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Sr.   Josep González Ballesteros 
 

 
 

Interventora Sra. Rocío Llarás Muzas 
 

 
 

 
En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
19.10 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, els 
membres del Ple Municipal amb l'assistència del secretari de la Corporació Municipal. 
 
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió ordinària, per a l'estudi dels temes 
inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
Un cop comprovat el quòrum d'assistència necessari per a  la vàlida celebració de la sessió, 
la presidenta obra la sessió i es procedeix a l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del 
dia. Aquest quòrum es manté durant tota la sessió. 
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ORDRE DEL DIA                                                          Sessió de data 25 de novembre de 2011 

 

- Aprovació de les actes de les sessions del dia 30.09.2011, 21.11.2011 i 26.11.2011. 

- Donació de comptes de resolucions en matèria de personal. 

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat per al desenvolupament del servei comarcal d’informació i assessorament a 

dones Baix Llobregat (SIAD). 

- Aprovació inicial el Pla d’actuació municipal per a risc químic, PLASEQCAT, pel municipi 

d’Abrera. 

- Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb el diagnòstic social d’Abrera. 

- Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb l’auditoria de gestió municipal. 

- Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per suprimir la paga extra de Nadal 

dels sous dels càrrecs electes de l’ajuntament d’Abrera aquest any 2011. 

- Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya en defensa de la moció instant al 

govern a no signar el conveni bilateral amb el Marroc per atorgar el vot a les eleccions locals als 

immigrants marroquins. 

- Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la promoció 

municipal del cooperativisme. 

- Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la tarifació social a 

les ordenances fiscals municipals. 

 
ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS A LA SESSIÓ PER UNANIMITAT: 
 
- Iniciativa dels grups municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en 

relació a la creació del Banc de temps 

- Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb la Creació del Fons 

d’Ordenació Hipotecària de Catalunya 

- Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb la informació sobre execució 

dels pressupostos i dels moviments de tresoreria. 

 
� Precs i preguntes  
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ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 25 de novembre de 2011 
 

 
NÚM. ASSUMPTE 

- ORDRE DEL DIA 
21 Aprovació de les actes de les sessions del dia 30.09.2011, 21.11.2011 i 26.11.2011. 
22 Donació de comptes de resolucions en matèria de personal. 
23 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat per al desenvolupament del servei comarcal d’informació i assessorament a dones Baix 
Llobregat (SIAD). 

24 Aprovació inicial el Pla d’actuació municipal per a risc químic, PLASEQCAT, pel municipi d’Abrera. 
25 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb el diagnòstic social d’Abrera. 
26 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb l’auditoria de gestió municipal. 
27 Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per suprimir la paga extra de Nadal dels 

sous dels càrrecs electes de l’ajuntament d’Abrera aquest any 2011. 
28 Iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya en defensa de la moció instant al govern 

a no signar el conveni bilateral amb el Marroc per atorgar el vot a les eleccions locals als 
immigrants marroquins. 

29 Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la promoció 
municipal del cooperativisme. 

30 Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació amb la tarifació social a 
les ordenances fiscals municipals. 

31 Iniciativa dels grups municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en 
relació a la creació del Banc de temps 

32 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb la Creació del Fons d’Ordenació 
Hipotecària de Catalunya 

33 Iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb la informació sobre execució 
dels pressupostos i dels moviments de tresoreria. 

- ANNEXES 
Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 23.11.2011 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                            Sessió de data 25 de novembre de 2011 
 

 
D’assistència i permanència en la Sala:  El Sr. Francesc Xavier Bazán del Grup municipal 
de Plataforma per Catalunya s’incorpora a la sessió a l’inici del punt sisè de l’ordre del dia. 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: Cap 
 
Altres incidències de funcionament: Cap 
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A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS 
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents. 

 
A1)  ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA) 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                       NÚM. 21  DE DATA 25.11.2011 
 
EXPEDIENT: De sessió de les actes que s'aproven. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si 
s'escau, de les actes de les sessions de data 30.09.2011, 21.10.2011 i 26.10.2011 i ordre 
de remissió a l'administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l'esborrany-minuta de les actes de les sessions indicades que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de resolució, no 
s'aprecien observacions o errades a corregir, el Ple municipal per unanimitat dels membres 
presents 
 
                                                             ACORDA                             
 
Primer. Aprovar les actes del Ple Municipal, corresponents a les sessions de data 
30.09.2011, 21.10.2011 i 26.10.2011, 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. 
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ACORD DEL PLE  MUNICIPAL                                        NÚM. 22  DE DATA 25.11.11 
 

EXPEDIENT: Els referenciat ASSUMPTE:  Assabentat de contractacions laborals de 
màxima urgència.  
 
 

Vista la necessitat, urgent i transitòria, de contractar personal pel procediment de màxima 
urgència. 
 

Atès el que disposa l’article 291.3 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, així com els 
articles 55.f) i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les entitats locals, i altres disposicions aplicables. 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació de les següents contractacions laborals per via 
d’urgència: 
 
 
Expedient: C:5.0 N:-- T:00 V:Personal/DGR S:01 
Interessat: Sr. David García Rodríguez 
Inici: 06.09.2011 
Final: 05.10.2011 
Categoria Oficial de Segona d’ instal·lacions esportives / Laboral de Grup D1/RE 
Resolució Decret d’Alcaldia núm. 14029 de data 22.09.2011 
Motiu: Es fa necessari de manera urgent i transitòria contractar una persona pel temps 

indispensable, amb motiu del naixement, amb un mes i mig d’antelació, del fill de l’Oficial 
de primera de brigada /  VFMC instal.  Esportives i Cap d’Unitat Sr. Oscar González 
Jiménez i  en conseqüència del gaudiment del permís per naixement i paternitat i la 
impossibilitat, per falta de temps material, de realitzar un procés de selecció. El Sr. 
González  serà substituït pel Sr. Iván García Rodríguez amb motiu de la seva experiència i 
formació percebent el factor de productivitat com a Cap d’Unitat durant el període de 
substitució del Sr. González. El Departament d’Esports ha contactat amb el Sr. David 
García Rodríguez per substituir al Sr. Iván García Rodríguez durant el temps que realitzi 
les tasques del Sr. González, en tant que reuneix els requisits d’idoneïtat per a realitzar el 
treball i donat que posseeix els coneixements i les aptituds professionals necessàries, 
motiu pel qual, es proposa la seva contractació per màxima urgència. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                             NÚM. 23 DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:CONTRACT N:P5800011H T:00 V:RegConv.187 S:00  ASSUMPTE: 
Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei Comarcal d’informació i 
Assessorament a Dones Baix Llobregat (SIAD)  
 
Vista la voluntat municipal de potenciar el compromís institucional en polítiques i accions 
dirigides a l’equitat de gènere, la Regidoria de Dones i Igualtat, posa en funcionament el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) amb la col·laboració del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en els termes que estableix en el conveni que segueix.  
 
Vist que en el procés d’elaboració de l’esmentat document la coordinació ha correspost al 
Departament d’Acció Social. Dones i Igualtat, i la redacció final del text s’ha realitzat també 
pels serveis interns d’aquesta Administració. 
 
Atesa que la tramitació administrativa interna correspon al Departament d’Acció Social. 
Dones i Igualtat, i que la gestió i coordinació de la signatura correspondrà aquest Ajuntament 
també. 
 
Atès que el conveni amb vigència des de l’7 de novembre fins al dia 30 d’abril  de 2012 
estarà signat per les següents parts: 
- Joaquim Balsera Garcia, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, assistit 

pel Secretari Accidental d’aquest, Lluís González Roig. 
- Maria Soler i Sala, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Abrera, assistida pel 

Secretari, Josep González Ballesteros. 
 
Atès que aquesta iniciativa ha estat avalada pel criteri tècnic de la Tècnica d’Igualtat en 
informe de 18 de novembre de 2011, el qual, atesa la seva especialitat constitueix l’informe 
de cap de dependència preceptiu segons l’article 172.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.11, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents 
 

ACORDA  
 
Primer. Aprovar  el conveni,  tramès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a data 14 de 
novembre, pel desenvolupament del SIAD, i facultar a l’Alcaldessa per a la seva signatura, 
i que es transcriu seguidament: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA  I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI COMARCAL D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A 
DONES BAIX LLOBREGAT (SIAD) . 
 
Baix Llobregat, a.... data 2011 
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REUNITS 
 
L’ II.Im President Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
en nom i representació de l'esmentada entitat, en vitut de les facultats que li confereix l'acord de la Junta de Govern 
celebrada el dia 7 de novembre de 2011, amb domicili a Sant Feliu de Llobregat, CN 340 pq 1249-Parc Torreblanca, 
amb CIF número P 5800011H, i assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que dóna fe de l'acte. 
 
D’altra part la Sra. Maria Soler Sala en la seva qualitat d’alcaldessa d’Abrera, en l’exercici de les seves competències en 
nom i representació d’aquesta entitat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de 
..................................................., assistida pel secretari Josep González i Ballesteros que dona fe de l’acte.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present contracte, d’acord amb els 
següents antecedents administratius: 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat té una amplia trajectòria comuna i coordinada en el desenvolupament 
de polítiques d’igualtat de gènere, tant en l’organització dels diferents congressos de Dones del Baix Llobregat (al 2002, 
2006 i al 2010), com en la creació i impuls del Consell de les Dones del Baix Llobregat, així com en l’impuls e projectes 
específic en l’àmbit de les dones i en l’elaboració de dos Plans Transversal de Polítiques de Dones al Baix Llobregat. 
 
