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En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
19.00 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 extraordinària, 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 30 de setembre de 2011 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de data 20 de juliol de 2011 
2. Assabentat de contractacions laborals de màxima urgència 
3. Donació de compte d’informació econòmica municipal corresponent als trimestres 

primer i segon de 2011 
4. Donar compte de la liquidació dels pressupostos generals de l’Ajuntament d’Abrera 

de l’exercici 2010 i obertura del termini d’examen dels comtes previ a la seva 
rendició 

5. Iniciativa del Grup Municipal d’Esquerra Unida: “Propostes de millora del 
funcionament de l’audiència pública de pressupostos municipals”. 

6. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Abrera per a l’adjudicació dels habitatges amb 
protecció Oficial vacants a la promoció de Can Morral. 

 
� Precs i preguntes  
 
 
 
 

ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 30 de setembre de 2011 
 

 
NÚM. ASSUMPTE 

- ORDRE DEL DIA 
9 Aprovació de l’acta de la sessió plenària de data 20 de juliol de 2011 
10 Assabentat de contractacions laborals de màxima urgència 
11 Donació de compte d’informació econòmica municipal corresponent als trimestres primer i segon 

de 2011 
12 Donar compte de la liquidació dels pressupostos generals de l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 

2010 i obertura del termini d’examen dels comtes previ a la seva rendició 
13 Iniciativa del Grup Municipal d’Esquerra Unida: “Propostes de millora del funcionament de 

l’audiència pública de pressupostos municipals”. 
14 Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Institut 

Català del Sòl i l’Ajuntament d’Abrera per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció Oficial 
vacants a la promoció de Can Morral. 

- ANNEXES 
Annex I Acte de la Comissió Informativa General de data 28.09.2011 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                            Sessió de data 30 de setembre de 2011 
 

 
D’assistència i permanència en la Sala: Excusa la seva assistència la regidora Sra. Silvia 
Caroz i Pereira. 
 
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. 9  DE DATA 30.09.2011 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta que s'aprova. ASSUMPTE: Estudi i aprovació si s'escau, 
de l'acta de la sessió de data 20.07.11 i ordre de remissió a l'administració de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres 
que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de resolució, no 
s'aprecien observacions o errades a corregir, el Ple municipal per unanimitat dels membres 
presents 
 
                                                             ACORDA                             
 
Primer. Aprovar l'acta del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data 20.07.11, 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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DONACIÓ DE COMPTE AL PLE  MUNICIPAL                  NÚM. 10 DE DATA 30.09.11 
 

EXPEDIENT: Els referenciats 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/FAB S:02 
Interessat: Sr. Francesc Ariño Barrio 
Inici: 24.02.2011 
Final: 08.05.2011 
Categoria Oficial de Segona d’ instal·lacions esportives / Laboral de Grup D1/RE 
Resolució Decret d’Alcaldia núm. 13418 de data 23.03.2011 
Motiu: Amb motiu de la baixa per IT del Sr. Iván García Rodríguez i vista la impossibilitat de 

temps material per realitzar un procés de selecció, s’ha contactat amb Francesc Ariño 
Barrio, persona que es considera que reuneix requisits d’idoneïtat per a realitzar el treball, 
en tant que el Sr. Ariño ha treballat com a Oficial de Segona d’instal·lacions esportives des 
del dia 08.06.10 fins el 02.07.10, amb motiu de la baixa per IT del Sr. Miguel Àngel 
Sánchez Moraño, i va realitzar les tasques assignades de forma eficient i ha manifestat la 
seva disponibilitat per cobrir la substitució. 

 
Expedient: C:5.0 N:-- T:00 V:Personal/CFP S:04 
Interessat: Sr. Carlos Faiget Pitarch 
Inici: 14.03.2011 
Final: 03.07.2011 
Categoria Oficial de Tercera / Laboral de Grup E2/RE 
Resolució Decret d’Alcaldia núm. 13385 de data 11.03.2011 
Motiu: Es fa necessari de manera urgent i transitòria contractar una persona pel temps 

indispensable, en el Departament de Serveis Urbans i Manteniment (Unitat de Jardineria), 
per cobrir la baixa per IT del Sr. Juan Faiget Figueras. Pel caràcter inajornable de la 
decisió comunicada pel Cap del Departament al Regidor delegat, el Sr. Antonio Jiménez 
ha proposat la contractació de Carlos Faiget, essent de conformitat pel Regidor delegat i 
ratificada per Alcaldia. La proposta de contractació s’elabora en base a què es considera 
que aquesta persona reuneix els requisits d’idoneïtat per realitzar el treball, ja demostrats 
en la prestació de serveis anteriors de forma eficient. 

 
Expedient: C:5.0 N:-- T:00 V:Personal/IEL S:01 
Interessat: Sr. Ismael El Banhaji Lemrini 
Inici: 21.04.2011 
Final: 04.09.2011 
Categoria Oficial de Tercera / Laboral de Grup E2/RE 
Resolució Decret d’Alcaldia núm. 13536 de data 29.04.2011 
Motiu: Amb motiu de la baixa per IT de l’Oficial de tercera de la Deixalleria, el Sr. Genís 

Hernández, es fa necessària  la contractació d’una persona, motiu pel qual, mitjançant el 
Departament de Promoció Econòmica, que ha procedit a l’enviament de diversos CV, i en 
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tant a l’adequació del lloc, s’ha contactat amb el Sr. Ismael El Banhaji Lemrini, persona que 
reuneix els requisits d’idoneïtat per realitzar el treball i posseeix els coneixements i les 
aptituds professionals necessàries per realitzar el treball. 
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DONACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL                NÚM. 11 DE DATA 30.09.2011 
 
EXPEDIENT: C:6.13 N: 2010/06 T:00 V:00 S:01 i 02 ASSUMPTE: Donar comptes al Ple 
de la informació pressupostària del 1r i 2on trimestre de 2011. 
 
 

Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera per a 
l'exercici 2011 estableix que, en compliment de l’art.207 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL)   i les Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), la Intervenció 
General Municipal remetrà al Ple de l’Ajuntament per conducte de la presidència, per 
trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del moviment de la 
tresoreria. 
  
Atès els estats d'execució informatius lliurats pel Departament d'Intervenció General, 
Tresoreria i Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària 
corresponent al 1r i 2on trimestre de l'exercici 2011. 
 
Vist tot l’anterior es dóna compte al Ple de la Corporació de la informació sobre l’execució 
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria  que hi figura a l’expedient. 
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DONACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL          NÚM. 12 DE DATA 30.09.11 
 

EXPEDIENT: C:6.13. N:2009/03 T:02 V:00 S: 04 ASSUMPTE: Donar compte de la 
liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 2010 i 
obertura del termini d’examen dels comptes previ a la seva rendició. 
 
Vist el decret de l’Alcaldia amb núm. de registre 13893DEC050811 en el qual s’aprova la 
liquidació pressupostària de l'exercici 2010 i el resultat de l’exercici pressupostari esmentat, 
d’acord amb el detall següent : 
 
 
                                a) ROMANENT DE TRESORERIA 2010: 
 

COMPONENTS Import € Import € 
1. (+) Fons líquids  4.662.187.21 
2. (+) Drets pendents de cobrament  3.869807.49 
    - (+) del pressupost corrent 2.486.627.12  
    - (+) del pressupostos tancats 1.259.850.26  
    - (+) d’operacions no pressupostàries    123.330.11  
    - (+) cobraments realitzats pendent d’aplicació definitiva   
3. (+) Obligacions pendents de pagament  2.084.892.42 
   - (+) del pressupost corrent 873.954.70  
   - (+) del pressupostos tancats  188.876.63  
   - (+) d’operacions no pressupostàries 1.139.877.32  
   - (+) pagaments realitzats pendent d’aplicació definitiva    117.816.23  
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)  6.447.102.28 
II. Saldos de dubtós cobrament     647.127.73 
III. Excés de finançament afectat   1.211.748.91 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  4.588.225.64 
 

b) RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010: 
 
 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOS

TARI 
a. Operacions corrents 13.168.763.38 10707.154.59 2.461.608.79 
b. Altres operacions no financeres 1.847.978.89 1.616.488.33 213.490.56 
1. Total operacions no financeres (a+b) 15.016.742.27 12.323.642.92 2.693.099.35 
2. Actius financers    
3. Passius financers  720.045.63 -720.045.63 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

15.016.742.27 13.043.688.55 

AJUSTOS 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 379.609.71 
5. Desviacions de finançament negatius de l’exercici 724.186.12 
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 1.378.763.

