
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26.01.2017 ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26.01.2017 

A la Vila d’Abrera , essent les 19:00 hores del dia 26 de gener de 2017, es reuneixen a la  
Sala de Sessions de la  Casa de la Vila,  prèvia citació i  per la celebració de sessió 
ordinària  a  la  que  fa  referència  l’article  78.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic 
de les Entitats Locals, els següents regidors i regidores:

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde (PSC)

Regidors/res:
-Sr. Miguel Carrión Mateo, regidor (Ad’A)
-Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
-Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez, regidor (C’s)
-Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor (PP).
-Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme (CiU) 
-Sra.  Montserrat  Navarro  Caraballo,  regidora  delegada  de  Joventut,  Comunicació, 
Infància, Dones i Igualtat (PSC)
-Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut, Gent Gran i Cultura 
(PSC)
-Sr. Albert Roca Presas, regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i 
   Mobilitat i Millora (PSC) 
-Sr. Jose Luís Hita Bullón, regidor delegat de Seguretat Ciutadana (PSC) 
-Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d’Hisenda i Serveis Socials (PSC). 
-Sra. María José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i 
   Patrimoni Cultural (ERC). 
-Sr. José Andrés Martín Álamo, regidor (Ad’A), 
-Sra. M. del Pilar García Romero, regidora (Ad’A)
-Sr. Iván Serrano Rodríguez, regidor (Abrera en Comú-E)
-Sra. Cristina Bigordà Vargas, regidora (Abrera en Comú-E)

Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau 
Interventora: Sra. Elena Couto Andrés

Excusa la seva assistència el Sr. Valeri Mena Doce, regidor (Abrera en Comú-E). 

Comprovada l’existència del  quòrum necessari  perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o 
sobrevinguts: 

 I.- PART DISPOSITIVA
1r PUNT.   Urgències
  

 Moció relativa a la Poliomelitis una malaltia del passat que encara forma part del present.
 Moció dels Grups municipals en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne “anem a mil”.
 Moció per a la millora dels usos dels polígons industrials d’Abrera i l’entorn natural.  
 Moció respecte al col·lapse del servei d’urgències de l’hospital de Martorell.

2n PUNT. Moció relativa a la Poliomelitis una malaltia del passat que encara forma part 
del present. 
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3r  PUNT.  Moció  per  a  eliminar  de  les  hipoteques  l’índex  de  referència  de  préstecs 
hipotecaris a mes de tres anys (IRPH) declarat nul.  

4t PUNT. Moció dels Grups municipals en suport a la iniciativa ciutadana per un salari 
digne “anem a mil”. 
 
5è PUNT. Actes del Ple:

a. Acta del Ple ordinari celebrat el 24.11.16 
b. Acta del Ple extraordinari celebrat el 22.12.16

6è PUNT. Derogació Registre Municipal de convivències estables de parella  

7è  PUNT.  Determinació  de  serveis  prioritaris  en  sectors,  funcions  i/o  categories 
professionals o que afecten el funcionament de serveis públics essencials exercici 2017.
 
8è PUNT. Concessió de bonificació de l’ICIO en una llicència d'obres particulars.

9è PUNT. Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat.   

10è PUNT. Moció relativa a la defensa dels interessos de les persones afectades per les 
clàusules  sòl,  IRPH,  despeses  en  la  formalització  de  les  hipoteques...i  pel  seu 
acompanyament i assessorament en el procés de reclamació. 

11è PUNT. Moció relativa a la revisió del reglament de participació ciutadana. 

12è PUNT.  Moció relativa a la publicació a l’AbreraInfo i  al web municipal del resultat 
pressupostari ajustat anual i del romanent de tresoreria per a despesa general existent.  

13è PUNT.  Moció per a la millora dels usos dels polígons industrials d’Abrera i l’entorn 
natural.  

14è PUNT.  Moció respecte al col·lapse del servei d’urgències de l’hospital de Martorell. 

II.- CONTROL DE GOVERN 

15è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de novembre i desembre de 2016.   