Segon.- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el seu preàmbul 
estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra la violència masclista requereix establir 
mecanismes de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques implicades, i també fomentar la 
participació i la col·laboració de les entitats i les organitzacions socials, en especial els consells i les associacions de 
dones. 
 
Una de les finalitats d’aquesta llei és crear la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de 
violència masclista. Aquesta Xarxa està integrada per un conjunt de recursos i serveis públics entre els quals està el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) (art. 54). Segons l’article 56.1 de la mateixa llei, “els serveis 
d’informació i atenció a les dones són serveis d’informació assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, 
amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i 
familiar”; especialment es destinen a les dones que pateixen situació de violència masclista (art. 15.3). 
 
A l’article 83.1 de la mateixa llei senyala que als municipis els hi correspon “Programar, prestar i gestionar els serveis 
d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.” 
 

a. En el cas dels municipis de més de 20.000 habitants, tenen la responsabilitat de “programar, prestar i 
gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes 
especificats per aquesta llei” (art. 83.a). 

 
b. En el cas dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, “poden delegar llurs competències a una 
mancomunitat de municipis o a altres ens locals.” (art. 80.12). 

 
Tercer.- La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat acorda el 19 de setembre de 2011 l’aprovació i 
signatura del Contracte Programa 2011 amb l’Institut Català de les Dones (ICD) per la coordinació, cooperació i 
col·laboració en matèria de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) . 
Per tant, s’estableix posar en funcionament com a experiència pilot, el SIAD Baix Llobregat, adreçat especialment a 
dones dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 
 
Quart.- L’ajuntament d’Abrera per la seva situació geogràfica i accessibilitat es proposa com a un punt d’actuació del 
servei comarcal per tal de donar cobertura als municipis més pròxims., de menys de 20.000 habitants. 
 
 
COMPROMISOS 
 
PRIMER.- El Consell Comarcal es compromet a aportar una jurista i una psicòloga per tal de dur a terme el servei jurídic 
i psicològic en el punt d’actuació d’Abrera, Hotel d’Entitats, que donarà cobertura i assistència a dones dels municipis de 
menys de 20.000 habitants que requereixin el servei.  
L’ajuntament haurà de notificar amb la suficient antelació el canvi d’adreça del punt d’actuació si s’escau. 
 
SEGON.- El Servei jurídic consisteix en l’atenció individualitzada per tal d’orientar a les dones en els àmbits jurídics: 
drets de família, violència de gènere, dret penal, drets de propietat, qüestions d’assetjament, dret laboral, entre d’altres. 
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TERCER.- El Servei d’atenció psicològica es tracta d’un suport psicològic per facilitar el procés de presa de decisions 
personals i motivació pel canvi personal. Proporcionar orientació, fomentar l’autoestima personal, detectar situacions de 
violència masclista, contenció i acompanyament psicològic, entre d’altres.  
 
QUART.- Es dedicaran 3 hores setmanals d’atenció jurídica i 3 hores setmanals d’atenció psicològica. El Consell 
Comarcal del Baix Llobregat es reserva el dret de poder incrementar o disminuir les hores d’atenció en funció de les 
necessitats del servei. 
 
CINQUÈ.- L’ajuntament d’Abrera haurà de posar a disposició del servei un despatx amb taula, ordinador amb connexió a 
internet, impressora per atendre a les usuàries. Aquest despatx ha de ser accessible i garantir la confidencialitat. 
També haurà de disposar d’un armari tancat per custodiar els expedients i el Consell Comarcal els podrà requerir en 
qualsevol moment, sent obligació de l’entitat guardar i custodiar.-los fins al seu trasllat al Consell Comarcal.  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva el dret de poder incrementar o disminuir les hores d’atenció en funció 
de les necessitats del servei. 
L’ajuntament d’Abrera haurà de respectar i s'obliga a complir amb les prescripcions que preveu la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i 
resta de normativa concordant. Així mateix, s'obliga a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les 
quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara desprès de 
la finalització de la prestació d'aquest servei, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
SISÈ.- La durada d’aquest conveni tindrà vigència del 7 de novembre de 2011 al 30 d’abril de 2012. 
 
SETÈ.- El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb les 
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les normes comunes de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
VUITÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució. La 
resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es 
consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

- Per resolució, d’acord amb el paràgraf anterior. 
- Per mutu acord de les parts signatàries". 

 
NOVÈ.- El present conveni te naturalesa administrativa. Les discrepàncies que pugin sorgir de la seva execució seran 
resoltes per mutu acord de les parts. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.  
 
I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en el lloc i data indicat a 
l’encapçalament, 
 
Sr. Joaquim Balsera Garcia  President Consell Comarcal del Baix Llobregat   Sr. Lluís González Roig Secretari Accidental  Consell Comarcal del 
Baix Llobregat      
Sra. Maria Soler Sala  Alcaldessa  Ajuntament d’Abrera   Sr. Josep Gonzalez Ballesteros Secretari Ajuntament d’Abrera “ 
        
                        

Segon.  Declarar que, en raó a l’article 21.1b de la Llei reguladora de les bases del règim 
local, l’alcaldessa es troba facultada per ministeri de llei per actuar com  a representació 
de l’ajuntament en la formalització d’aquest conveni, sense que calgui cap atribució de 
potestat per part del ple. 
 
Tercer. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona. Potestativament, es podrà interposar recurs de 



 9 

reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència actuada en el termini d’un mes. 
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Quart. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Hisenda, Ensenyament, Cultura i 
Comunicació; als Departaments de Promoció Econòmica, Administració; als Departaments de 
Joventut i Gent Gran; als Departaments d’ Esports, Salut i Consum i als Departaments de 
Seguretat ciutadana. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 24  DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C: 8.4.1-2 N: 1.01/2011 T: 06 V: 0/0 S: 01 ASSUMPTE: Aprovar inicialment 
el Pla d’actuació municipal per a risc químic, PLASEQCAT, pel municipi d´Abrera. 
 
Aquest pla ha estat revisat i verificat pel tècnic de Inspecció, i Protecció Civil del ajuntament 
de Abrera  
Pel que es demana a l'òrgan competent de la Generalitat d'acord amb l'article 47.2.a) de la 
Llei 4/1997 de Protecció civil de Catalunya. la seva homologació. 
 
Vist l'anterior es proposa al Ple la adopció de l'Acord següent.: 
 
Acord únic aprovat en el Ple perquè després sigui homologat per l'òrgan competent de la 
Generalitat.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Atesa les disposicions vigents en matèria de gestió econòmica-financera, comptable i de 
contractació. 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.11, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents 

 
ACORDA 

 
Primer. Aprovar inicialment el  Pla d’actuació municipal per a risc químic, PLASEQCAT, pel 
municipi d´Abrera, elaborat per l’empresa T&Associats Consultors ( David Tisaire Berga ), i 
supervisat pel tècnic municipal de protecció civil, Jesús Lazo i Ortega, el qual conté les 
determinacions exigides normativament i seguirà els tràmits d’homologació davant de la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Segon. Sotmetre el pla a informació pública durant un termini de vint dies hàbils, prèvia la 
publicació dels tràmit a Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i a la web 
municipal.  
 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació pública 
no es formula cap al·legació. 
 
Quart. Cas que operi l’aprovació definitiva automàtica disposada a l’apartat anterior, elevar el 
Pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, per conducte 
de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. 
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- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, a partir d’aquell moment, l’acte constitueix una 
resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos o, potestativament, de recurs de reposició davant 
del ple en el termini d’un mes. 
 
- Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                             NÚM. 25 DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució relativa al  
diagnòstic social d’Abrera. 
 
Vista la proposició d’acord de data 19 d’octubre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal d’Alternativa d’Abrera 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“MOCIÓ: DIAGNÒSTIC SOCIAL D’ABRERA 
 
Atesa l’actual situació de crisi econòmica que està afectant de manera molt important a les famílies 
d’Abrera. 
Atès que l’Ajuntament s’ha de comportar - especialment en aquests moments complicats - com una 
empresa prestadora d’aquells serveis socials que garanteixen l’Estat del Benestar. 
Atès que els recursos de l’Ajuntament són limitats i que només essent coneixedor, en profunditat, de 
la realitat social del municipi es poden planificar de forma eficient les accions socials que cal 
implementar. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem al Ple de l’Ajuntament: 
 
- Que durant  el primer semestre de l’any 2012, l’equip de Govern elabori i presenti al Ple un 
Diagnòstic Social del Municipi d’Abrera que contempli tota una sèrie de indicadors socials que puguin 
ser monitoritzats i actualitzats posteriorment. 
- Que aquest Diagnòstic Social esdevingui la base d’un futur Pla d’Ajut a les Famílies o Pla Estratègic 
dels serveis socials d’Abrera.” 
 