36 

1.973.053.72 
 

           -
274.967.53 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.698.086.19 
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Atès que aquesta proposició d'acord ha estat una iniciativa (a títol de ponent) del govern 
municipal, i que ha estat dictaminada d’assabentat en la passada reunió de la Comissió 
Informativa General del dia 28.09.11. 
 
                                                      S’EXPRESSA 
 
Primer. El coneixement de la liquidació dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament 
corresponent a l’exercici del 2010. 
 
Segon. L’assabentat per part del plenari (POD4), que el termini per a què els membres de 
la Comissió Especial de Comptes puguin examinar els comptes municipals i els seus 
justificants, s’iniciarà el proper dia  3 d’octubre i finalitzarà el dia 3 de novembre  a les 14 
hores. 
 
Tercer. Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, 
es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius de Barcelona, en 

el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb 

la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del 
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda 
al diari o butlletí oficial. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 13 DE DATA 30.09.11 
 
EXPEDIENT: C:2.2.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:06 ASSUMPTE: Resolució en relació a les 
propostes de millora de funcionament de l’audiència pública de pressupostos municipals. 
 
Vista la proposició d’acord de data 22 de setembre 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: Propostes de millora del funcionament de l'audiència pública de pressupostos municipals 
 
És el moment d'introduir en la nostra democràcia formal elements de participació de la ciutadania 
que possibilitin obrir les institucions a la influència popular i explorar els límits de la sobirania real 
del nostre sistema electoral representatiu. 
 
Per això, cal que els poders públics facin gestos i adoptin mesures que responguin a la voluntat 
demandada explícitament per moviments com el 15M, que ha mobilitzat a moviments de masses 
com no s'havia vist en molt de temps al nostre país en resposta a l'immobilisme i la submissió als 
interessos dels mercats i dels lobbies financers de la nostra classe política, d'una major 
participació en la gestió dels assumptes públics. Per això, i convençuts que les propostes que 
aporta aquesta moció són raonables, acurades i implicarien una millora qualitativa d'un instrument 
com l'audiència pública de pressupostos, tornem a presentar-la després d'haver estat rebutjada al 
setembre de 2008 per l'anterior equip de govern en una actitud que només es pot entendre des 
d'una òptica partidista de negació de les iniciatives de l'adversari polític. Tornem a provar-ho. 
 
El Reglament de Participació Ciutadana (RPC) incorpora elements que, amb la voluntat política 
d'aplicar-los i amb un disseny adequat, podrien generar dinàmiques positives per a construir 
espais efectius de participació ciutadana.  
 
Un d'aquests instruments, recollit en l'apartat 2 del desè article del RPC, és l'audiència pública de 
pressupostos definida com la trobada en una data determinada dels/les responsables municipals 
amb la ciutadania per a donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació i 
recollir propostes dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Des de l'aprovació del RPC la convocatòria d'aquesta audiència ha estat poc menys que un 
fracàs. Escassa difusió de la trobada, pocs participants, escassa dinamització i preparació de la 
reunió, retorn nul als participants sobre la inclusió o no de les seves aportacions en la proposta de 
pressupostos presentada al Ple... En definitiva, davant aquesta realitat és urgent escometre una 
redefinició del funcionament d'aquesta audiència o en un curt termini de temps l'equip de govern 
podrà deixar de convocar-la i ningú es lamentarà.  
 
EU-IU, amb ànim constructiu i amb la voluntat de plantejar una sèrie de modificacions que ens ajudin 
a millorar el funcionament d'aquest instrument participatiu, planteja les següents propostes d'acord:  
 
1. Millorar la difusió i la publicitat de la trobada mitjançant cartells, fulles informatives bustiades, 

informacions en els mitjans de comunicació locals i comarcals...  

2. A principis de novembre, l'equip de govern remetrà a totes les entitats del poble un avanç dels 
pressupostos. Aquest document també serà penjat en la web municipal. 
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3. S'habilitarà un apartat en la web municipal per a recollir totes les propostes que la ciutadania faci 
via telemàtica. També es recolliran aportacions per escrit en el registre municipal.   

4. L'audiència es convocarà com a mínim un mes abans de l'aprovació inicial del pressupostos pel 
Ple Municipal (així s'ampliaria el termini que fixa el RPC). 

5. Un cop recollides totes les aportacions, tant les que han arribat abans de l'audiència com les que 
s'han fet en la mateixa trobada, l'equip de govern elaborarà un document de retorn on es 
detallaran les aportacions acceptades amb el corresponent cronograma d'implantació i 
s'explicaran els motius pels quals s'ha desestimat la resta.  

6. Aquest document de retorn serà explicat en una reunió oberta per l'equip de govern abans de 
l'aprovació plenària dels pressupostos. 

7. Aquests sis punts de millora s'implementaran per a l'audiència pública dels pressupostos de 
2012. 

  
Abrera, 22 de setembre de 2011 Iván Serrano Rodríguez  Regidor EU-IU” 
 
 
Atès que han estat acceptades i incorporades al text les esmenes presentades pels grups 
municipals Socialista, de Convergència i Unió, d’Iniciativa per Catalunya Verds i d’Esquerra 
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: Propostes de millora del funcionament de l'audiència pública de pressupostos municipals 
 
És el moment d'introduir en la nostra democràcia formal elements de participació de la ciutadania 
que possibilitin obrir les institucions a la influència popular i explorar els límits de la sobirania real 
del nostre sistema electoral representatiu. 
 
Per això, cal que els poders públics facin gestos i adoptin mesures que responguin a la voluntat 
demandada explícitament per moviments com el 15M, que ha mobilitzat a moviments de masses 
com no s'havia vist en molt de temps al nostre país en resposta a l'immobilisme i la submissió als 
interessos dels mercats i dels lobbies financers de la nostra classe política, d'una major 
participació en la gestió dels assumptes públics. Per això, i convençuts que les propostes que 
aporta aquesta moció són raonables, acurades i implicarien una millora qualitativa d'un instrument 
com l'audiència pública de pressupostos, tornem a presentar-la després d'haver estat rebutjada al 
setembre de 2008. Tornem a provar-ho. 
 
El Reglament de Participació Ciutadana (RPC) incorpora elements que, amb la voluntat política 
d'aplicar-los i amb un disseny adequat, podrien generar dinàmiques positives per a construir 
espais efectius de participació ciutadana.  
 
Un d'aquests instruments, recollit en l'apartat 2 del desè article del RPC, és l'audiència pública de 
pressupostos definida com la trobada en una data determinada dels/les responsables municipals amb 
la ciutadania per a donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació i recollir 
propostes dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Des de l'aprovació del RPC la convocatòria d'aquesta audiència ha estat poc menys que un fracàs. 
Escassa difusió de la trobada, pocs participants, escassa dinamització i preparació de la reunió, 
retorn nul als participants sobre la inclusió o no de les seves aportacions en la proposta de 
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pressupostos presentada al Ple... En definitiva, davant aquesta realitat és urgent escometre una 
redefinició del funcionament d'aquesta audiència o en un curt termini de temps l'equip de govern 
podrà deixar de convocar-la i ningú es lamentarà.  
 