16è PUNT. Precs i Preguntes 

 

1r PUNT.   Urgències
  

 Moció relativa a la Poliomelitis una malaltia del passat que encara forma part del present.
 Moció dels Grups municipals en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne “anem a mil”.
 Moció per a la millora dels usos dels polígons industrials d’Abrera i l’entorn natural.  
 Moció respecte al col·lapse del servei d’urgències de l’hospital de Martorell.
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2n PUNT. Moció relativa a la Poliomelitis una malaltia del passat que encara forma part 
del present. 

Avui, totes les persones que varen aconseguir sobreviure a la poliomielitis, són persones 
adultes que necessiten d'unes atencions mediques especifiques que venen delimitades a 
les que els hi són ofertes pels serveis deis Centres d'Atenció Primària.

La  seva  arribada  era  previsible,  i  malgrat  els  anys  que  ja  han  passat,  les  úniques 
previsions socio-sanitàries adoptades han estat la de les retallades. En conseqüència, 
manifestem el nostre ple i total desacord per la precària situació que han d'afrontar les 
persones afectades.

Durant  dècades,  la  gran  majoria  de  països  van  viure  sota  els  estralls  produïts  pel 
poliovirus. Durant vint-i-cinc anys investigadors, científics i viròlegs varen treballar amb 
l'afany d'aconseguir una vacuna capaç d'aturar aquesta terrible malaltia. L'any 1952, el 
viròleg nord-americà  Dr.  Jonas Salk  va  aconseguir  la  primera  vacuna  que era  capaç 
d’immunitzar contra els tres tipus de virus. La vacuna estava composada per virus inerts i 
era administrada per via intramuscular.

L'any 1957 va començar a administrar-se la vacuna del viròleg polonès Dr. Albert Sabin.
Aquesta vacuna, d'administració oral, era superior en quant a la facilitat d'administració i
produïa la immunitat a major termini que la vacuna Salk. Malgrat que la vacuna Salk va 
reduir  de forma important la incidència de la polio,  va ser la vacuna Sabin la que va 
permetre l'eradicació completa del poliovirus.

Mentre que per a la gran majoria de països la poliomielitis era considerada com a un dels 
majors problemes de salut pública, l'Estat Espanyol restà impassible durant vuit  anys. 
Durant aquest període, i malgrat que era on es produïa el major número d'infeccions es 
varen negar a reconèixer l’existència de l’epidèmia. Una negligència que va ocasionar 
més de tretze mil casos de polio i gairebé 1800 mons.

Les persones que en el seu dia varen sobreviure a la fase aguda de la poliomielitis no 
demanen privilegis, però sí l'aplicació de recursos i mesures assistencials que aixopluguin 
les seves necessitats més essencials. A l'Estat Espanyol, en el BOE del 22 de desembre 
va sortir publicat el Reial Decret 1851/2009, on es pressuposava que la seva finalitat era 
la de facilitar l'accés a la jubilació de les persones que patien alguna de les malalties que 
són enumerades en el mateix. Malauradament, només es va tractar d'una fal·làcia política 
ja que per a poder optar al seu accés, un deis requisits demanats era el tenir reconegut 
un grau de discapacitat del 45% anterior al període mínim de cotització i curiosament les 
persones afectades de poliomielitis varen ser sistemàticament valorades amb un 33%.

Les persones que en el seu dia foren afectades per una polio en la modalitat de paralítica, 
avui tenen una mitjana d'edat de 60 anys. La gran majoria d'aquestes persones pateixen 
d’atròfia muscular, dismetria en algun deis seus membres inferiors i una gran inestabilitat. 
Aquestes seqüeles motrius en moltes ocasions requereixen la necessitat d'haver d'utilitzar 
aparells ortopèdics. Tots aquests factors obliguen haver d'adoptar unes formes posturals 
que acaben per desenvolupar una escoliosi. Amb el pas dels anys aquestes persones es 
veuen necessitades de substituir les ortesis i les ajudes ortopèdiques per a cadires de 
rodes. Malauradament, les persones que precisen de l’ús de cadires de rodes, han de 
conviure  en un món dissenyat  en gran mesura  per  a  persones sense  limitacions  de 
mobilitat.
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Però a més, si l'estat físic d'aquestes persones no fos prou precari, amb el transcurs dels 
anys  apareixen  els  agreujaments  a  conseqüència  dels  efectes  tardans  de  la  polio, 
sobretot  l'aparició  d'una  malaltia  que  és  lenta,  progressiva  i  invalidant  anomenada 
Síndrome Post-polio (SPP).
 