Atès que han estat acceptades i incorporades al text les esmenes presentades pels grups 
municipals Socialista, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“MOCIÓ: DIAGNÒSTIC SOCIAL D’ABRERA 
 
Atesa l’actual situació de crisi econòmica que està afectant de manera molt important a les famílies 
d’Abrera. 
Atès que l’Ajuntament s’ha de comportar - especialment en aquests moments complicats - com una 
empresa prestadora d’aquells serveis socials que garanteixen l’Estat del Benestar. 
Atès que els recursos de l’Ajuntament són limitats i que només essent coneixedor, en profunditat, de 
la realitat social del municipi es poden planificar de forma eficient les accions socials que cal 
implementar. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem al Ple de l’Ajuntament: 
 
- Que durant l’any 2012, l’equip de Govern elabori i presenti al Ple un Diagnòstic Social del Municipi 
d’Abrera que contempli tota una sèrie de indicadors socials que puguin ser monitoritzats i actualitzats 
posteriorment. 
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- Que aquest Diagnòstic Social esdevingui la base d’un futur Pla d’Ajut a les Famílies o Pla Estratègic 
dels serveis socials d’Abrera.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Alternativa d’Abrera, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.2011 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 19.10.2011 en relació amb  el 
diagnòstic social d’Abrera, per unanimitat dels presents. 
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ACORD DEL PLE  MUNICIPAL                                        NÚM. 26  DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució relativa  a 
l’auditoria de gestió municipal. 
 
Vista la proposició d’acord de data 26 d’octubre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal d’Alternativa d’Abrera 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“MOCIÓ - AUDITORIA DE GESTIÓ MUNICIPAL  
 
Atès que l’Ajuntament s’ha de comportar - especialment en aquests moments complicats de crisi 
econòmica - com una empresa prestadora dels serveis que garanteixen l’Estat del Benestar.  
 
Atès que els recursos de l’Ajuntament són limitats i que només amb l’optimització de la despesa es 
poden assolir els objectius d’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics.  
 
Atès que optimitzar la despesa de l’Ajuntament comporta millorar els sistemes propis de gestió 
econòmica, especialment a nivell de gestió dels costos dels serveis municipals.  
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem al Ple de l’Ajuntament:  
 
- Que durant el primer semestre de l’any 2012, s’elabori i es presenti al Ple una auditoria de gestió de 
l’Ajuntament d’Abrera.  
 
- Que aquesta auditoria sigui elaborada per un ens extern de provada solvència.  
 
- Que es busquin les formules més adients per abaratir el cost d’aquesta auditoria.” 
 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Alternativa d’Abrera, i que ha estat dictaminada favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.11. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 26.10.2011 en relació amb  l’auditoria 
de gestió municipal, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 vots a favor del grup 
municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Inicitiva per Catalunya-
Verds, 3 vots en contra del grup municipal del Partit Popular, 3 vots en contra del grup 
municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot en contra del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya i 1 vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 27 DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució per suprimir la 
paga extra de Nadal dels sous dels càrrecs electes de l’ajuntament d’Abrera aquest any 
2011. 
 
Vista la proposició d’acord de data  9 de novembre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal de Plataforma per Catalunya. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER SUPRIMIR LA PAGA EXTRA DE NADAL DELS SOUS DELS 
CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA AQUEST ANY 2011  
 
El dimecres dia 5 d’octubre el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, va anunciar la 
supressió de la paga extra de Nadal per a aquest any dels consellers del Govern de la Generalitat 
i de tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, en total, aquesta mesura afectarà a 
350 càrrecs polítics. Es una mesura per donar exemple per part dels polítics en el context de crisi 
que patim.  
 
Davant d’aquesta situació, des de PxC considerem que és necessària una reacció solidària de la 
classe política representada a l‘Aj untament, perquè això és el que espera de nosaltres la societat 
La supressió de la paga extra de Nadal que nosaltres proposem és simbòlica perquè no resoldrà 
el tema de la crisis econòmica però serà una demostració, per coherència, que som els primers en 
aplicar-nos mesures d’estalvi.  
 
Els polítics hauríem de ser els primers en demostrar la urgència i la duresa dels ajustos 
comptables que han de venir, per compensar el nostre retrocés en competitivitat i l’endeutament 
que entre tots hem propiciat.  
 
Per tots aquest motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l‘adopció del següent acord:  
 
Que se suprimeixi la Paga Extra de Nadal dels sous dels càrrecs electes aquest any 2011, 
perquè això és el que espera de nosaltres el conjunt de la societat.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal de Plataforma per Catalunya, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.11. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 09.11.2011 la resolució per suprimir la 
paga extra de Nadal dels sous dels càrrecs electes de l’ajuntament d’Abrera aquest any 
2011, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 vots a favor del grup municipal de 
Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Inicitiva per Catalunya-Verds, 3 vots 
a favor del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor del grup municipal d’Alternativa 
d’Abrera, 1 vot en contra del grup municipal de Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del 
grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 28 DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució en defensa de la 
moció instant al govern a no signar el conveni bilateral amb el Marroc per atorgar el vot a 
les eleccions locals als immigrants marroquins. 
 
Vista la proposició d’acord de data 9 de novembre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal de Plataforma per Catalunya. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“DEFENSA MOCIÓ INSTANT AL GOVERN A NO SIGNAR EL CONVENI BILATERAL AMB EL  
MARROC PER ATORGAR EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS ALS IMMIGRANTS 
MARROQUINS  
 
Des de que el passat 1 de juliol el Marroc va aprovar una nova constitució que permetrà els 
estrangers allí residents participar en els eleccions locals.  
 
No varen passar molts dies en que la ministra d’afers estrangers del Govern Espanyol anunciés 
per sorpresa de molts que Espanya signaria acords per tal de que aquest dret fos recíproc per als 
marroquins que resideixin a l’Estat Espanyol. 
 
El que pretén aquesta moció que avui presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya, és 
simplement instar al govern de l’Estat que no signi el conveni Bilateral amb el Marroc, ja que això 
significaria atorgar el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.  
 
En política anar contra la voluntat del poble es sol pagar a les urnes. I aquí a Abrera en tenim un 
bon exemple..  
 
Els catalans i catalanes ja s’han manifestat al respecte a través de diferents enquestes on 
s’oposen radicalment en que els immigrants marroquins puguin votar en unes eleccions locals.  
 
Exemples clars com són les enquestes de la Vanguardia on el 77% hi estant en contra.  
 
El 78% de l’enquesta del programa el Món de RAC1. 
 
O el significatiu 89% en contra en l’enquesta dels Matins a TV3.  
 
La immigració actual és un problema i la immigració musulmana una amenaça per la nostra 
cultura i la nostra identitat. 
 
Per tant es bo que s’obri un debat públicament i des de posicions democràtiques com les que 
representen PxC.  
 
Obrir aquesta possibilitat amb la frivolitat que ho va fer la ministra d’afers estrangers del Govern 
Espanyol es una imprudència, un disbarat, una irresponsabilitat i un atac a la democràcia.  
 
Aquest disbarat podria decidir el futur de molts municipis de casa nostra. 
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No importa el seu grau d’integració, el seu coneixement de l’idioma i la seva afecció als valors 
democràtics.  
 
No importa tampoc la seva poca o molta radicalitat religiosa els quals és entre la població 
marroquina on més abunden els imans integristes i on el salafisme és més popular. 
  
No oblidem també els conflictes vinculats amb el tema de la dona. 
 
Des de PxC creiem que deixar votar els marroquins és una imprudència que voreja la 
irresponsabilitat política vers les dones.  
 
Primer, perquè envia un missatge letal que la democràcia no exigeix deures quan dóna drets. 
 
I segon, perquè dóna un gran poder polític a tots aquells líders radicals que dominen els seus 
col·lectius.  
 
Això comportaria que milers de persones amb antena de televisió connectada a Al-Jazeera i que 
no saben ni l’idioma del país podrien votar en els nostres municipis.  
 
I com va dir Pilar Rahola: «Passi el que passi, que per això aquest país és el paradís del bonisme. 
Alguns partits islamistes ja s’estan fregant les mans”.  
 
Per tant, és important que els ciutadans d’Abrera sàpiguen què en pensen els seu representant  
en aquest Consistori, és a dir, si com la majoria d’abrerencs i abrerenques estan en contra de que 
els marroquins puguin votar a les properes eleccions municipals, o en tots cas estan vostès a favor 
de que el marroquins puguin votar a les eleccions municipals.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal Plataforma per Catalunya, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.2011. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Denegar la proposició d’acord (moció) de data 09.11.2011 en defensa de la moció 
instant al govern a no signar el conveni bilateral amb el Marroc per atorgar el vot a les 
eleccions locals als immigrants marroquins, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 
2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal 
d’Inicitiva per Catalunya-Verds, 3 vots a favor del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a 
favor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot en contra del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda 
Unida. 
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ACORD DEL PLE  MUNICIPAL                                        NÚM. 29  DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució en relació amb la 
promoció municipal del cooperativisme. 
 