EU-IU, amb ànim constructiu i amb la voluntat de plantejar una sèrie de modificacions que ens ajudin 
a millorar el funcionament d'aquest instrument participatiu, planteja les següents propostes d'acord:  

 
1. Millorar la difusió i la publicitat de la trobada mitjançant cartells, fulles informatives bustiades, 

informacions en els mitjans de comunicació locals i comarcals...  

2. S'habilitarà un apartat en la web municipal per a recollir totes les propostes que la ciutadania faci 
via telemàtica. També es recolliran aportacions per escrit en el registre municipal.   

3. L'audiència es convocarà com a mínim un mes abans de l'aprovació inicial del pressupostos pel 
Ple Municipal (així s'ampliaria el termini que fixa el RPC). 

4. Un cop recollides totes les aportacions, tant les que han arribat abans de l'audiència com les que 
s'han fet en la mateixa trobada, l'equip de govern elaborarà un document de retorn on es 
detallaran les aportacions acceptades amb el corresponent cronograma d'implantació i 
s'explicaran els motius pels quals s'ha desestimat la resta.  

5. Aquests quatre punts de millora s'implementaran per a l'audiència pública dels pressupostos 
de 2012. 

 
6. Es crearà una comissió composada per representants de tots els partits polítics presents al 

Consistori per estudiar la viabilitat de remetre, amb anterioritat a l'Audiència Pública de 
Pressupostos un Avanç d'aquests. Aquesta Comissió també valorarà la viabilitat de convocar 
una segona trobada pública per explicar el contingut del document de retorn. 

 
Abrera, 22 de setembre de 2011  Iván Serrano Rodríguez  Regidor EU-IU” 
 
 

S’ACORDA 
 
Únic. Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 22 de setembre de 2011 en relació a 
les propostes de millora de funcionament de l’audiència pública de pressupostos municipals, 
per unanimitat dels presents i amb el vot de la majoria absoluta de membres de la 
corporació. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                            NÚM. 14 DE DATA 30.09.11 
 
EXPEDIENT: C:8.1.1 N:2004/005 T:01 V: Regconv.112 S:04 ASSUMPTE: Aprovació del 
Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Institut Català del Sòl 
i l’Ajuntament d’Abrera per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció Oficial vacants a la 
promoció de Can Morral. 
 
En data 12 de setembre de 2005 l’Ajuntament d’Abrera i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge van subscriure un conveni per a la construcció de 178 habitatges amb protecció 
oficial a Can Morral, i de conformitat amb el projecte arquitectònic aprovat, l’Institut Català del 
Sòl va promoure la construcció de 189 habitatges amb plaça d’aparcament vinculada i 6 
locals, dels quals 60 qualificats com habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer i 
119  en règim de venda general. 
 
Amb data 10 de desembre de 2010 l’Ajuntament d’Abrera i el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, van subscriure una addenda al referit conveni per afavorir l’accés als habitatges 
qualificats de compra venda a l’àmbit de Can Morral.  
 
L’actual context econòmic i la dificultat general dels ciutadans per aconseguir finançament 
bancari per adquirir immobles ha provocat que les propostes definides al referit conveni no 
puguin desenvolupar-se de la forma prevista. 
 
Atès que es considera  convenient modificar-lo per adequar les estratègies d’actuació 
proposades a l’actual situació econòmico-financera i a la necessitat d’habitatge existent al 
municipi. 
 
Atesa la votació per unanimitat dels membres presents mitjançant la qual es ratifica la 
inclusió en l’ordre del dia aquest punt, el Ple de la Corporació per unanimitat dels presents  

 
ACORDA 

 
Primer. Aprovar  i diligenciar d’aprovació l’esborrany del conveni transcrit a continuació i 
facultar a l’Alcaldessa per la seva signatura: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, 
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT D’ABRERA PER A L’ADJUDICACIÓ DELS 
HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL VACANTS A LA PROMOCIÓ DE CAN MORRAL 

  
Barcelona,                      de setembre de 2011 

 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor JAUME FORNT I PARADELL, qui intervé en nom i representació  de  
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, (NIF Q-0801820D), entitat de dret públic adscrita al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de Director, 
nomenat per aquest càrrec per acord del Govern de 15 de març ( DOGC número 5839, de 17 de 
març de 2011). Actua, d’acord amb les facultats atorgades per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 



 13 

El senyor JOSEP A. GRAU I REINÉS, intervé en nom i representació de l’Institut Català del Sòl 
(NIF Q-0840001-B), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en qualitat de Director, nomenat per aquest càrrec pel Decret 175/2011, 
de 18 de gener, (DOGC número 5800, de 20 de gener del 2011). Actua, d’acord amb les facultats 
atorgades per la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl.  
 
D'altra part, la senyora  MARIA SOLER I SALA Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Abrera, 
qui actua en nom i representació de  l’esmentat Ajuntament  en ús de les atribucions que li 
atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya 
 
Totes les parts es reconeixen es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present 
conveni de col·laboració, i  
 
MANIFESTEN 
 
I. Que en data 12 de setembre de 2005, l’Ajuntament d’Abrera i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, van subscriure un conveni l’objecte del qual era la construcció d’uns 178 habitatges 
amb protecció oficial, aparcaments i locals situats a l’àmbit de Can Morral.  
 
II. Que de conformitat amb el projecte arquitectònic aprovat, l’Institut Català del Sòl – entitat de 
dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya- 
finalment va promoure la construcció de 189 habitatges amb protecció oficial amb plaça 
d’aparcament vinculada i 6 locals, dels quals 119 foren qualificats amb protecció oficial en règim 
de venda general. 
 
III. Que amb l’objectiu d’adjudicar els habitatges d’aquesta promoció, des de la Direcció General 
de Promoció de l’Habitatge es va incoar el corresponent procediment d’adjudicació mitjançant el 
qual només van resultar adjudicats una part d’aquests habitatges. 
 
IV. Que amb data 10 de desembre de 2010 l’Ajuntament d’Abrera i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, van subscriure una addenda al referit conveni, l’objecte del qual era afavorir 
l’accés als habitatges qualificats de compra venda a l’àmbit de Can Morral 
 
V. Que de conformitat amb l’article 3 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, correspon a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya –entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat-  
l’administració i gestió del parc d’habitatges de la Generalitat de Catalunya 
 
VI. Que l’actual context econòmic i la dificultat general dels ciutadans per aconseguir finançament 
bancari per adquirir immobles ha provocat que les propostes definides al referit conveni en relació 
amb el règim d’adjudicació dels habitatges no puguin desenvolupar-se de la forma prevista, per la 
qual cosa es considera convenient modificar-lo,  a fi d’adequar les estratègies d’actuació 
proposades a l’actual situació econòmico-financera i a la necessitat de d’habitatge existent al 
municipi. 
 
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni es definir un sistema alternatiu d’accés als habitatges propietat de 
l’INCASOL a la promoció Can Morral del municipi d’Abrera, amb la finalitat d’afavorir la seva 
ocupació, obrint la possibilitat d’oferir-los en les futures convocatòries d’adjudicació mitjançant 
contractes de lloguer per 10 anys amb una opció de compra. 
 
 
SEGONA.- Habitatges pendents d’adjudicar 
 
Els habitatges que resten per adjudicar de la promoció objecte d’aquest conveni seran adjudicats 
com a habitatges amb protecció oficial destinats prioritàriament a persones amb residència al 
municipi d’Abrera. En la definició dels criteris d’adjudicació dels habitatges hi participarà la 
Generalitat de Catalunya així com l’Ajuntament d’Abrera. 
 
 
TERCERA.- Autorització i condicions per a l’arrendament 
 
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1.1 g) del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per 
al dret a l’habitatge 2009-2012, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya autoritza l’arrendament 
d’aquests habitatges, d’acord amb les següents condicions: 
 
1.- L’Institut Català del Sòl aplicarà de manera excepcional als contractes de lloguer subscrits 
durant els quatre primers anys a comptar des de la primera adjudicació que es tramiti a partir 
d’aquest conveni, unes rendes que no superaran el 3,5% anual sobre els preus màxims de 
referència corresponents als habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer a 25 anys vigents 
a la zona en el moment de formalització del contracte.  
 