Aquesta  nova  malaltia  manca  de  tractaments  farmacològics  adequats,  no  existeixen 
centres especialitzats per a oferir atenció als seus pacients i el col·lectiu mèdic, en una 
extensa majoria, no disposa de coneixements per a tractar-la.

A instàncies del Govern Espanyol, l'any 2002, l'Institut Carlos III  va elaborar un estudi 
sobre  l'estat  i  situació  de  la  SPP.  Un  estudi  que  finalitzava  efectuant  una  sèrie  de 
recomanacions d'actuació. A dia d'avui no ha prosperat cap d'elles. En diverses ocasions 
s'han presentat proposicions no de Llei reclamant assistència mèdica i social i en cap cas 
ha existit la voluntat política d'adoptar mesures per a atendre a les persones afectades.

Si  es  dificulta  la  possibilitat  de  disposar  d'un  accés  a  una  jubilació  anticipada,  no 
existeixen centres de referència, metges especialitzats, diagnòstics clínics, tractaments 
específics,  de  quins  recursos  disposa  qualsevol  persona  afectada  per  a  arribar  a 
aconseguir  un  informe  mèdic  que  avali  el  seu  estat  de  salut  per  a  tramitar  una 
incapacitat?

Per això, des de l'Ajuntament d'Abrera instem a les autoritats competents a:

1. Que alguns dels hospitals ja constituïts s'estableixin com a Centres de Referència per a 
donar atenció a les persones afectades per la polio.
2. Que els graus de discapacitat siguin valorats d'acord a les limitacions que presenti el  
pacient.
3. Que les persones afectades rebin periòdicament el tractaments adequats a la seva
rehabilitació.
4. Que les ajudes tècniques siguin acords a les necessitats del pacient, independentment 
del seu cost econòmic.
5.  Que els  efectes tardans de la  polio  siguin tinguts en consideració com a condició 
patològica dolorosa i invalidant de la mateixa manera que l'edat i condició deis afectats.
6.-Que es difongui informació als mitjans d'atenció primària i a tots els professionals de la
sanitat sobre el SPP i els efectes tardans associats amb la polio.
7.  Que  a  totes  les  persones  afectades  que  disposis  d'informes  mèdics  que  avalin  i 
acreditin el seu precari estat de salut se'ls faciliti l'accés a la jubilació anticipada o bé a la 
incapacitat.
8. Que el Govern d'Espanya modifiqui l'article 1 del Reial Decret 1851/2009, de 4 de
desembre, pel que es regula l'anticipació de la jubilació deis treballadors amb discapacitat 
en grau igual o superior al 45%, limitant a que aquest requisit, previ d'un informe mèdic,  
només sigui una condició que s'hagi d'acomplir en el moment d'efectuar la sol' licitud i no, 
durant el període mínim de cotització.
9. Donar coneixement d'aquests acords del Ple al Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España i l'Associació de Pólio i Postpólio de Catalunya (APPCAT).

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

3r  PUNT.  Moció  per  a  eliminar  de  les  hipoteques  l’índex  de  referència  de  préstecs 
hipotecaris a mes de tres anys (IRPH) declarat nul.  

S’aproven les esmenes per unanimitat dels membres assistents. 