Vista la proposició d’acord de data 12 de novembre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Promoció municipal del cooperativisme 

Actualment, ens trobem en un context d’augment de l’atur, de precarietat laboral i d’increment de 
les diferències socials, amb bosses d’exclusió que fa que la gent es comenci a qüestionar la 
globalització econòmica. Per fer front a tots aquests problemes, hi ha una altra manera de fer 
empresa, que és l’economia social i solidària. Dintre de l'economia social i solidaria, el model més 
paradigmàtic es l'empresa cooperativa. 

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per 
satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant 
una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. 

Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia, la 
igualtat, l'equitat i la solidaritat. Seguint la tradició dels fundadors, els socis cooperatius es fan seus 
els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social. Alhora, es 
guien per uns principis universals, essent la fòrmula cooperativa la única forma empresarial que 
integra en la seva gestió i govern uns principis d'actuació i desenvolupament. 

La Llei catalana de cooperatives (Llei 18/ 2002, de 5 de juliol) contempla les següents classes de 
cooperatives: agràries, marítimes, fluvials i lacustres, d’assegurances, de consumidors i usuaris, 
de crèdit, d’ensenyament, d’habitatges, sanitàries, de serveis, de treball associat i mitxtes.  

Les cooperatives, a més d'impulsar un model empresarial diferent, contribueixen a generar 
ocupació i ocupació de qualitat: 

A Catalunya hi ha més d’1.000.000 de persones vinculades al cooperativisme, en la suma de 
persones sòcies de treball, sòcies treballadores, treballadores i sòcies de consum. En termes 
d’ocupació, les cooperatives catalanes representen el 14,10% del conjunt de l’ocupació 
cooperativista de l’Estat. El 80% de la ocupació, en l’economia cooperativa, té caràcter indefinit. El 
14,4% de la ocupació, en l’economia cooperativa, és d’origen estranger.  

Davant la crisi, el cooperativisme ens ofereix una resposta contundent, eficaç i solvent a 
l'economia especulativa que ens ha portat a aquest escenari de fallida d'un model insostenible 
d'apropiació privada de la riquesa col·lectiva. 

Avui en dia, el cooperativisme, sense perdre els trets bàsics que apuntàvem en un paràgraf 
anterior, ha d'apostar per la productivitat i la competitivitat enfocant-se als sectors d'activitat 



 19 

energètica i de serveis a les persones, que es visualitzen com a dos dels grans motors d'un nou 
model productiu. 

Des de l'àmbit municipal abrerenc, on tenim 880 persones aturades i una taxa d'atur registrat del 
13,8% amb dades de setembre, el Departament de Promoció Econòmica, que, amb la davallada 
de l'oferta d'ocupació ha de cercar noves formes d'oferir alternatives als demandants d'ocupació, 
pot impulsar el coneixement de la via cooperativa com a possible sortida dins del camp de l'auto-
ocupació. 

Així, proposem un compromís ferm des del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament 
d'Abrera amb la creació d'ocupació des del cooperativisme com a una de les formes d'incidir sobre 
el mercat de treball. 

PROPOSTA D'ACORD 

1. Elaboració d'un estudi de detecció d'activitats emergents i de forats de mercat. 

2. Signatura d'un conveni i adhesió a la Xarxa d'Ens Locals per al Cooperativisme per a 
facilitar formació i informació als usuaris i les usuàries del Departament de Promoció 
Econòmica sobre el cooperativisme i oferir-los recursos i materials de suport per a la 
creació i gestió de l’empresa cooperativa. 

3. Suport continuat i acompanyament tècnic a les persones compromeses en la creació de 
cooperatives durant els primers anys de vida del projecte. 

Priorització en les clàusules del plecs de condiciones dels contractes municipals a les empreses 
cooperatives” 
 
Atès que han estat acceptades i incorporades al text les esmenes presentades pels grups 
municipals Socialista, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Promoció municipal del cooperativisme 

Actualment, ens trobem en un context d’augment de l’atur, de precarietat laboral i d’increment de 
les diferències socials, amb bosses d’exclusió que fa que la gent es comenci a qüestionar la 
globalització econòmica. Per fer front a tots aquests problemes, hi ha una altra manera de fer 
empresa, que és l’economia social i solidària. Dintre de l'economia social i solidaria, el model més 
paradigmàtic es l'empresa cooperativa. 

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per 
satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant 
una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. 

Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia, la 
igualtat, l'equitat i la solidaritat. Seguint la tradició dels fundadors, els socis cooperatius es fan seus 
els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social. Alhora, es 



 20 

guien per uns principis universals, essent la fòrmula cooperativa la única forma empresarial que 
integra en la seva gestió i govern uns principis d'actuació i desenvolupament. 

La Llei catalana de cooperatives (Llei 18/ 2002, de 5 de juliol) contempla les següents classes de 
cooperatives: agràries, marítimes, fluvials i lacustres, d’assegurances, de consumidors i usuaris, 
de crèdit, d’ensenyament, d’habitatges, sanitàries, de serveis, de treball associat i mitxtes.  

Les cooperatives, a més d'impulsar un model empresarial diferent, contribueixen a generar 
ocupació i ocupació de qualitat: 

A Catalunya hi ha més d’1.000.000 de persones vinculades al cooperativisme, en la suma de 
persones sòcies de treball, sòcies treballadores, treballadores i sòcies de consum. En termes 
d’ocupació, les cooperatives catalanes representen el 14,10% del conjunt de l’ocupació 
cooperativista de l’Estat. El 80% de la ocupació, en l’economia cooperativa, té caràcter indefinit. El 
14,4% de la ocupació, en l’economia cooperativa, és d’origen estranger.  

Davant la crisi, el cooperativisme ens ofereix una resposta contundent, eficaç i solvent a 
l'economia especulativa que ens ha portat a aquest escenari de fallida d'un model insostenible 
d'apropiació privada de la riquesa col·lectiva. 

Avui en dia, el cooperativisme, sense perdre els trets bàsics que apuntàvem en un paràgraf 
anterior, ha d'apostar per la productivitat i la competitivitat enfocant-se als sectors d'activitat 
energètica i de serveis a les persones, que es visualitzen com a dos dels grans motors d'un nou 
model productiu. 

Des de l'àmbit municipal abrerenc, on tenim 880 persones aturades i una taxa d'atur registrat del 
13,8% amb dades de setembre, el Departament de Promoció Econòmica, que, amb la davallada 
de l'oferta d'ocupació ha de cercar noves formes d'oferir alternatives als demandants d'ocupació, 
pot impulsar el coneixement de la via cooperativa com a possible sortida dins del camp de l'auto-
ocupació. 

Així, proposem un compromís ferm des del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament 
d'Abrera amb la creació d'ocupació des del cooperativisme com a una de les formes d'incidir sobre 
el mercat de treball. 

PROPOSTA D'ACORD 

4. Elaboració d'un estudi de detecció d'activitats emergents i de forats de mercat. 

5. Signatura d'un conveni i adhesió a la Xarxa d'Ens Locals per al Cooperativisme per a 
facilitar formació i informació als usuaris i les usuàries del Departament de Promoció 
Econòmica sobre el cooperativisme i oferir-los recursos i materials de suport per a la 
creació i gestió de l’empresa cooperativa. 

6. Suport continuat i acompanyament tècnic a les persones compromeses en la creació de 
cooperatives durant els primers anys de vida del projecte.” 
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.2011. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 12.11.2011 relació amb la promoció 
municipal del cooperativisme, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 vots a favor 
del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Inicitiva per 
Catalunya-Verds, 3 vots a favor del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a favor del grup 
municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot en contra del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE  MUNICIPAL                                        NÚM. 30  DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució en relació amb la 
tarifació social a les ordenances fiscals municipals. 
 
Vista la proposició d’acord de data 12 de novembre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Tarifació social a les ordenances fiscals municipals 
 
ATÈS que la crisi econòmica del sistema capitalista està colpejant amb força la societat catalana, 
amb atur, precarietat i exclusió social.  
 
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major intensitat 
les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les 
treballadores. 
 
ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un 
finançament adequat.  
 
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i entre 
altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es reduiran de 
forma significativa. 
 
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes i que a Abrera tenim 
un atur registrat del 13,8% amb 880 persones aturades amb dades de setembre, per la qual cosa 
prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de determinar 
preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però de gran 
importància per a la ciutadania. 
 
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal i 

la supressió de les barreres d'accés per a les classes treballadores per motius econòmics són 
imprescindibles  per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui quedar exclòs per 
motius econòmics.  

ATÈS que la redistribució de la riquesa mitjançant la fixació dels preus que la ciutadania paga per 
l'accés als diferents serveis públics segons la renda és un objectiu que s'emmarca en els objectius 
d'una política econòmica amb perspectiva d'equitat i d'inclusió social.  

ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el 
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint franges 
d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge variable del preu de 

cost de provisió del servei. 
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ATÈS que es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes 

d'ordenances fiscals municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris 
i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 

ATÈS que la política fiscal que es ve aplicant al nostre poble en els darrers anys, basada en 

pujades lineals d'impostos i taxes, evitant fixar bonificacions en funció de la renda dels usuaris o 
per motius d'inclusió social, derivant aquestes demandes cap a Serveis Socials, obeeix a una 
lògica caritativa-assistencialista que cal superar. 