2.- Durant el període de vigència del contracte de lloguer, els arrendataris disposaran d’una opció 
de compra on el preu de venda de l’habitatge serà el que correspongui a un habitatge amb 
protecció oficial de nova construcció qualificat per a venda en el moment de la transmissió. 
 
3.- Al preu de venda de l’habitatge, en funció de l’estudi econòmic que s’elabori a aquest efecte, 
podrà aplicar-se una deducció d’un percentatge de les quantitats abonades en concepte de renda, 
percentatge que es fixarà en la corresponent convocatòria d’adjudicació.  
 
 
QUARTA.- Procediment d’adjudicació 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obrirà a partir de la subscripció del present Conveni, una 
convocatòria pública d’adjudicació amb les condicions establertes en aquest document i les que es 
concretin a les Normes particulars d’adjudicació. 
 
 
CINQUENA.- Difusió del procediment 
 
L’Ajuntament d’Abrera col·laborarà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el procés de 
difusió del procediment d’adjudicació dels habitatges, facilitant l’accés als mitjans de comunicació 
de caràcter municipal (web, butlletí municipal, emissora local de ràdio, distribució de publicitat i 
d’altres). 
 
SISENA.- Despeses 
 
La formalització d’aquest conveni no comporta despesa econòmica.  
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SETENA.- Vigència i efectes 
 
El termini de vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la seva signatura, condicionat a 
l’aprovació pel Ple Municipal de l’Ajuntament d’Abrera i a l’autorització del consell de Direcció de 
l’Institut Català del Sòl. 
 
Tanmateix, s’entendrà tàcitament prorrogat per anys naturals, llevat que alguna de les parts 
manifesti la seva voluntat en contra, amb un preavís de tres mesos d’antelació abans de la data 
del venciment del conveni o de les seves pròrrogues. 
 
 
VUITENA.- Causes d’extinció 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
 
El compliment del seu objecte 
La finalització del termini de vigència. 
El mutu acord, manifestat per escrit. 
L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts. 
La denúncia unilateral  del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè existeixen causes 
excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del seu contingut.  
Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable. 
 
 
NOVENA.- Controvèrsies 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació del 
present conveni. Tanmateix, les qüestions litigioses que poguessin sorgir sobre el compliment 
d’aquest conveni es resoldran  per la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 
I en prova de conformitat  les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte,  en el lloc i 
la data indicat en l’encapçalament.   
 
 
Jaume Fornt i Paradell Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Josep A. Grau i Reinés 
Director de l’Institut Català del Sòl  Maria Soler i Sala Alcaldessa d’Abrera” 
 
Segon. 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 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. 
 
Tercer. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a l’Àgencia de l’Habitatge a Catalunya i a l’Institut Català del Sòl 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances i al 
Departament de Territori i Medi Ambient. 
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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 
 
 
PREGUNTA 01/EU/300911/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008272DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que ens ha arribat la informació de que el Departament d’Ensenyament ha notificat als 
ajuntaments una reducció de les aportacions per a les escoles de música i per a les llars d’infants, 
aportacions efectuades en el marc dels convenis amb els municipis negociats en el marc de la 
Comissió mixta Departament d’Educació-Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i 
Associació Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011. 
  
Atès que aquesta notícia significa un evident incompliment dels acords adquirits i un greu prejudici 
pels ajuntaments que assumeixen serveis no obligatoris que beneficien els vens i veïnes dels seus 
pobles.  
 
Atès que aquesta decisió del Govern de la Generalitat agreuja la difícil situació econòmica de molts 
ajuntaments i qüestiona la continuïtat d’aquests serveis o pot suposar l’increment de taxes per als 
usuaris.  
 
• Com afecta a l’Escola Bressol Municipal Món Petit i a l’Escola Municipal de Música aquesta 
decisió unilateral del govern de CiU?  
 
• Quines opcions es planteja l’equip de govern per garantir la continuïtat i la qualitat en la prestació 
d’aquests serveis, així com el manteniment dels llocs de treball?  
 
• Afectarà aquesta situació a les taxes que es paguen per aquests serveis?  
 
• Pensa l’Ajuntament d’Abrera plantejar el seu desacord a la Generalitat per aquest incompliment 
del conveni?  
 
 
 
PREGUNTA 02/EU/300911/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008273DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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Des del 2007 fins al 2010 a Catalunya s’han multiplicat per quatre el nombre de procediments 
judicials iniciats pels bancs que reclamen el pagament d’un préstec hipotecari (4.538 registrades el 
2007 a 18.152 del 2010). El primer trimestre de 2011 ja en portaven 3.625. O sigui, durant els 
últims quatre anys 55.568 execucions a Catalunya i 293.321 a tot l’Estat espanyol. Un total de 
12.500 desnonaments s’han ordenat a Catalunya fins el primer trimestre de 2011. 
 
Aquesta situació és fruit de l’actual situació de crisi, de la voracitat dels bancs i caixes i de 
l’aquiescència amb aquests dels dos grans partits polítics de l’estat espanyol que han impedit 
aprovar la dació (en els casos de residència habitual i deutors de bona fe, si el banc executa la 
hipoteca i es queda l’habitatge, el deute quedi liquidat, com passa en altres països de la UE o als 
EUA). Per visualitzar l’impacte a Abrera d’aquesta pràctica bancària emparada per les institucions 
públiques, preguntem: 
 
• Disposa l’Ajuntament d’Abrera d’alguna dada sobre el número de desnonaments i de 
procediments judicials d’execució hipotecària que s’han produït a Abrera? Si no és així, quantes 
famílies s’han adreçat a Serveis Socials en risc de ser desnonades o havent estat efectivament 
desnonades? 
 
• Quin tipus d’ajuda s’ofereix des de Serveis Socials davant d’una situació de risc de desnonament? 
Inclouen aquestes ajudes mediació o assessoria legal? 
 
• Disposa l’Ajuntament d’Abrera d’habitatges d’inserció o de cohesió social per acollir temporalment 
a aquestes famílies? 
 
 
 
PREC/PREGUNTA 03/EU/300911/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008274 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
L’Ajuntament d’Abrera disposa des del 2008 d’un Pla de recepció i acollida municipal (PRAM), 
redactat per una empresa de consultoria amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona. En 
aquest pla es feien una sèrie de propostes d’actuació per millorar les polítiques municipals 
d’atenció als nouvinguts i nouvingudes. Tres anys després i amb uns nous partits i noves persones 
conformant l’equip de govern municipal, plantegem les següents preguntes per valorar el grau 
d’assoliment dels objectius de millora plantejats al PRAM 
 
• De les treballadores de l’OAC, quantes han passat algun tipus de formació professionalitzada en 
temes d’atenció al col·lectiu de persones immigrades? Es disposa d’un Pla de Formació en la 
Recepció i Acollida? 
 
• Es disposa d’un catàleg de serveis d’ús intern pels empleats municipals? 
 
• Es disposen de fitxes de protocol de recepció per a fer un seguiment dels nouvinguts i les seves 
necessitats? 
 
• Es lliura a tots els nouvinguts empadronats a Abrera una guia d’acollida? 
 
• S’ha creat l’Observatori del Fet Migratori? 
 
• S’ha creat el Grup Impulsor del PRAM a Abrera? Quantes vegades s’ha reunit i en quines dates? 
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• S’ha creat la Comissió de Seguiment del PRAM a Abrera? Quantes vegades s’ha reunit i en 
quines dates? 
 