Les  tres  modalitats  d'  IRPH  (caixes,  bancs  i  entitats)  han  estat  índexs  utilitzats  per 
referenciar mes d' 1.500.000 hipoteques  referenciar  mes  d' 1.500.000 hipoteques  a 
l'estat  espanyol  impulsats per  les  entitats   financeres,     convencent  als  clients  amb 
arguments ficticis de mes seguretat i estabilitat.
A l'any 2009, la Unió Europea va considerar que aquests índexs (controlats per la mateixa 
banca  i  teòricament  vigilats  pel  Banc  d'Espanya)   eren   sospitosos   i   fàcilment 
manipulables.  Per aquest motiu Europa va manar de suprimir-los al govern espanyol. En 
un intent d'acatar les ordres Europees a l'octubre de 2011 I'Ordre Ministerial EAH2899 / 
2011 contemplava eliminar els IRPH Caixes, Bancs i Ceca però no esmentava l'IRPH 
Entitats.
I qué va passar amb les famílies que en la seva  hipoteca  tenien  subscrit  IRPH  CAIXES 
ò BANCS o CECA?  Part  dels afectats  van  quedar  subjectes al  substitut  referenciat  
en  l'Apartat 3  Bis  de  les  seves  respectives  escriptures hipotecaries, uns:  fixant  tipus 
d’interès nominal anual publicat es van quedar amb un interès fix, tot i  que les seves 
pròpies escriptures indicaven que seria  variable,  perpetuant  així  i  de forma encoberta 
l’aplicació d'un tipus d’interès desaparegut i it legal.  I una  altra  part  dels afectats,  els 
que  en  la  seva escriptura  no  es contemplava  un  interès substitutiu vigent, van quedar 
subjectes a l'IRPH Entitats, imposat pel govern a traves de la disposició addicional 15 de 
la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització i no negociat amb 
els afectats.
En els dos casos vulnerant ('article 26 de la Llei EHA 2899/211, article 8 de la LCGC i 
article 6.3 del codi civil.   Queda clar que la normativa torna a estar una altra vegada 
redactada per la mateixa banca i que aquesta torna a guanyar i a passar per sobre de la 
ciutadania, com ja sabem que ha passat amb tantes Ileis que s'han redactat contra la 
banca per pressió exterior (Europa) o per pressió social.
Aquesta  última  estafa  de  la  banca  es  suma  a  la  que  ja  hem  viscut  amb  els 
desnonaments, les preferents i tantes altres.
Es tracta doncs d'un interès bancari manipulable i  abusiu, es a dir una estafa en tota 
regla, un autèntic frau que Europa va intentar esmenar però que se segueix mantenint de 
forma encoberta per la connivència del Govern i les entitats financeres, i que deixa a mes 
d'un  milió  de  famílies  (unes  300.000  a  Catalunya)  pagant  a  les  entitats  quotes  que 
oscil·li-l’en entre 300/400€ mensuals mes que les referenciades a l'Euribor.
  
Aquesta estafa ha portat a moltes famílies al desnonament quan haurien pogut mantenir 
les seves cases amb un interès de mercat aparentment mes regulat corn es l'Euribor.

Lamentablement i  mentre no s’anul·li-li  definitivament l'IRPH Entitats i  els tipus FIXOS 
perpetuats que deriven de l'IRPH caixes/bancs/ceca, aix6 seguirà passant, les famílies 
que van signar una hipoteca per tenir un sostre, es veuran al carrer mentre les entitats 
continuant enriquint-se i malvenent les seves cases.

Tot i la sentencia coneguda del Tribunal Suprem sobre clàusules sòl, ens trobem amb una 
nova  clàusula  sòl  encoberta  i  no  reconeguda.  El  propi  Banc  d'Espanya,  reconeix  a 
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requeriment  del  Jutjat  Mercantil  n.4 de Burgos,  la possible manipulació d'aquest  tipus 
d’interès, per part i a favor dels propis interessos de les entitats financeres.

Així doncs, es un índex manipulable que es converteix en un autèntic frau i que porta a 
gran part de les famílies afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares d'aquesta 
crisi, ja que el cas de l'IRPH es realment una altra estafa.

Les persones afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves entitats 
bancàries s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives 
per intentar canviar (índex, sempre de forma favorable al banc. La situaciò no nomes 
descriu el  comportament d'un índex abusiu sinó també d'un índex que fa encara mes 
difícil  l’accés a un be de primera  necessitat  corn  es  l'habitatge,  encarint  el  seu preu 
mitjanant interessos que repercuteixen en quotes que estan per sobre de la mitjana i molt 
per damunt d'un Iloguer, nova mostra de les males practiques bancàries.

Aquest  comportament  requereix  actuacions per  part  de  l’administració  que possibilitin 
l’accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que es veuen exclosos.