 
Per tot això, plantegem la següent proposta d'acord: 
 
 
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre les taxes municipals dels serveis, 
equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva 
renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la 
redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar. 
 
SEGON: Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics 
municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels 
serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant l'any fiscal 2013.” 
 
Atès que han estat acceptades i incorporades al text les esmenes presentades pels grups 
municipals Socialista, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Tarifació social a les ordenances fiscals municipals 
 
ATÈS que la crisi econòmica del sistema capitalista està colpejant amb força la societat catalana, 
amb atur, precarietat i exclusió social.  
 
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major intensitat 
les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les 
treballadores. 
 
ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un 
finançament adequat.  
 
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i entre 
altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es reduiran de 
forma significativa. 
 
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes i que a Abrera tenim 
un atur registrat del 13,8% amb 880 persones aturades amb dades de setembre, per la qual cosa 
prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de determinar 
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preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però de gran 
importància per a la ciutadania. 
 
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal i 

la supressió de les barreres d'accés per a les classes treballadores per motius econòmics són 
imprescindibles  per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui quedar exclòs per 
motius econòmics.  

ATÈS que la redistribució de la riquesa mitjançant la fixació dels preus que la ciutadania paga per 
l'accés als diferents serveis públics segons la renda és un objectiu que s'emmarca en els objectius 
d'una política econòmica amb perspectiva d'equitat i d'inclusió social.  

ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el 
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint franges 
d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge variable del preu de 

cost de provisió del servei. 

ATÈS que es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes 
d'ordenances fiscals municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris 

i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 

 
Per tot això, plantegem la següent proposta d'acord: 
 
ÚNIC: Impulsar un sistema de tarifació social sobre les taxes municipals dels serveis, equipaments 
i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda 
individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de 
la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar. A començar a aplicar 
el proper any 2013.” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat dictaminada favorablement en la 
passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 23.11.2011. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 12.11.2011 relació amb la tarifació 
social a les ordenances fiscals municipals, per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 
2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal 
d’Inicitiva per Catalunya-Verds, 3 abstencions del grup municipal del Partit Popular, 3 vots a 
favor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya i 1 vot a favor del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda 
Unida. 
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ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA, INCORPORATS PER UNANIMITAT 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 31 DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució en relació amb la 
creació del banc del temps. 
 
Vista la proposició d’acord de data 23 de setembre de 2011, subscrita i presentada pels 
grups municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida el 23 de 
novembre de 2011. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Creació del Banc de Temps 
 
Davant de la situació de crisi que estem patint cal cercar formules imaginatives que possibiliten 
l'accés de la ciutadania a serveis al marge del mercat. 
Una d'aquestes formules, que ja s'esta aplicant des d'ajuntaments i des del teixit associatiu, és la 
del banc del temps, que consisteix, bàsicament, en un intercanvi de serveis per serveis utilitzant el 
temps com a unitat i valor. 
En un banc del temps, l'usuari/a diposita temps en forma de coneixements o serveis que posa a 
disposició de la resta de la comunitat i rep a canvi la possibilitat de gastar temps en un gran rang 
de serveis i oportunitats ofertes pels altres usuaris. 
D'aquesta manera, la comunitat que utilitza el banc del temps s'independitza en algunes àrees de 
la subjecció al mercat d'oferta i demanda en termes purament economicistes. Així mateix, es crea 
un recurs on persones que no tenen els recursos dineraris per accedir a determinats serveis i 
coneixements satisfan les seves necessitats aportant alguna de les seves capacitats o habilitats a 
la comunitat. De tal manera que s'aconsegueix desenvolupar una xarxa fonamentada en el 
veïnatge, la solidaritat, la confiança i la valorització dels recursos i el treball que cadascú pot 
aportar a la comunitat.  
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
1.  Que des del Departament de Promoció Econòmica s'elabori una proposta de Banc del Temps, 
per a ser aprovada pel Ple Municipal, que inclogui, com a mínim: 
 

• Un catàleg de serveis i coneixements susceptibles de formar part del Banc del Temps 
Municipal d'Abrera 

• La proposta d'una eina informàtica, entre les múltiples existents especifiques per a aquest 
fi, que permeti automatitzar les transaccions. 

• Un reglament de funcionament del banc del temps. 
 

2. Que s'inclogui als pressupostos per a l'any 2012 una partida econòmica que cobreixi els treballs 
de creació, difusió i consolidació del Banc del Temps. 
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Abrera,  23 de setembre de 2011  José Andrés Martín Álamo Regidor d'Ad’A Iván Serrano 
Rodríguez  Regidor d'EU-IU” 
 
Atès que han estat acceptades i incorporades al text les esmenes presentades pels grups 
municipals Socialista, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Tema: Creació del Banc de Temps 
 
Davant de la situació de crisi que estem patint cal cercar formules imaginatives que possibiliten 
l'accés de la ciutadania a serveis al marge del mercat. 
Una d'aquestes formules, que ja s'esta aplicant des d'ajuntaments i des del teixit associatiu, és la 
del banc del temps, que consisteix, bàsicament, en un intercanvi de serveis per serveis utilitzant el 
temps com a unitat i valor. 
En un banc del temps, l'usuari/a diposita temps en forma de coneixements o serveis que posa a 
disposició de la resta de la comunitat i rep a canvi la possibilitat de gastar temps en un gran rang 
de serveis i oportunitats ofertes pels altres usuaris. 
D'aquesta manera, la comunitat que utilitza el banc del temps s'independitza en algunes àrees de 
la subjecció al mercat d'oferta i demanda en termes purament economicistes. Així mateix, es crea 
un recurs on persones que no tenen els recursos dineraris per accedir a determinats serveis i 
coneixements satisfan les seves necessitats aportant alguna de les seves capacitats o habilitats a 
la comunitat. De tal manera que s'aconsegueix desenvolupar una xarxa fonamentada en el 
veïnatge, la solidaritat, la confiança i la valorització dels recursos i el treball que cadascú pot 
aportar a la comunitat.  
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
- Que des del Departament de Promoció Econòmica s'elabori una proposta de Banc del Temps, 
per a ser aprovada pel Ple Municipal, que inclogui, com a mínim: 
 

• Un catàleg de serveis i coneixements susceptibles de formar part del Banc del Temps 
Municipal d'Abrera 

• La proposta d'una eina informàtica, entre les múltiples existents especifiques per a aquest 
fi, que permeti automatitzar les transaccions. 

• Un reglament de funcionament del banc del temps. 
 
Abrera,  23 de setembre de 2011  José Andrés Martín Álamo Regidor d'Ad’A Iván Serrano 
Rodríguez  Regidor d'EU-IU” 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) dels grups 
polítics municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra Unida-Izquierda Unida, i que ha estat 
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dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 
23.11.2011. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23.09.2011 en relació amb  la creació 
del banc del temps, per unanimitat  dels presents. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 32 DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució en relació amb la 
creació del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya 
 
Vista la proposició d’acord de data 23 de novembre de 2011, subscrita i presentada pel grup 
municipal d’Alternativa d’Abrera i per Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Atès que el text de la proposta de resolució (proposició d’acord) que es sotmet a la 
consideració i votació d’aquest plenari és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
Tema: Creació del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya 
 
La crisi financera i econòmica iniciada l’any 2008 ha situat en una extrema dificultat a desenes de 
milers de famílies que, durant el cicle expansiu econòmic anterior a l’esclat de la crisi, en un 
context de tipus d’interès baixos, àmplia oferta de crèdit per part de les entitats financeres, baixos 
nivells d’atur i preus creixents de l’habitatge, van contractar préstecs hipotecaris que, en esclatar la 
crisi i augmentar el nombre de persones en situació d’atur, són extremadament difícils de retornar 
d’acord amb les condicions pactades. 
 
La regulació singular del mercat hipotecari i de l’execució hipotecària a l’Estat espanyol, així com 
un sistema d’accés a l’habitatge que prioritza la propietat davant el lloguer, són el marc normatiu i 
econòmic que es troba darrera de moltes de les decisions de les famílies de contraure préstecs 
hipotecaris que, en un context de crisi econòmica, no es poden assumir. 
 
És necessari, doncs, abordar la situació de sobreendeutament familiar, tant a nivell legislatiu com 
de polítiques públiques. Més enllà de les eventuals reformes a portar a terme en l’àmbit de la 
legislació processal, concursal, hipotecària i de protecció dels consumidors, la reestructuració del 
deute de les famílies sobreendeutades només serà possible si es disposa dels fons per assumir 
part dels costos financers que comporta. En aquest sentit, creiem que és convenient i necessari 
crear un fons de rescat per a famílies amb sobreendeutament, amb l’objectiu d’evitar l’exclusió 
social i econòmica, facilitar el manteniment en l’habitatge, evitar els costos de les execucions 
judicials i permetre la reestructuració del deute contret amb les entitats financeres. 
 
Aquest Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya dependrà del Govern de la Generalitat i 
permetrà disposar dels recursos per a portar a terme un programa d’actuacions que permeti la 
reestructuració del deute de les famílies afectades per sobreendeutament i el seu manteniment en 
l’habitatge familiar o un altre habitatge adequat, d’acord amb el que s’estableix en l’articulat. 
 
