatzem de fibra de vidre i 
productes perillosos al carrer de Can Noguera núm. 19. 
 
Per tot això, demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple: 
1. Quin tipus d’activitat es portaria a terme en aquest magatzem. 
2. De quin tipus de productes perillosos estem parlant. 
3. Quin impacte ambiental tindria l’activitat que es desenvoluparia en aquest magatzem. 
4. Quina valoració de la mateixa en fan els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
6. PREC. Falta de llum al Parc de l’Església: Alguns veïns i veïnes ens han fet saber que, 
darrerament, es tornen a repetir els episodis de falta de llum al parc de la Vinya darrera de 
l’església amb la consegüent perillositat per als vianants i la sensació d’inseguretat ciutadana 
que això produeix. 
 
Suposadament, aquesta problemàtica s’havia de solucionar amb l’arribada de la nova 
empresa de manteniment de l’enllumenat públic però sembla que no ha estat així. 
 
Per tot això, demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple: 
1. A què es deu aquest problema de falta de llum. 
2. Quines mesures pensen prendre. 
 
7. PREC. Relatiu al manteniment de les piscines d’estiu: Novament els veïns i veïnes del 
municipi ens han fet coneixedors de problemàtiques diverses relacionades amb el 
manteniment de les piscines d’estiu: dutxes que no funcionen, mal estat de la gespa, etc. 
Aquestes problemàtiques s’uneixen a les que ja s’han hagut d’afrontar com ara les filtracions 
importants d’aigua, l’estat del paviment de les piscines, els problemes d’evacuació d’aigües 
residuals i un llarg etc. 
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Tot i que, en el seu moment, degut  l’ARE, a aquesta instal·lació municipal se li va posar data 
de caducitat, sembla que actualment ja no sembla adequat seguir amb la política de posar 
xaps sobre la marxa. 
 
Per tot això, demanem a l’equip de govern que expliqui al Ple: 
1. Quines són les mesures que darrerament ha portat a terme en relació a la problemàtica 

assenyalada. 
2. Quina és la idea que tenen al respecte d’aquesta instal·lació a curt i mig termini. 
 
8. PREC. Reixes de canalització de l’aigua de pluja del Parc de Can Morral: Alguns veïns 
i veïnes del municipi ens han fet saber que les reixetes de canalització de l’aigua de pluja 
situades al Parc de Can Morral, al darrere de la Casa de Cultura, estan trencades, amb el 
consegüent perill que d’aquest fet es desprèn doncs qualsevol persona, especialment infants, 
podrien fer-se mal. 
 
Per tot això, demanem a l’equip de govern que: 
1. Repari aquestes reixetes. 
2. Prengui les mesures adients per evitar que ningú pugui fer-se mal fins que aquestes 

reixetes s’arreglin. 
 
B) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREGUNTES:  
 
- Quines valoracions es segueixen a l’hora de contractar les persones que es presenten a les 
diferents ofertes de treball temporal que ofereix aquest Ajuntament? 
 
- Quantes persones solen presentar-se per a tals ocupacions? 
 
- Quina publicitat sol donar-se a aquestes convocatòries? 
 
- Quants pisos propietat de la Generalitat hi ha actualment buits al nostre municipi. 
 
- Quines actuacions s’han pres o es van prendre per impedir que actes com els que es van 
produir recentment al nostre municipi a Caixa Manresa avui Catalunya Banc, i Caixa Sabadell 
avui BBVA que se’ls ompli les vidrieres de pasquins? 
 
 
5.2 PRECS I PREGUNTES ORALS 
 
A) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera 
 

1. PREGUNTA. Terrasses dels bars: Recentment hem pogut observar que s’han delimitat 
un parell de terrasses, en concret al carrer Antonio Gaudí, s’ha delimitat la zona on han d’anar 
les taules i les cadires. No tinc constància que s’hagin delimitat més, no sé si a Abrera pot 
haver més de 20 terrasses. 
 

-Com és que només s’han delimitat aquestes dues?  
-Pensen marcar a tota la resta de terrasses les zones delimitades on han d’anar les cadires i 
les taules?  
 

Si s’ha de fer, creiem que hagués estat oportú també començar per les que té competència el 
propi Ajuntament. Hagués estat bé marcar aquelles que ja són municipals, encara que tinguin 
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la seva cessió, per veure que és una cosa general i no específica d’algunes terrasses en 
concret. 
 

2. PREGUNTA. Problemàtica al carrer Martorell: Al costat de la parada dels taxis hi ha una 
sortida del gual de l’edifici que té una zona marcada als laterals per triangles, però com que 
no hi ha cap element dissuasori, molta gent estaciona el seu vehicle. Segurament és la zona 
del municipi amb més problemàtica d’estacionament. Això condiciona la sortida dels vehicles, 
sobretot a nivell de seguretat, ja que la visibilitat es redueix, sobretot si és un vehicle gran 
com una furgoneta. 
 

Demanem, si és possible, que es posin elements que impedeixin l’estacionament de vehicles 
just al costat de la parada del gual. 
 
Per aquest carrer també passa el Bus urbà i és crea un conflicte si s’estacionen vehicles més 
grans de l’habitual o furgonetes, ja que aquests impedeixen el pas del bus. S’hauria de fer 
alguna actuació o canviar el recorregut del bus per evitar aquests inconvenients. 
 

B) Grup Municipal del Partit Popular (PP) 
 
1. PREC: Rogamos urgentemente se apruebe, por el equipo de gobierno, la creación de la 
plaza de personal de conserje para la tercera escuela, así como determinar las bases de 
selección, previa aprobación de declaración de servicio prioritario, para darle legalidad según 
la legislación vigente. 
 

2. PREC:  En la exposición de los representantes de la tercera escuela en la última reunión 
del Consejo Escolar quedó patente la falta de personal para la adaptación al idioma de niños 
extranjeros.  
Aún recuerdo a la Sra. Marcos cuando se reía e insinuaba de xenófobo al Sr. Joan Castillo, 
del grupo municipal del Partido Popular, cuando preguntaba cuantos niños extranjeros había 
en los colegios de Abrera.  
Nuestra intención entonces no era discriminar a nadie, y nuestra intención ahora no es 
discriminar a nadie, sino darle una oportunidad, una oportunidad al recién llegado para que 
se adapte cuanto antes al nivel académico, y una oportunidad para los niños españoles para 
que su educación no se retrase por la adaptación de los recién llegados. 
 

Por todo lo expuesto rogamos atienda las demandas respecto a las necesidades para una 
mejor adaptación de los recién llegados en todas las escuelas del municipio. 
 

3. PREC: Que se aproveche la ocasión de cambiar las cinco farolas del parque de la viña 
para iluminar la zona del skate propuesta por nuestro grupo en su día. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent les 
21:30 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 12 de juliol de 2013. 
 

Vist-i-plau 
 
L’Alcaldessa,       La Secretària acctal., 
Maria Soler Sala      Isabel M. de la Cerda Fernández  
 

Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1/143 de la sessió del Ple Municipal 
de data 27 de setembre de 2013 
 
 