Des de la primera sentencia que anul·lava l'IRPH i les pioneres, mes de 40 sentencies 
favorables a la nul·litat d'aquest interès abusiu, que determinen fins i tot la retroactivitat, 
corn es el cas de les 3 sentencies dictades en el Jutjat Mercantil de Barcelona durant el 
primer trimestre de 2015, i  disposem a dia d'avui de moltes mes, donat que durant el 
2016 continuen dictant-se en el mateix sentit, no tan sols a Barcelona, sinó també a la 
resta de l'Estat en un degoteig constant, també de la AP d'Alava i amb sentencies fermes 
de nul·litat a Valencia i Huelva, de moment.  

Amb data 9 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat Ia 
moció  presentada  a  favor  dels  afectats  per  I'IRPH  per  Ia  PAH  i  en  contra  de  la 
perdurabilitat  d'aquest.  Si  be  es  cert,  que  les  competències  en  matèria  de  sistema 
monetari,  divises,  canvi  i  convertilitat,  ordenació del  crèdit,  banca i  assegurances son 
pròpies  del  govern  espanyol  però  hi  ha  un  marge  de  maniobra  en  la  protecció  al 
consumidor on els governs locals poden contribuir i pressionar per arribar a acords entre 
els  clients  i  les  entitats  financeres  emparant-se  en  el  seu  paper  de  compradors  de 
productes financers. En aquest sentit, l'Agencia Catalana de Consum de la Generalitat, 
desprès  de  diverses  trobades  amb  la  Comissió  d'afectats  per  I'IRPH  de  les 
PAH-Catalanes,  va  obrir  un  expedient  de  requeriment  a  28  entitats  bancàries  per 
entendre  que  hi  ha  motius  suficients  de  vulneració  dels  drets  dels  consumidors. 
Posteriorment, i en les reunions que es van produir durant els mesos de juliol i setembre 
de 2015 entre la comissió per Ia desaparició de l'IRPH de les PAHs i el Síndic de Greuges 
de Catalunya, aquesta institució, va dictaminar una clara posició a favor de la nostra 
comissió i el seu compromís de difondre en els mitjans de comunicació aquest abús i 
iniciar una investigació sobre les entitats bancàries amb l'objecte de instar-les a eradicar 
de totes les seves hipoteques aquest índex i els seus derivats.

També s'ha de fer una merescuda menció a la recent proposta de resolució del Parlament 
Europeu sobre  Ia  legislació  hipotecaria  i  els  instruments  financers  de risc  a Espanya 
(2015/2740 (RSP) de 2 d'octubre, a Ia que responent entre altres a Ia peticiò 1249 / 2013, 
s'adverteix en el seu punt numero 9 que I'US de l'IRPH ES CONTRARI a Ia DIRECTIVA 
93/13 /CEE sobre clàusules abusives en contractes celebrats amb consumidors. Tornant 
aixi  les autoritats Europees ha deixar constància de l'opacitat,  abusivitat  i  manipulació 
bancària que caracteritzen a I'IRPH.
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Finalment afegir que reputats catedràtics en matemàtiques també ho avalen amb els seus 
informes sobre IRPH.

Es per tot això que:

Instem a l'aprovació dels següents acords per part del Ple Municipal: 

ACORDS
Primer.- Que el ple es posicioni a favor de les famílies afectades i que insti al Govern  
Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l'IRPH Entitats i els fixos establerts en 
substitució dels desapareguts IRPH Caixes/Bancs/Ceca, i modifiqui per això l'apartat 3 de 
la disposició addicional 15 del Regim de Transició per a la desaparició dels índexs o tipus 
d’interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, d'Ajuda als Emprenedors de 
manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a la devolució per part de les 
entitats de les quantitats cobrades de mes de manera fraudulenta.

Segon.- Col·laborar amb la PAH en l'elaboració d'un compromís ètic mitjanant document 
que reguli les relacions entre l'Ajuntament i les entitats financeres i altres proveïdors de la 
institució.
Aquest  document  valorarà  Ia  incorporació  de  la  mediació,  Ia  supressió  de  clàusules 
abusives, entre d'altres l'IRPH i els seus derivats, la suspensi6 de desnonaments en favor 
de Iloguers socials. i en general Ia inclusió de mesures per revertir les conseqüències que 
Ia  mala  pràctica  bancària  hagi  causat  a  les  famílies  afectades.  L'Ajuntament, 
preferentment.  establirà  relacions  amb  aquelles  entitats  que  subscriguin  aquest 
compromís.