El finançament del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya s’hauria de dur a terme amb els 
rendiments de l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit, que tindrà com a fet 
imposable la tinença de dipòsits de clients amb obligació de restitució per part de les entitats de 
crèdit amb seu central o per les oficines que tinguin establertes a Catalunya. El tipus impositiu es 
situa entre el 0,32% i el 0,56% dels dipòsits. D’acord amb una aproximació a partir de les dades 
publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Banc d’Espanya, per a l’any 2010 s’hagués 
obtingut una recaptació aproximada de 592 milions d’euros, sobre un total de 197.638 milions 
d’euros dipositats en entitats de crèdit a Catalunya. 
 
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament d’Abrera l’adopció dels següents acords: 
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1. Instar al Govern de la Generalitat a crear un fons de rescat per a famílies amb 
sobreendeutament (FOHCAT), amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social i econòmica, facilitar el 
manteniment en l’habitatge, evitar els costos de les execucions judicials i permetre la 
reestructuració del deute contret amb les entitats financeres. Aquest Fons s’hauria de nodrir de 
la recaptació d’un Impost finalista sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit amb seu 
central o amb oficines a Catalunya . 

 
2. Donar suport a la proposició de Llei de creació del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya 

(FOHCAT) i de l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit presentada al 
Parlament de Catalunya i en procés inicial de tramitació. 

 
3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris del Parlament 

de Catalunya. 
 
Signat: Miguel Carrión Mateo regidor del Grup Municipal Ad’A    Abrera, 23 de novembre de 2011 
 
Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del grup polític 
municipal d’Alternativa d’Abrera i per Esquerra Republicana de Catalunya, i que ha estat 
dictaminada favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 
23.11.2011. 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 23.11.2011 en relació amb  la amb la 
creació del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya, per 6 vots a favor del grup 
municipal socialista, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor 
del grup municipal d’Inicitiva per Catalunya-Verds, 3 vots a favor del grup municipal del 
Partit Popular, 3 vots a favor del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya i 1 abstenció del grup municipal d’Esquerra Unida-
Izquierda Unida. 
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ACORD DEL PLE  MUNICIPAL                                        NÚM. 33  DE DATA 25.11.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:15 ASSUMPTE: Resolució en relació amb la  
Informació sobre execució dels pressupostos i dels moviments de tresoreria. 
 
 
El present acord es deixa sobre la mesa i es presenta com un prec 
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A2)  DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD 
 
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
 

B) CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
Precs i preguntes que s’especifiquen als apartats següents. 

 
 
B1)  PRECS I PREGUNTES ESCRITES D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
PREC 01/EU/251111/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Respecte al projecte d’Urbanització del Polígon Industrial Barcelonès 2a fase, aprovat per Junta de 
Govern Local amb data 29 de juliol de 2011 i vistes les tasques de moviment de terres i d’anivellació 
que s’estan duent a terme, al nostre entendre perillosament properes al Torrent Gran, plantegem el 
següent prec al govern municipal. 
 
- La redacció d’un informe per part dels serveis tècnics del Departament d’Urbanisme i Medi 

Ambient on es determini si: 
- Tant en el projecte d’urbanització com en el de les obres s’ha respectat el domini públic, 

hidràulic en el Torrent Gran. 
- Tant el projecte d’urbanització com les obres s’adeqüen a les especificacions contingudes al 

Pla Especial de Protecció del Torren Gran d’Abrera. 
- Tant la prolongació del carrer Barcelona com el futur carril bici disposen d’un estudi geològic 

que asseguri la seva seguretat per discórrer sobre terres compactades sobre terraplens de 
terres inestables. 

 
 
PREGUNTA 02/EU/251111/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En els darrers anys, l’Ajuntament d’Abrera ha instal·lat passos elevats i altres elements reductors de 
la velocitat a diferents carrers del nostre poble amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària en la 
circulació al nostre municipi. Entenent que aquest és un objectiu lloable i desitjable, plantegem 
mesures de millora d’aquests elements  dissuasoris per aconseguir l’adequació d’aquests a una 
alçada que no posi en perill la integritat de turismes, així com també plantegem la instal·lació d’algun 
de nou. Per tot això, elevem el següent prec: 
 
- Que s’analitzin els diferents elements reductors de la velocitat que hi ha instal·lats al nostre 

municipi i que s’adaptin a l’Ordre FROM/3053/2008 (Instrucció Tècnica per a la instal·lació de 
reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de 
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l’Estat), entenent que això implicaria unificar els criteris tècnics i constructius dels diferents 
elements reductors de velocitat presents a Abrera. 

- Que la regidoria d’Obres i Serveis  valori la necessitat i viabilitat d’instal·lar un element reductor 
de velocitat a l’Avinguda Generalitat. 

 
 
 
PREC 03/EU/251111/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des de fa dos mesos, el bar del Casal de Joves es troba tancat. Com és un espai infrautilitzat amb 
una baixa activitat, com ja hem denunciat en nombroses ocasions, el tancament del bar ha 
desembocat en una situació de paràlisi del Casal, ja que la planta baixa es troba amb el llums 
apagats  de manera que els joves no poden apreciar l’espai com un lloc apte per estar. L’absència 
del bar fa que moltes persones que freqüentaven el casal com a punt de trobada (joves o adults) no 
ho facin o vinguin amb menor freqüència; objectivament, les visites al casal s’han reduït radicalment. 
L’empresari/emprenedor del bar asumia el compromís de dinamitzar el casal, a partir d’una 
programació d’activitats setmanal, especialment de divendres i caps de setmana, amb el suport de 
l’Ajuntament. Amb la nova situació la programació d’activitats els caps de setmana ha caigut 
radicalment. 
 
- Pot un equipament com el Centre Polivalent del Rebato dependre fins a tal punt per a la 

programació d’activitats i la imatge que s’ofereix als usuaris, de que un bar estigui obert o tancat? 
Aquesta dependència, per nosaltres molt reveladora, no fa reflexionar a la Regidoria de Joventut 
sobre la necessitat de contractar un/a dinamitzador/a que ajudi a modificar aquesta situació i a 
dotar de contingut i activitats aquest equipament? 

- Creu que entre les funcions que li corresponen exercir a les persones o a l’empresa que gestioni 
el bar entren les de control, seguretat, manteniment, obertura de l’espai els caps de setmana, 
programació d’activitats a l’auditori, tancament de llum, aigua o alarmes o és que volem cobrir el 
servei de bar-cafeteria i estalviar-nos de pas diners en personal que es revela com a necessari? 

- En quin moment es troba l’adjudicació d’aquest contracte administratiu ja que la data límit de 
presentació d’ofertes finalitzava el dia 19.11.2011? 

 
 
PREC 01/AdA/251111/E REGIDOR: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010310DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Ciutadans i ciutadanes del municipi s’han adreçat a nosaltres per expressar-nos, novament, el seu 
malestar al respecte del fet que el transport interurbà gestionat per la empresa Hispano-Igualadina – 
Monbús sembla donar un servei deficient atès el fet que, de vegades, els autobusos no paren a les 
parades del centre del poble o, el que és pitjor, ni tan sols paren a Abrera. 
 
Tot i que aquest és un tema recurrent, des d’Alternativa d’Abrera sol•licitem a l’Equip de Govern que 
expliqui al Ple: 
 
- Si s’han fet noves gestions per tal de millorar el servei. 
- En tot cas, demanem a l’Equip de Govern que prengui les mesures necessàries per 
solucionar aquesta problemàtica. 
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PREC 02/AdA/251111/E REGIDOR: Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010312DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple: 
 
- Quins criteris s’utilitzen per establir les subvencions que s’atorguen cada  any a les entitats i 
associacions locals. 
 
 
 
PREC 03/AdA/251111/E REGIDOR: Sr. José Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010311DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
En data  26/10/11 Alternativa d’Abrera va sol•licitar, via instància passada per registre, còpia d’alguns 
dels informes tecnico-econòmics que, per Llei, s’han d’elaborar en el moment de posar en marxa 
cadascuna de les taxes que aplica l’Ajuntament. 
 
En data d’avui encara no hem rebut ni aquestes còpies ni cap resposta per part de l’Equip de Govern. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera sol•licitem:  
 
- Que se’ns faci arribar aquesta informació atès els drets que com a regidors tenim. 
 
- Que l’Equip de Govern expliqui al Ple perquè encara no ha lliurat a Alternativa d’Abrera aquesta 

informació. 
 