 
PREC/PREGUNTA 04/EU/300911/E REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008275 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al maig del 2009, el Ple de l’Ajuntament d’Abrera va aprovar una moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV, on es deia que: En endavant, l’Ajuntament d’Abrera s’obliga a ell mateix a restituir 
tots els arbres que morin en l‘espai públic o siguin talats, de manera que per cada arbre 
desaparegut se’n plantin dos en qualsevol altre zona del terme municipal. Tot vetllant, perquè els 
arbres plantats siguin espècies autòctones i incrementin i afavoreixin la biodiversitat al terme 
d’Abrera, tenint cura d’evitar les al·lèrgies. I es reclamarà a qualsevol altra Administració pública 
que actuï en el mateix sentit que s‘estableix per a l‘Ajuntament d‘Abrera. 
 
Atès que en la desbrossada per a la pavimentació de la zona de El Torrentet s’han talat una 
quantitat considerable d’arbres, alguns d’ells d’una certa antiguitat, 
 
• On té previst l’Ajuntament d’Abrera plantar el doble dels arbres que s’han talat? 
 
• Era tècnicament impossible el trasplantament d’aquests arbres que finalment s’han talat? 
 
 
PREC 01/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008233DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Segons ens han manifestat veïns i veïnes de la Florida, certes places de pàrquing del barri com, per 
exemple, la del C. Xarel·lo a l’alçada del núm. 2, són petites doncs no respecten les mides 
recomanades de 4,5x2m. Sovint ens trobem amb arbres dins de la zona delimitada com aparcament. 
 
Aquest fet provoca que, moltes vegades, els cotxes aparcats sobresurtin de la plaça de pàrquing i 
envaeixin passos de zebra i guals privats provocant problemes d’entrada  sortida de garatges. 
 
Per tot això,  
 
- Demanem a la regidoria d’Obres i Serveis que prengui les mesures adients per solucionar aquest 
problema. 
 
PREC 02/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008231DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El Ple municipal de 27.11.2009 va aprovar l’elaboració d’un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). 
L’avantprojecte d’aquest Pla se’ns va lliurar poc abans d’iniciar-se aquesta nova legislatura. 
 
Per tot això,  
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- Demanem al regidor de Medi Ambient que expliqui quan pensa lliurar al Ple el Pla definitiu. 
 
 
 
PREC 03/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008232DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
El Ple municipal de 29.05.2009 va aprovar la creació del Pacte Local per a l’Ocupació a Abrera, un 
consell el qual havia d’agrupar als diferents agents socials implicats en la creació i preservació de 
l’ocupació al municipi així com als diferents grups polítics amb representació al ple municipal. Aquest 
organisme s’havia de comprometre a treballar de forma conjunta i consensuada en l’assoliment dels 
següents objectius: 
 

a. La plena ocupació a Abrera. 
b. La millora de la qualitat i la productivitat del treball. 
c. La cohesió i la inclusió social. 
d. La diversificació de l’economia. 
 

Atès que hores d’ara aquest organisme encara no s’ha constituït, tot i el mandat del Ple. 
Per tot això, 
 
- Demanem a la regidoria de Promoció Econòmica que expliqui al Ple quan té previst constituir el 
Pacte per l’Ocupació. 

 
 
PREC 04/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008227DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès el lamentable espectacle al que hem assistit aquest estiu en relació al pagament de la renda 
mínima d’inserció (PIRMI). 
 
-Demanem a la regidora d’Acció Social que informi al Ple sobre les repercussions a Abrera d’aquest 
fet, concretant: 

 
o Quantes persones d’Abrera han de rebre aquest ajut. 
o Quantes persones s’han vist afectades pel retràs i la modificació dels criteris d’atorgament de 

l’ajut. 
 

 
PREC 05/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008235DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Veïns i veïnes del barri del Rebato ens han fet saber que les barreres acústiques instal·lades 
recentment per evitar el soroll de l’autovia no són suficientment efectives. 
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Per tot això, demanem a les regidories implicades que prenguin les mesures adients per solucionar el 
problema. 
 
 
PREC 06/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008234DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Veïns i veïnes del Passeig de l’Estació ens han manifestat el seu malestar degut a les defecacions i 
el soroll que produeixen els ocells que, en gran nombre, es posen a l’arbrat, especialment entre el 
carrer Pablo Picasso i el carrer Josep Pla. 
 
Per tot això, demanem a les regidories implicades que busquin alguna solució al problema. 
 
 
PREC 07/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008236DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Ara fa un any, vam demanar a l’anterior equip de govern que prengués en consideració la possibilitat 
d’instal·lar una parada de bus urbà a prop del Mercat Municipal i del CAP. Alhora, vam demanar que 
es modifiquessin els itineraris tant del bus urbà com del transport escolar per aprofitar el nou pont de 
la B-40. 
 
Per tot això, demanem novament a les regidories implicades que prenguin en consideració aquests 
suggeriments i que informin de les gestions que s’hagin pogut portar a terme al respecte. 
 
 
PREC 08/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008229DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Alguns usuaris de l’skatepark ens han manifestat la seva preocupació al respecte de què es pugui fer 
mal amb un skate a les persones que es puguin trobar als voltants, especialment als infants. 
 
Per tot això, demanem a les regidories implicades que valorin la possibilitat d’instal·lar una tanca de 
fusta al voltant de l’skatepark per evitar qualsevol perill. 
 
 
PREC 09/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008228DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Des d’Alternativa d’Abrera voldríem saber, al respecte de la plantilla de la policia local, el següent: 
 
- Nombre d’agents que correspon a la totalitat de la plantilla de la Policia Local. 
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- Nombre d’agents en plantilla a 31 de desembre de 2010. 
- Nombre d’agents en plantilla a 31 de maig de 2011 
 
 
PREC 10/AdA/300911/E REGIDOR: Sr. Miquel Carrión Mateo 
Grup interpel·lant: GMAdA DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec escrit REGISTRE: RE008230DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Atès que properament s’haurà de presentar la proposta de les Ordenances Fiscals per a l’any 2012, 
per poder analitzar-les amb les dades i el temps suficients, necessitem que se’ns faciliti, per part de 
les regidories afectades, la següent informació: 
  
Respecte a les Ordenances Fiscals de l’any 2010: 
- Cost desglossat per activitats i/o serveis prestats que depenen de cadascuna de les regidories. 
- Ingressos obtinguts mitjançant les taxes abonades pels usuaris d’aquests serveis i/o activitats. 
- Si és possible, especificar el nombre d’usuaris/abonats de les activitats i/o serveis, diferenciats entre 
empadronats i no empadronats. 
- Ingressos obtinguts per subvencions (En cas d’existir) procedents d’altres administracions, 
desglossats per les activitats i/o serveis prestats. 
  
També li demanem un estat de les mateixes despeses i ingressos per a les Ordenances Fiscals 
d’aquest 2011 i les previsions per les de l’any 2012. 
 
 
PREGUNTA 01/PP/300911/E REGIDOR: Sr. J. Antonio Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 27.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008226DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Una vegada començat el curs escolar 2011/2012. 
El Grup Municipal del Partit Popular formula al Ple de l’Ajuntament d’Abrera les següents preguntes: 
 

1. Quants alumnes/nas s’han matriculat per primera vegada en les escoles del nostre municipi, 
quants són immigrants? 

2. Quants en el nostre institut, quants són immigrants? 
3. Quants en l’Escola Bressol, quants són immigrants? 
 

 
PREGUNTA 02/PP/300911/E REGIDOR: Sr. J. Antonio Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 27.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008225DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Com a conseqüència del lamentable estat de brutícia, que es troben alguns bancs gairebé sempre, 
per no dir sempre, de la part alta del Passeig de l’Estació. 
 
El grup municipal del Partit Popular, formula al Ple d’Ajuntament d’Abrera la següent pregunta: 
 
Es pensa prendre alguna mesura per pal·liar el lamentable estat en que es troben. 
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PREC/PREGUNTA 03/PP/300911/E REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 28.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec/Pregunta escrita REGISTRE: RE008276DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En la actualidad, el Mercado Municipal de Abrera tiene una ocupación de paradas en activo que 
estimamos no puede superior a sus ¾ partes. 
 