Tercer.- Que  aquest  consistori,  mitjanant  Ia  col·laboració  amb  l.0ficina  Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC), Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i Serveis Socials, 
estudiï  posar a  disposició  de  les  famílies  afectades  que  vulguin  revisar  la  clàusula 
d'aplicaci6 de l'IRPH un servei específic d'ajuda, assessorament,  supervisió i Mediacio 
per  tal  d'evitar  l’aplicació  de  mesures  abusives  i  desproporcionades  per  part  de  les 
entitats  financeres.  tal  i  corn  ha denunciat  reiteradament  la  Comissi6  Europea.  En el 
mateix sentit es garantirà la informaci6, formació, així corn els mitjans personals, tècnics o 
físics  que  cadascun  d'aquests  òrgans  pugui  requerir  pel  correcte  desenvolupament 
d'aquesta tasca.

Quart.- Transmetre  aquesta  mode)  per  al  seu  coneixement  i  adhesió  a  les  Entitats 
Municipalistes,  als  diferents  grups  parlamentaris,  a  la  Plataforma  d'Afectats  per  la 
Hipoteca  i  a  les  associacions  de  veïns  del  municipi,  així  corn  publicitari  obertament 
aquesta Estafa pels tots als mitjans de comunicació.

Cinquè.- Compromís de realitzar un seguiment actiu i recurrent en el temps (semestral o 
anual), pel que fa a les actuacions realitzades per part dels diferents actors directament 
implicats ( OMIC, OAC i Serveis Socials) en l’àmbit de l'IRPH. Igualment es comparteixi 
informació i col·laboració amb caràcter recíproc i  permanent amb tots aquells grups o 
co-lectius d’interès implicats i interessats activament en la causa del IRPH, corn es el cas 
de la PAH. Amb l’ànim que les promeses i paraules es materialitzin en fets, i en ans  de la 
transparència  es realitzi  un  informe de situació  (avaluació i  seguiment),  i  que aquest 
s'utilitzi en pro de l’aplicació de mesures correctores i/o de millora en benefici de totes les 
parts.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

4t PUNT. Moció dels Grups municipals en suport a la iniciativa ciutadana per un salari 
digne “anem a mil”. 

La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no 
passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de 
pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials).

El  Salari  Mínim Interprofessional  (SMI)  vigent  és  considerat  injust  per  les institucions 
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de 
vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 
4.1 de la Carta Social Europea.

Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més 
elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, 
per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.

“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne 
per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim 
real a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.

La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país,  
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció 
dels  governs municipals  de les ciutats en l’àmbit  públic,  i  també en les negociacions 
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que 
viu el  nostre país,  entre tots els agents socials,  econòmics i  polítics,  cap a una nova 
Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.

Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en per a l’any 
2017 en 707,60€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer 
front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.

Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de 
les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i 
la desigualtat i s’incentivarà la formació i la millora de la productivitat. Amb un SM més alt, 
augmentarà  la  capacitat  de  consum  i  de  l’activitat  econòmica,  i  s’assolirà,  així,  una 
distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.

Atès que diferents experts i experts del món acadèmic i sindical asseguren que el salari 
de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254€), el que significaria 
una retribució anual de com a mínim 15.000€ (amb un salari mensual de 1.071,4€ i 14 
pagues).
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Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General l’adopció 
del següent:

ACORDS

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Abrera a la iniciativa ciutadana per un salari 
digne “Anem a mil”.

2.  Vetllar  perquè  les  empreses  que  intervenen  en  la  prestació  de  serveis  o 
subministraments a l'Ajuntament d‘Abrera es comprometin a garantir una remuneració 
mínima  de  1.071,43€  €  als  seus  treballadors  i  treballadores,  i  instar  a  altres 
administracions que assumeixin el mateix compromís.