 
PREC 04/AdA/251111/E REGIDOR: Sr. José Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010315DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 

 
Ciutadans i ciutadanes del municipi s’han adreçat a nosaltres per expressar-nos el seu malestar al 
respecte del fet que, darrerament, es fa molt complicat programar qualssevol consulta o fer 
qualssevol gestió a la finestreta d’admissions de l’Hospital de Martorell. 
Atès que aquest fet es produeix a causa de la reestructuració del personal administratiu d’admissions 
de l’Hospital de Martorell portada a terme per la direcció de l’empresa. Atès que aquesta 
reestructuració ha empitjorat considerablement les condicions laborals d’aquests administratius 
afectant, a la vegada, a la qualitat del servei que presta l’hospital al poble d’Abrera. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem a l’Equip de Govern: 
 
- Que demani a la Direcció de l’Hospital de Martorell que faci les gestions oportunes de cara a 

solucionar els problemes de servei esmentats. 
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PREC 05/AdA/251111/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010316DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Per motius que desconeixem, la regidoria de Cultura i Comunicació no ha editat el butlletí 
d’Informació Municipal “Abrera Info” del mes de setembre. Tenint en compte que el darrer Abrera Info 
publicat és del mes de juliol, cal considerar que la regidoria de Comunicació i Cultura està incomplint 
la normativa local, en concret, el Reglament de Participació d’Abrera, que al seu article 8 assenyala: 
 
L’Ajuntament d’Abrera editarà cada dos mesos el Butlletí d’Informació Municipal. El Butlletí té un 
caràcter formatiu, informatiu i cultural. Es dotarà al Butlletí d’un espai suficient per garantir la 
participació de les entitats i els ciutadans i ciutadanes d’Abrera. 
 
Per aquest motiu, des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem: 
 
- Que la regidora de Cultura i Comunicació expliqui al Ple el perquè d’aquest incompliment. 
- Que es prenguin les mesures adients perquè aquest fet no torni a passar. 
 
 
 
PREC 06/AdA/251111/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010313DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Davant la greu situació provocada per la paralització de la construcció de la nova Escola d'Abrera i 
les preocupants perspectives respecte a la construcció d’un nou institut, Alternativa d’Abrera va 
sol·licitar, mitjançant escrit passat per registre en data 19.10.11, que es convoqués de forma urgent el 
Consell Escolar Municipal d’Abrera. 
 
 Pels motius anteriorment exposat, des d’Alternativa d’Abrera, tornem a sol·licitar que es convoqui de 
forma urgent el Consell Escolar Municipal, ja que considerem que és l’òrgan en el qual s’ha de tractar 
la problemàtica actual relacionada amb el món educatiu. 
 
 
 
PREC 07/AdA/251111/E REGIDOR: Sr. José Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE010317DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: --- 
 
Atès que, fins ara, en compliment de l’article 207 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 
105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local (ICAL), la Intervenció General Municipal ha estat remetent al Ple de 
l’Ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l’execució dels pressupostos i dels 
moviments de la tresoreria, per trimestres vençuts. 
 
Atès que, fins ara, la informació trimestral que es transmet al Ple és aquella relacionada amb el 
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trimestre en qüestió de manera que no es reflecteix el desenvolupament acumulat del pressupost en 
curs ni i els moviments acumulats de tresoreria.    
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera sol·licitem:  
 
- Que la informació relativa a l’execució dels pressupost en curs i als moviments de tresoreria 
es lliuri al Ple per trimestre vençut i reflectint tant l’estat d’execució i els moviments del trimestre en 
qüestió com l’acumulat de trimestres anteriors.   
 
 
 
PREGUNTA 01/PP/251111/E REGIDOR: Sr. Joan Castillo Guàrdia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE010278DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El grup municipal del Partit Popular, exposa que com a conseqüència de la dificultat i perillositat 
constant que existeix al voler incorporar-se a la carretera C-55 amb direcció Olesa de Montserrat des 
de l’Avinguda Generalitat, i direcció Barcelona des de la rotonda del barri del Rebato, per la gran 
velocitat dels  vehicles que transiten. Formulem al ple de l’Ajuntament d’Abrera la següent pregunta: 
 
És possible sol·licitar a l’administració competent en la esmentada via de circulació que mentre hagi 
d’estar transitable tant intensament com ara, es col·loquin en tots dos sentits de la marxa senyals 
indicant minorar la velocitat per incorporació de vehicles? 
 
 
 
PREGUNTA 02/PP/251111/E REGIDOR: Sr. Joan Castillo Guàrdia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE010279DE231111 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Fa escassament un any s’acaba de condicionar part de la plaça que hi ha al carrer estació, en la seva 
part inicial, costat dret des del principi, o per entendre’ns millor per la part de darrera de l’estanc, el 
paviment s’està bufant. 
 
Per lo esmentat, el grup municipal del Partit Popular formula al Ple de l’Ajuntament d’Abrera la 
següent pregunta: 
 
S’ha fet la certificació d’obra finalitzada, i si és així, se li demanaran responsabilitats al constructor 
que efectua l’obra? 
 
 
 
PREGUNTA 03/PP/251111/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 24.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Tenemos certeras informaciones de que estas últimas lluvias, han sido un problema de seguridad 
para los ciudadanos que deseaban bajar de la planta 1 a la planta 0 a través de la rampa mecánica 
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del mercado municipal, en concreto tenemos constatados dos accidentes con daños físicos de cierta 
consideración para los accidentados. 
 
Por todo esto, el grupo municipal del Partido Popular formula en el pleno las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué protocolo de seguridad tiene el ayuntamiento de Abrera en caso de accidentes en la rampa 

mecánica del Mercado Municipal de Abrera? 
- ¿Qué medidas de seguridad tienen pensado el ayuntamiento de Abrera para que no vuelvan a 

ocurrir accidentes en la rampa mecánica del Mercado Municipal de Abrera?  
 
 
PREC 04/PP/251111/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 23.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El Partido Popular no excluye a nadie, ni por razón de sexo, procedencia, creencia religiosa o 
afinidad ideológica. 
 
El Partido Popular cree en la pluralidad cultural y social de nuestro país, por eso, nos parece perfecto 
que en la biblioteca pública de Abrera haya prensa escrita en castellano y catalán, es lo que se 
puede denominar normalidad social. 
 
El equipo de gobierno debe de entender, que en Abrera, hay ciudadanos que no se sienten 
identificados con el monopolio ideológico de la prensa escrita, que hay actualmente en la biblioteca 
pública de Abrera, y como desde el Partido Popular queremos pensar que este equipo de gobierno 
no es sectario ni excluyente. 
 
Rogamos  se ponga fin al monopolio ideológico de la prensa escrita en la biblioteca pública de 
Abrera, que el pluralismo ideológico sea una realidad en nuestra biblioteca, para que todos podamos 
sentirnos identificados con ella, y a la vez podamos comparar diferentes maneras de entender el 
mundo y la normalidad social sea cada vez más normal. 
 
 
 
PREGUNTA 05/PP/251111/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 24.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Hemos constatado que se han aprobado las normas particulares que regulan el procedimiento de 
adjudicación de los 75 pisos de la promoción Can Morral I y II en Abrera, pisos de protección oficial 
en régimen de alquiler con opción a compra. 
 
Normas, que se han elaborado previo consulta, acuerdo y consentimiento de los representantes del 
ayuntamiento de Abrera, o sea, partido Socialista, Iniciativa els Verds y CiU. 
 
Una vez estudiadas las normas que regulan el procedimiento de adjudicación, apreciamos que la 
renta mínima para poder participar en la adjudicación de un piso, es de 12.000 euros. 
 
El partido socialista  y sus socios del equipo de gobierno, dejan fuera de la posibilidad de poder optar 
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a la adjudicación de uno de los pisos, a las personas más vulnerables y débiles. 
 
Por todo esto, el grupo del Partido Popular formula en el pleno las siguientes preguntas: 
 
¿Qué opción de acceso a una vivienda social les da el equipo de gobierno a los ciudadanos de 
Abrera que ganan menos de 12.000 euros? 
 
¿Qué renta máxima contempla el equipo de gobierno debe ganar un ciudadano para poder recibir 
ayuda económica por parte del ayuntamiento en materia de vivienda? 
 
En caso de que hubiese ayudas ¿De qué importe serían? ¿Cuál es el tiempo máximo que se podrían 
percibir? 
 
 
 
 
 
B2)  PRECS I PREGUNTES VERBALS D’AQUESTA  SESSIÓ  
 
La resposta als precs i preguntes consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
 
PREGUNTA 01/EU/251111/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Donada la complexitat que té la via que passa per sota del pont de la C-55 en direcció al carrer del 
Rebato que provoca depèn de la quantitat d’aigua de pluja caiguda es pugui arribar a inundar i 
provocar un col·lapse circulatori d’una de les vies de sortida del nostre poble. Demanem a la regidoria 
d’Obres i Serveis que s’estudiï i es portin a terme les tasques necessàries per resoldre aquest 
problema. 
 
 
 
PREGUNTA 02/EU/251111/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Alguns veïns i veïnes del barri de la Florida ens assenyalen l’absència o l’escassetat  de papereres 
en alguns dels carrers d’aquest barri, com Major, Florida, Rossinyol... Per això sol·licitem de la 
regidoria de Medi Ambient que faci un repàs del número de papereres i de la ubicació d’aquestes en 
aquest barri i que s’instal·lin les necessàries amb la suficient atenció als carrers que hem mencionat. 
 
 
PREC 01/AdA/251111/V REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Al ple del mes de setembre vam fer un prec demanant el número d’agents de Policia Local . 
 
Van dir que era una dada confidencial, però no és confidencial perquè surt publicada al BOP la 
plantilla sencera, demanàvem unes dades en concret. 
 