 
Por todo esto, el Grupo Municipal del Partido Popular formula en el Pleno las siguientes preguntas: 
 
¿Tiene el Ayuntamiento de Abrera el coste económico que ha de soportar la caja municipal en 
concepto de gastos comunitarios por las paradas que no están adjudicadas? ¿A cuánto asciende? 
 
¿Se han recibido, en el registro municipal, ofertas de adjudicación de las paradas desocupadas?  
¿Cuántas y que trámite se les está dando? 
 
Ante una situación de crisis económica y dada el manifiesto encallamiento en que se encuentra 
nuestro Mercado Municipal  y dada la proximidad de las fiestas navideñas, período de máximo auge, 
al mismo tiempo formulamos  ante el Pleno del Ayuntamiento los siguientes ruegos:  
 
Que el Ayuntamiento de Abrera junto con el Consejo Rector del Mercado Municipal y quien proceda,  
adapten el actual Reglamento y, si fuese necesario, el Mix del Mercado además de cualquier otra 
circunstancia que sirva para dinamizar y activarlo, con la finalidad de darle un impulso a esta 
infraestructura y servicio tan importante como necesario para nuestro municipio y como no para evitar 
gastos que de manera innecesaria esté soportando hoy por hoy nuestro Ayuntamiento. 
 
Que, en la medida de lo posible, se eviten las máximas trabas administrativas que se pudieran 
plantear en este sentido. 
 
 
PREC/PREGUNTA 04/PP/300911/E REGIDOR/A: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 27.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec/Pregunta escrita REGISTRE: RE008270DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Segons publicació al DOGC  núm . 5705 de data 01.09.2010, el Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, per resolució de data 29 de juliol de 2010, es va aprovar inicialment el Pla especial 
urbanístic del gasoducte Martorell-Figueras i al DOGC núm. 5851 de data 04.04.2011 s’ha publicat la 
resolució, del mateix Conseller, de data 22 de març de 2011, en què s’aprova definitivament dita 
actuació. 
 
De la publicació de la resolució definitiva del Pla especial urbanístic del gasoducte Martorell-Figueres 
es pot observar que dita  infraestructura afectarà al seu pas, entre d’altres poblacions, al terme 
municipal d’Abrera en una longitud total de 6.688 m i que a demés s’hi planegen construir 
construccions auxiliars. 
 
I en BOE núm 74 de data 28.03.2011 s’ha publicat la resolució de la “Dirección General de Política 
Energética y Minas”, mitjançant la qual s’atorga a ENAGAS SA autorització administrativa, aprovació 
del projecte d’execució i el reconeixement d’utilitat pública per a la construcció de l’esmentada 
infraestructura. 
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Considerant que la infraestructura plantejada, al seu pas pel nostre municipi afectarà a una 
considerable part del nostre territori el Grup Municipal del Partit Popular formula al Ple les següents 
preguntes: 
 
- En quina fase del projecte es troba dita actuació urbanística? 
 
- Ha rebut l’Ajuntament d’Abrera comunicació de llicència d’obres per part de l’empresa  adjudicatària 
Enagas SA? En cas positiu, en quina fase del procediment es troba?  
 
- Quin és l’àmbit d’actuació al seu pas per Abrera (territori afectat)?. En què consisteixen les 
construccions auxiliars planejades al projecte en el nostre municipi i on estaran ubicades?  
 
- Afecta  el projecte a finques privades, de propietat municipal o d’altra administració pública?  
 
- Afecta a  zones d’interès  natural i/o paisatgístic (ZEPA-Torrent Gran o d’altres? 
 
- Afecta a construccions presents o futures, bé siguin de caràcter privat o públic? 
 
- La construcció afectarà a la mobilitat d’algun barri del municipi durant la seva execució? En cas 
positiu, quines mesures es té previst aplicar?  
 
Donada la previsió del territori afectat al nostre municipi trobem una manca d’informació al respecte 
pel que també creiem oportú presentar el següent prec 
 
Que l’Ajuntament d’Abrera, als efectes d’una informació d’interès públic,   a través dels mitjans de 
comunicació local: WEB, ràdio i Abrerainfo, i tots els que consideri oportuns,  informi als veïns 
d’aquest obra d’interès públic planejada per la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques  al 
seu pas pel nostre municipi. 
 
 
PREGUNTA 05/PP/300911/E REGIDORA: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 27.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta escrita REGISTRE: RE008269DE280911 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al mandat anterior, concretament en la proposta del Ple número 2260 de data 26.11.2010 es va 
aprovar per unanimitat una proposta presentada pel Grup EUA consistent en  la instal·lació de 
desfibril·ladors automàtics a equipaments municipals, en concret a Camp Municipal de Fútbol, al 
pavelló Esportiu Municipal i resta d’instal·lacions esportives municipals que es consideressin adients. 
 
Per tot això el Grup Municipal formula davant el Ple les següents preguntes 
 
- S’ha donat compliment a la proposta de resolució d’instal·lació de desfibril·ladors als equipaments 
municipals? 
- En cas positiu, on s’han instal·lat? i s’ha impartit el Programa Bàsic de formació entre el personal 
que presta servei a les instal·lacions? 
- En cas negatiu: per quins motius no s’ha donat compliment a aquest acord de Ple després de 
gairebé un any?, i quan es preveu acomplir-lo instal·lant els desfibril·ladors? 
 
Al seu dia el Grup Municipal del Partit Popular d’Abrera va considerar important, interessant i 
necessària aquesta proposta,  que va plantejar el Grup d’EUA i , per això hi varem donar ple suport,  
hores d’ara,  continuem pensant el mateix, és per això que demanem que es dotin els espais 
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municipals esportius i tots aquells que es puguin considerar d’interès per raó de la confluència de 
gent, de desfibril·ladors externs automàtics així com que es formi al personal que hi treballa als 
centres on es puguin ubicar, d’acord amb la normativa establerta. 
 
 
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/300911/V REGIDOR: Sr. IvánSerrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Volem facilitar al regidors d’Obres i Serveis unes fotografies d’ahir mateix, que donen bona mostra de 
la situació d’abandonament de les voreres del carrer Noguera al polígon industrial Barcelonès. Fa 
llàstima l’estat en que es troben i preguem a l’equip de govern que posi els mitjans necessaris per 
facilitar el pas dels vianants per aquestes voreres.  
També adjuntem unes fotografies de camions ocupant bona part d’un carril. Aquesta és una imatge 
habitual i que suposa un perill pel pas dels turismes, i que quan aquests camions aparquen amb les 
rodes sobre les voreres, també influeixen en el deteriorament d’aquestes. 
 
Demanem que es prenguin mesures contra aquesta ocupació de la via per part dels camions. 
 
 
QUEIXA 02/EU/300911/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Queixa verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Ens han arribat queixes dels veïns i veïnes de Ca n’Amat que ens comenten que a l’Avinguda de Ca 
n’Amat, en la vorera existent i en la inexistent es produeixen esllavissades de terra quan plou que 
dificulten el pas dels vianants, i que fins i tot han acabat a la calçada.  
 
Demanem que el regidor d’Obres i Serveis prengui les mesures adequades per a que quan arribin 
les pluges  del període d’hivern s’evitin aquestes esllavissades. 
 
 
 
PREGUNTA 03/EU/300911/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Al DOGC del 22 d’aquest mes s’anuncia la sortida a informació pública del projecte constructiu del 
ramal de Sant Ermengol.  
 