3.Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, a tots els grups del Parlament 
de Catalunya, tots els sindicats , l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya , al Consell Econòmic Social per a l’Ocupació i al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

5è PUNT. A) Expedient núm.: G012/2016/09 
Assumpte: Acta del ple municipal de 24.11.16

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, 
fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del president i altres 
assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les 
sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el  curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per 
l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de 
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 
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Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és per 
això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article  21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i atès que aquesta proposta 
d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la Comissió Informativa General 
de data 19.01.2017 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit Socialista, 3 abstencions 
del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions del Grup municipal d’Abrera en 
Comú-E, 2 vots a favor  del Grup municipal d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup 
municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del 
Grup municipal de Convergència i Unió, proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 24 de novembre de 2016, 
deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  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 i 
als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

 

5è PUNT. B) Expedient núm.: G012/2016/08
Assumpte: Acta del ple municipal de 22.12.19

L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa que de cada 
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, 
fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del president i altres 
assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les 
sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions emeses.

L’article  109  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix 
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta.

L’acta  és  un  document  públic,  solemne  i  autèntic  redactat  pel/la  Secretari/a  de  la 
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el  curs de la sessió, el 
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.

Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per 
l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de 
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.

L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren 
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes. 
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Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és per 
això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article  21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i atès que aquesta proposta 
d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la Comissió Informativa General 
de data 19.01.2017 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit Socialista, 3 abstencions 
del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions del Grup municipal d’Abrera en 
Comú-E, 2 vots a favor  del Grup municipal d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup 
municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del 
Grup municipal de Convergència i Unió, proposo al Ple l’adopció del següent
 
ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 22 de desembre de 2016, 
deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.

Segon. Trametre  l’acta  aprovada  als  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 i 
als/les regidors/res del Consistori i procedir a la seva publicació.

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

6è PUNT. Expedient núm.: G380/2017/01
Assumpte: Derogació Registre Municipal de convivències estables de parella

En  sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2001, es va aprovar per acord del Ple de 
l’Ajuntament d’Abrera, el Registre de Parelles de Fet, vigent fins el 16 d’agost del 2011. 
Posteriorment, en sessió celebrada el dia 25 de març de 2011, es va aprovar per acord 
del  Ple  de l’Ajuntament  d’Abrera  el  Registre  de Convivències  Estables de Parella  de 
l’Ajuntament d’Abrera (RMCEP-AA). El reglament del registre municipal de convivències 
estables de parella va ser aprovat definitivament el 27 d’agost de 2011. Consta  la seva 
publicació  oficial  al  Butlletí  en  data  8  d’agost  de  2011,  tractant-se  d’un  registre 
administratiu  i  tenint  per  objecte  l’accés  al  mateix  de  les  unions  no  matrimonials  de 
convivència estable entre dues persones del mateix o diferent sexe.  

Superada l’etapa del buit legal existent en el moment de la seva creació, en contenir la 
legislació catalana actualment vigent una regulació expressa d’aquesta problemàtica a la 
Llei  25/2010,  de 29 de juliol,  del  llibre segon del  Codi  civil  de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família , relatiu a la persona i la família i no contemplar l’existència d’aquest 
tipus de registres municipals, ja no existeixen raons pel manteniment d’aquest registre.

S’ha emès informe jurídic núm. 02/2017 en data 11 de gener de 2017.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Atenció Ciutadana en el 
marc  de  la  normativa  vigent  i  tenint  en  compte  tot  el  relacionat  anteriorment  aquesta 
alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei i atès que aquesta proposta d’acord ha 
estat dictaminada favorablement a la sessió de la Comissió Informativa General de data 
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19.01.2017 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit Socialista, 3 abstencions del 
Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Abrera  en 
Comú-E, 2 vots a favor  del Grup municipal d’Esquerra Republicana, 1 vot a favor del Grup 
municipal de Ciutadans, 1 vot a favor del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor 
del Grup municipal de Convergència i Unió, proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  supressió  del  Registre  de  Convivències  Estables  de 
Parella de l’Ajuntament d’Abrera (RMCEP-AA), el qual només romandrà actiu, únicament, 
per tramitar sol·licituds de certificats de l’històric obrant en el registre i tramitar la baixa de 
les unions civils inscrites a instància de qualsevol dels membres de la parella.

Segon.-  Aprovar  inicialment  la  derogació  del  reglament  del  registre  municipal  de 
convivències estables de parella.