El regidor es va comprometre a fer-me arribar la informació, encara estic esperant. És més a la 
Comissió Informativa de les Ordenances Fiscals li vaig tornar a demanar. Se’n recorda? I va dir sí, ja 
te les donaré. 
 
Estic esperant. Crec que ha tingut temps de fer-me-la arribar. Si no l’importa, quan pugui i tingui 
temps em fa arribar la demanda de número d’agents de policia local, les dates que li vaig sol·licitar. 
 
 
PREC 01/PP/251111/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Hi ha un fet que ha estat succeint aquesta setmana concreta i és que els alumnes de batxillerat estan 
en plena temporada d’exàmens. Ha succeït que han anat a la biblioteca a estudiar i l’han trobat 
col·lapsada. Se’ls ha indicat, suposo que amb bon criteri potser, que ho sentien molt, que utilitzessin 
l’espai del bar perquè la biblioteca en aquells moments no podia assolir el gran nombre d’alumnes 
que anaven a estudiar, que concorrien amb les persones que habitualment estan a la biblioteca. Al 
bar no se’ls ha deixat estar perquè se’ls ha dit que era un espai per consumir, no per estar allà.  
 
Demanaríem en aquest sentit que controlessin aquestes situacions que són fets puntuals, si més no 
si es podria ampliar l’horari pels matins en època d’estudi, i quan succeeixi això que es donin les 
ordres oportunes per que se’ls permeti utilitzar aquestes dependències. 
 
 
PREC 02/PP/251111/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Les pistes de frontó només es poden cancel·lar si vas a les dependències del centre aquàtic i això 
dificulta, encara més en el més d’agost que està tancat, fer la reserva, o si has pogut reservar fer 
l’anul·lació, que pot passar. 
 
Demanem que es pugui habilitar, no sé si a través de l’e-tram, que és una de les possibilitats que 
dóna, seria una ampliació, o bé habilitar a la pàgina web un espai  perquè, si més no, per correu 
electrònic es puguin adreçar aquestes peticions. 
 
Penso que no costaria pas gaire i que facilitaria aquest tipus de petició. 
 
 
 
PREC 03/PP/251111/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Pel que fa a la pàgina web, des del mes de febrer de 2009 encara figura que les actes dels plens i les 
Juntes no es poden publicar i que properament ens donaran una resposta. 
Properament..., ja han passat dos anys. Sabem la dificultat que hi ha per publicar-les, però 
demanaríem que s’actualitzés el web municipal perquè no es vegi tant desfasada. 
 
 
PREC 04/PP/251111/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En quin moment estem de l’elaboració del Pla General d’Ordenació Urbana, perquè vam fer tot el 
procés i ara fa un temps que no sabem res,  i quan un projecte tant important i necessari retornarà i 
en quina situació estem. 
 
 
PREC 05/PP/251111/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 25.11.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 25.11.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
A la plaça Pau Casals fa cinc mesos escassos que s’ha fet una reforma considerable i ara en aquest 
més passat s’ha retirat la pintura dels bancs i s’ha procedit a una nova pintura.  
 
Volem saber perquè s’ha hagut de fer, si es possible que ens diguin el cost, entenem que ara no ens 
el podran dir.  
 
I que els hi demanaríem que a la plaça Pau Casals i els seus voltants s’incrementés la vigilància, 
perquè veïns ens han fet arribar queixes que estan patint d’actes incívics, sorolls, brutícia, i en aquest 
sentit incidir que en punts conflictius, perquè a vegades els veïns han anat a demanar ajuda, no s’ha 
pogut comparèixer, no s’ha pogut anar ... 
 
La plaça s’ha de dignificar però s’ha de dotar del que demanen els veïns que són més mitjans de 
vigilància. 
 
 

C) PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Precs i preguntes dels ciutadans/nes  ressenyats/des als apartats següents. 

 
 
C1)  INTERVENCIONS DEL PÚBLIC ASSISTENT 
 
No hi ha cap intervenció 
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FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                Sessió de data 25 de novembre de 2011 
 

 
Com sigui que no hi ha  més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 23.17 hores, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                   Sessió de data 23 de novembre de 2011 
 

 
 
TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la reunió 
de la Comissió Informativa General celebrada el dia 23.11.2011 en la Casa Consistorial 
d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 20.10  Hora de finalització: 21.20). 
 
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Són presents a la reunió les persones 
que tot seguit s’indicaran. 
 
Pel grup PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio 
Merino Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. 
Francisco Sánchez Escribano 
 
Pel grup CIU: Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
 
Pel grup ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas. 
 
Pel grup de PP: Sra. Isabel Ruiz Bautista, Sr. Antonio Rodríguez Ruiz i Sr. J. Antonio 
Castillo Guàrdia. 
 
Pel grup AdA: Sr. Miguel Carrión Mateo, Sr. J. Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz 
Pereira 
 
Pel Grup PxC: Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez. 
 
Pel grup d'EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez. 
 
Actua com a presidenta la Sra. Maria Soler Sala  i com a secretari el Sr. Josep González 
Ballesteros. 
 
 
TEMES DE L’ORDRE DEL DIA:  Els mateixos assumptes a tractar  en el proper Plenari 
Municipal. 
 
ACORDS ADOPTATS:  Prèvia deliberació dels  membres de la Comissió Informativa 
General es dictaminen el següents assumptes: 
 
I – Favorable a l’aprovació de les  actes de les sessions plenàries de data 30 de setembre, 
21 d’octubre i 26 d’octubre de  2011. Votació. A favor: PSC, CiU, ICV i EU-IU i s'absté: PP, 
AdA i PxC 
 
II – Donació de comptes de resolucions en matèria de personal. 
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III - Favorable a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del servei comarcal 
d’informació i assessorament a dones Baix Llobregat (SIAD). Votació. A favor:  PSC, CiU, 
ICV, PXC i EU-IU i s'absté: PP i AdA 
 
IV - Favorable a l’aprovació inicial el Pla d’actuació municipal per a risc químic, 
PLASEQCAT, pel municipi d’Abrera. Votació. A favor: PSC, CiU, ICV, PXC i s'absté: PP,  
AdA i EU-IU 
 
V - Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb el 
diagnòstic social d’Abrera. Votació. A favor:  AdA i PXC i s'absté: PSC, CiU, ICV, PP i EU-
IU 
 
VI - Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb 
l’auditoria de gestió municipal. Votació. A favor: AdA i s'absté: PSC, CiU, ICV, PP, PXC i 
EU-IU 
 
VII - Favorable a  la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya per suprimir 
la paga extra de Nadal dels sous dels càrrecs electes de l’ajuntament d’Abrera aquest any 
2011. Votació. A favor: PXC i s'absté: PSC, CiU, ICV, PP, AdA i EU-IU 
 
VIII - Favorable a  la iniciativa del grup municipal de Plataforma per Catalunya en defensa 
de la moció instant al govern a no signar el conveni bilateral amb el Marroc per atorgar el vot 
a les eleccions locals als immigrants marroquins. Votació. A favor: PXC Abstencions: PP 
En contra: PSC, CiU, ICV, AdA i EU-IU 
 
IX - Favorable a  Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació 
amb la promoció municipal del cooperativisme. Votació. A favor: AdA i EU-IU Abstencions: 
PSC, CiU, ICV, PP En contra: PXC   
 
X - Favorable a  Iniciativa del grup municipal d’Esquerra Unida-Izquierda Unida en relació 
amb la tarifació social a les ordenances fiscals municipals. Votació. A favor: AdA, PXC i 
EU-IU i s'absté: PSC, CiU, ICV i PP 
 
Mocions incloses per unanimitat de tots els membres:  
 
XI - Favorable a la iniciativa dels grups municipals d’Alternativa d’Abrera i d’Esquerra 
Unida-Izquierda Unida en relació a la creació del Banc de temps Votació. A favor:AdA, 
PXC i EU-IU  i s'absté: PSC, CiU, ICV i PP 
 
XII - Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb la 
Creació del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya Votació. A favor:AdA i PXC  i 
s'absté: PSC, CiU, ICV, PP i EU-IU 
 
XIII - Favorable a la iniciativa del grup municipal d’Alternativa d’Abrera en relació amb la 
informació sobre execució dels pressupostos i dels moviments de tresoreria Votació. A 
favor:  AdA i s'absté: PSC, CiU, ICV, PP, PXC i EU-IU 
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VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES: El secretari adverteix que la 
moció del punt set, en haver estat esmenada, constitueix un acte administratiu amb 
efectes econòmics sobre el pressupost que ha de ser fiscalitzada per la interventora. En 
altre cas, esdevindrà un acte anul·lable. 
 
 
DICTÀMENS EMESOS:  En conseqüència les proposicions d’acord incloses a l’ordre del 
dia i les mocions presentades fins el dia que han estat dictaminades en aquesta reunió i que 
es detallen a l’apartat anterior, assoleixen la condició de dictàmens d’aquesta Comissió 
Informativa General.  
 
 
 
Maria Soler Sala                                                              Josep González Ballesteros             
ALCALDESSA                                                                SECRETARI   
    
 
 
 
 

CODI DE DOCUMENT: 11PL2011_2511.doc         Sessió de data 25 de novembre de 2011 
 

 
 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 37 en la 
sessió plenària de 27 de gener de 2012 

 
 