Quina valoració fa l’equip de govern d’aquest projecte i si tenen previst presentar cap al·legació? 
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QUEIXA 04/EU/300911/V REGIDOR: Sr. Iván Serrano Rodríguez 
Grup interpel·lant: GMEU DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Queixa verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En relación a la respuesta que ha hecho la Sra. Alcaldesa al grupo Alternativa de Abrera en la que 
decía que para solicitar una reunión la forma adecuada no era vía mail, sino era hacerlo por 
registro. Yo supongo que ellos ya tienen experiencia suficiente, pero nosotros tenemos solicitadas 
desde 2007 diez peticiones de información que nunca nos han llegado, o sea que ese medio a 
veces parece que también falla bastante. 
 
 
PREGUNTA 01/AdA/300911/V REGIDOR: Sr. J. Andrés Martín Álamo 
Grup interpel·lant: GMADA DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Una vegada iniciades les obres de rehabilitació de la zona de l’aparcament del Torrentet hem 
detectat que la tanca de separació del carrer la Florida i aquesta zona d’aparcament es bastant 
perillosa. Concretament en el lloc on s’ubiquen els contenidors d’escombreries a l’entrada de la 
Florida, aquesta tanca té uns espais de separació entre barrots molt ampla, espais per on la canalla 
podria caure sent una alçada prou considerable.  
 
D’entrada a la Florida la tanca que hi ha, la “valla” que baixa cap al Torrentet, allà hi ha col·locats 
els contenidors. Just allà, a aquella tanca, la separació entre barrots és molt gran. Abans no es 
veia, no s’apreciava amb els arbres, ara queda molt clar i es veu. 
 
Voldríem saber si tenen previst fer alguna actuació. Posar barrots intermedis o alguna cosa per 
evitar que algun nen pugui caure. 
 
 
 
PREC 01/PP/300911/V REGIDOR: Sr. J. Antonio Castillo Guardia 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Algun veí de la part baixa del carrer Joan Miró m’ha fet arribar un prec que jo transmeto: 
 
Poder canviar el sentit d’aparcament tot i que és molt perillós i per tant aparquen a ma dreta mirant 
des de l’estació cap al cementiri.  
A veure si es possible que aparquessin a ma esquerra, i si això no pogués ser possible que no es 
permetés tres metres des de la cruïlla de Joan Miró amb el camí de Can Morral, perquè quan 
baixen per incorporar-se al carrer Joan Miró s’ha de treure molt el morro del cotxe per veure si ve 
algun vehicle. 
 
 
PREGUNTA 02/PP/300911/V REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
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No queda enregistrada a la gravació. 
 
... Generalitat en cuanto al calendario del inicio de las obras de la tercera escuela. 
 
 
PREC 03/PP/300911/V REGIDOR: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Prec verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Hemos constatado que en los espacios existentes para la colocación de árboles en las aceras del 
polígono industrial Sant Ermengol, dichos árboles no existen, así como de los árboles existentes 
hay ramas muy bajas que ocupan el espacio de los viandantes por la acera. 
 
Ruego se proceda a la reposición de los árboles que faltan así como a la poda de las ramas que 
ocupan el espacio de los viandantes. 
 
 
PREGUNTA 04/PP/300911/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Hem tingut queixes de veïns de pràcticament tots els barris del municipi en quant a la presència del 
mosquit tigre. 
 
Volem saber si l’Ajuntament és coneixedor de l’índex de presència del mosquit tigre a la nostra 
població, i si aquest ha incrementat en aquest darrer any. Si s’ha fet alguna actuació específica i 
concreta per part de l’Ajuntament d’Abrera, Consell Comarcal o alguna altra administració. Si s’ha 
efectuat un control sector per sector del municipi per tal de determinar-ne possibles causes i poder 
aplicar-ne mesures concretes. 
 
Volem demanar que s’utilitzin tots els mitjans per pal·liar aquesta situació que des de ja fa anys 
està afectant als nostres veïns, no només a Abrera, poblacions veïnes, comarques, la nostra 
comarca, comarques veïnes també. Som conscients que també cal la col·laboració ciutadana, però 
els veïns primer volen actuacions per part de l’administració. Però amb quina autoritat moral si no 
donem a entendre que fem totes les actuacions oportunes podem demanar la col·laboració 
ciutadana. Això no s’ho prenguin com una crítica sinó amb tot el caràcter constructiu que requereix 
aquesta problemàtica que tant ens està afectant. 
 
 
PREGUNTA 05/PP/300911/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En reiterades ocasions el nostre grup, i altres, hem reclamat davant aquest plenari més neteja als 
carrers i places pel que fa concretament als excrements de gossos. És cert que aquesta situació ve 
donada per propietaris incívics que no respecten les ordenances municipals, provocant perjudicis a la 
resta de veïns i perquè no dir-ho? Despesa innecessària a l’Ajuntament d’Abrera. 
 
Sempre se’ns ha dit que serien vigilants i que a partir de ja (ens han dit en varies ocasions) 
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començarien a aplicar les ordenances municipals en matèria de sancions als incívics. A la nostra 
manera d’entendre potser no és necessari aplicar-les, sinó anunciar que poden ser sancionats i 
anunciar-ho bé per tal que els incívics sàpiguen que poden ser multats. Però ara per ara el que veiem 
és que continuem igual o pitjor. 
 
Davant el canvi d’equip de govern i, atès que era una de les premisses al programa electoral del partit 
que ara ostenta la regidoria de Seguretat Ciutadana:  
 
Volem saber quines actuacions, per pal·liar aquesta situació, s’han dut a terme tant des de la 
regidoria de Seguretat Ciutadana, i també perquè no des de la de Salut, pel que hi pugui afectar 
aquesta circumstància. 
 
 
PREGUNTA 06/PP/300911/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
Fa poc estàvem en campanya electoral i molta gent sap que una de les premisses electorals del 
Partit Popular era tenir una atenció ciutadana de primera. Per primera vegada podem dir que aquest 
Ajuntament s’està renovant i comencem a utilitzar els avenços informàtics. Hem refereixo als tràmits 
on-line que es poden realitzar a través de l’e-tram, que després d’un procés llarg s’ha posat en 
funcionament.  
 
Això s’ha posat en funcionament, però hem consultat el que es pot fer des de l’e-tram a través de la 
pàgina web, i les instruccions que hem rebut de com es duen a terme per part dels treballadors que 
puguin gestionar-la, tenim alguns dubtes o potser proposar una millora. 
 
Veiem que dels trenta-cinc possibles tràmits que preveu l’e-tram només s’han triat quatre i, a la nostra 
manera d’entendre potser no els més útils. Potser no m’expresso bé, no és que no siguin els més 
útils, sinó que potser aquests tràmits en l’actualitat ja es podien realitzar, sinó a través de l’e-tram, per 
correu electrònic o per fax. És a dir, sense necessitat que el ciutadà es desplacés, que és la finalitat 
de l’e-tram. Hem refereixo a la instància genèrica, a les queixes i suggeriments, les incidències, 
modificacions de petits errors: DNI, cognoms... Tot això que un ciutadà ja podia fer a través de la web 
enviant una instància, un fax... 
 
Creiem que es podria haver aprofitat aquesta nova eina per suplir les carències que puguin haver-hi a 
les oficines municipals. Com exemple: hem tingut queixes de veïns concrets que han vingut a fer una 
pregunta, per exemple de parelles de fet, que quan ve el ciutadà la única persona que li ha de donar 
la informació no hi és. El ciutadà s’ha hagut de desplaçar ,quan a lo millor des de casa podia fer 
aquesta consulta a través de l’e-tram si estigués activada. O reservar una pista de tenis o frontó al 
mes d’agost, que es fa molt complicat quan el CAM i el Pavelló està tancat, i s’ha de buscar al 
conserge. Si això es pogués fer a través de l’e-tram, que és possible si s’hagués demanat podríem 
tenir una millora de qualitat en l’atenció ciutadana.  
 
Un dels beneficis de l’e-tram és el màxim respecte amb la imatge corporativa de l’Ajuntament. No 
entenem com es pot conciliar això amb la instrucció que vam rebre que fan servir els treballadors, els 
empleats d’aquesta casa per fer servir aquesta eina. 
 
Totes les consultes, queixes i suggeriments que es presenten per escrit o verbalment, tant presencial 
com telefònicament, s’han de mecanitzar en aquesta aplicació per part dels treballadors, han de fer 
constar que emplenen un formulari en representació d’una altra persona, això és el que diu la 
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instrucció, i quan la persona no disposa d’adreça electrònica es mecanitzarà a una adreça fictícia que 
s’ha creat a tal efecte, almenys això és el que observem d’aquesta instrucció, que es diu 
etram@ajuntamentabrera.org. 
 
Relacionat amb això, no entenem perquè s’ha decidit que els treballadors municipals emplenin un 
formulari en representació d’una altra persona si aquesta ja s’ha desplaçat a l’Ajuntament, o truca per 
telèfon, perquè la finalitat de l’e-tram és evitar desplaçaments i que es puguin fer des de casa. 
 
Això no suposa una duplicitat de la feina? Perquè si els funcionaris han d’emplenar el formulari i 
tramitar-ho pel sistema tradicional, entenem que això es pot solapar amb feina.  
 
Això suposa una contraindicació amb els objectius reals de l’e-tram, que assegura la possibilitat de 
que el ciutadà faci tràmits i gestions per mitjà de correus electrònics 24 hores al dia set dies a la 
setmana, i que pugui consultar també en línea l’estat i contingut d’aquests mateixos procediments, 
consultes, queixes, que hagi pogut formular. 
 
Si la persona es presenta a l’Ajuntament i són els funcionaris els que entren en representació seva a 
l’e-tram i després l’han de tramitar també per l’e-tram i de manera escrita, no ens estranya que només 
s’hagin demanat quatre dels trenta-sis, perquè si no podria provocar un cert col·lapse. 
 
Volíem que ja que es posava en funcionament, no sé si es possible fer-ho ara, demanar més opcions 
i  que s’estudiés aquesta instrucció per si es podia millorar d’una manera més efectiva. 
 
 
PREGUNTA 05/PP/300911/V REGIDOR: Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Grup interpel·lant: GMPP DE DATA: 30.09.2011 
Qualificació del tipus control: Pregunta verbal REGISTRE: --- 
Presentada al Ple ordinari de: 30.09.2011 CONTESTA: En aquesta sessió ordinària 
 
En el passat mandat, després de diverses peticions, es va poder aconseguir que es passés als 
regidors de l’oposició l’índex de decrets, els quals és d’obligat compliment que tots i cadascun dels 
regidors, per raó del nostre càrrec hi pugem tenir accés, i accés directe, i poder demanar fins i tot 
còpia i certificacions d’aquells que considerem oportuns. Aquest accés als decret, que repeteixo és 
d’obligat compliment i de dret obtenir-la per part dels càrrecs electes, es va poder obtenir durant un 
cert temps en que periòdicament es signava un decret que s’aprovava per Junta, s’autoritzava la 
tramesa d’un determinat període de decrets i se’ns enviava per correu electrònic. El darrer període 
del que tenim constància, que es va aprovar feia referència als decrets signats entre l’1 de gener i 
28 de febrer de 2010. És a dir, fa un any i mig que no sabem quins decrets ha signat vostè senyora 
alcaldessa, ni els que han signat els regidors delegats, tant de l’anterior mandat com del present, i 
un any i mig ens sembla una mica massa. 
 
No sabem si s’ha canviat el criteri, no se’ns ha fet saber si podem ja tenir accés directe, com podria 
ser una fórmula per accedir a aquesta informació, que repeteixo és de caràcter obligatori. Amb 
posterioritat a tot això, en diverses ocasions aquest grup municipal, jo mateixa en aquest plenari li 
he demanat a vostè senyora alcaldessa que ens facilités de nou aquesta informació obtenint molt 
bones intencions tota la raó del món, però el cas és que des de fa un any i mig no tenim aquesta 
informació. 
 
Volem fer la nostra feina i vostès ens estan negant poder-la fer bé. I ara m’adreço a les demés 
formacions que formen part de l’equip de govern. Abans eren patidors d’aquesta manca de 
transparència del govern municipal anterior, ara que vostès estan al govern pensen mantenir 
aquest tarannà? Quines actuacions han fet des de la coordinadora que vostès van crear per tal de 
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pal·liar aquest tipus d’actuacions? 
 
Pensin que vostès també formen part de l’equip de govern, PSC, Iniciativa i Convergència i Unió, i 
no es poden excusar d’aquesta mala praxis, tant de l’anterior govern com de l’actual. I Sra. Torre-
Marín, vam veure com no fa gaire, quan vostè estava a l’oposició, va sortir en un programa de gran 
audiència televisiva i acusava aquestes pràctiques, i no només era vostè, el Síndic de Greuges 
també li donava la raó. No l’estem criticant sinó tot el contrari,érem favorables a aquesta actuació. 
 
Li preguntem si continua pensant el mateix, i si continua pensant el mateix, que prenguin mesures 
perquè aquesta situació es restableixi. 
 
Jo li demano Sra. Alcaldessa que d’una vegada ens doni accés, i si no ens veurem obligats a fer el 
que diu la llei. Que en cada plenari doni comptes de tots els decrets que s’han signat. 
 
Li demano si us plau que no em doni la raó, perquè la tenim, sinó que actuï immediatament. 
 
 
 

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

 
 
C1)  INTERVENCIONS DEL PÚBLIC ASSISTENT 
 
Les intervencions del públic consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
 
 
 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                 Sessió de data 30 de setembre de 2011 
 

 
Com sigui que no hi ha  més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22.40 hores, de la qual s'estén aquesta acta. 
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ANNEX A L’ACTA  DEL PLE MUNICIPAL                    Sessió de data 28 de setembre de 2011 
 

 
 
TRANSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ: Acta de la reunió 
de la Comissió Informativa General celebrada el dia 28.09.2011 en la Casa Consistorial 
d'aquest Ajuntament  (Hora d’inici: 19.40  Hora de finalització: 20.20). 
 
 
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, Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano 
 
Pel grup CIU: 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-EPM: Sr. Miguel Carrión Mateo i Sr. J. Andrés Martín Álamo.  
 
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. 
 
Excusen l'assistència la Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta, la Sra. Montserrat Navarro 
Caraballo, la Sra. Silvia Caroz Pereira i el Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez. 
 
 
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 l’acta de la sessió plenària de data 20 de juliol de 201. 
Votació. A favor: PSC i ICV i s'absté: PP, AdA i EU-IU 
 
II - Assabentat de contractacions laborals de màxima urgència 
 
III - Donació de compte d’informació econòmica municipal corresponent als trimestres 
primer i segon de 2011 
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IV – Donació de compte de la liquidació dels pressupostos generals de l’Ajuntament 
d’Abrera de l’exercici 2010 i obertura del termini d’examen dels comtes previ a la seva 
rendició 
 
V - Favorable a la iniciativa del Grup Municipal d’Esquerra Unida: “Propostes de millora del 
funcionament de l’audiència pública de pressupostos municipals”. Votació. A favor: EU-IU i  
AdA i s'absté: PSC, ICV i PP. 
 
VI - Favorable Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Abrera per a l’adjudicació dels habitatges 
amb protecció Oficial vacants a la promoció de Can Morral. Votació. A favor: PSC, CiU i 
ICV i s'absté: PP, AdA i EU-IU 
 
 
VOTS PARTICULARS I INCIDÈNCIES RESSENYABLES: El Sr. Antonio Merino Requena 
s’incorpora a la sessió durant el tercer punt. El Sr. Lluís Cirera Antón s’incorpora durant el 
punt sisè. 
 
 
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: 07PL2011_3009.doc         Sessió de data 30 de setembre de 2011 
 

 
 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 21 en la 
sessió plenària de 25 de novembre de 2011  
 

 