Tercer.- Sotmetre aquests acords al tràmit d’informació pública i audiència als interessats 
per un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant inserció 
del  corresponent  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  i  al  taulell  d’anuncis  de  l’Ajuntament;  transcorregut  el  qual 
sense  haver-se  presentat  cap  reclamació  ni  suggeriment,  s’entendrà  aprovada 
definitivament la derogació del reglament del registre municipal de convivències estables 
de  parella  i  la  supressió  del  propi  Registre  de  Convivències  Estables  de  Parella  de 
l’Ajuntament d’Abrera sense necessitat de nou acord.

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

Vots a favor: 14    

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero. 

Abstencions: 2    

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

7è PUNT. Expedient núm.: G185/2017/01
Assumpte: Determinació de serveis prioritaris en sectors, funcions i/o categories professionals o 
que afecten el funcionament de serveis públics essencials exercici 2017. 

Vist la Llei 48/2015, de 29 d’octubre per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016 que es troben prorrogats.

Vist l’apartat segon de l’article 20.2 d’aquesta norma, que té caràcter bàsic, estableix que 
durant  l’any  2016  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal  temporal,  ni  al 
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nomenament  de personal estatutari  temporal  o de funcionaris interins,  excepte en els 
casos excepcionals  que esdevinguin  per  fer  cobrir  necessitats  urgents  i  inajornables, 
restringit a sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que en compliment  de la  disposició  esmentada a  l’apartat  anterior,  l’Ajuntament 
d’Abrera només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament 
de  personal  interí  en  els  casos  de  cobertura  de  necessitats  urgents  i  inajornables 
referides als sectors considerats prioritaris, i fer front a situacions excepcionals.

Atesa la necessitat de fixar un criteri per dur a terme noves contractacions temporals o 
nomenaments  de  funcionaris  interins  en  base  a  la  prioritat  de  determinats  llocs, 
essencialitat del serveis que es presten i la urgència que pot sobrevenir per garantir el  
bon funcionament del municipi en termes de qualitat raonable i acceptable pel que fa a 
l’atenció dels ciutadans i usuaris dels serveis públics.

Atès  que  correspon  establir  a  aquesta  corporació  quins  són  els  serveis  considerats 
especials, així com els sectors, funcions i categories professionals que siguin considerats 
prioritaris i els llocs indispensables per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Tenint en compte les facultats que m’atorga l’article 21 de la 1)Ley  7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local i atès que aquesta proposta d’acord ha estat 
dictaminada  favorablement  a  la  sessió  de  la  Comissió  Informativa  General  de  data 
19.01.2017 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit Socialista, 3 abstencions del 
Grup  municipal  d’Alternativa  d’Abrera,  2  abstencions  del  Grup  municipal  d’Abrera  en 
Comú-E, 2 vots a favor  del Grup municipal d’Esquerra Republicana, 1 abstenció del Grup 
municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup municipal del Partir Popular i 1 vot a favor del 
Grup municipal de Convergència i Unió, proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Establir que, durant l’any 2017, es procedirà a la contractació de personal temporal i 
al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, si escau, en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables del sectors, funcions i categories 
professionals prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials que 
s’enumeren a continuació: serveis socials, policia local, promoció econòmica, ensenyament i 
cultura,  seguretat  ciutadana,  serveis  urbans  i  manteniment,   urbanisme  i  territori,  medi 
ambient, esports, hisenda, comunicació, serveis d’assessorament jurídic i la gestió de los 
recursos públics, administració general, joventut, atenció al ciutadà i gestió de personal, 
sense perjudici de qualsevol altre dels supòsits que tinguin cabuda en les excepcions de 
l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre per la qual s’aproven els Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016.

Segon. Comunicar aquest acord als Caps de Departament/Unitats afectats.

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

Vots a favor: 10     

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
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En contra: 2 

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.

Abstencions: 4  

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

8è PUNT. Expedient: G312/2016/06
Assumpte: Concessió de bonificació de l’ICIO  en una llicència d'obres particulars. 

Per acord núm. 3.7 de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2016 s'atorgava 
llicència d'obres a  FZM, amb NIF XXXXX407Y, per executar l’aplacat de façana amb 
instal·lació  de  bastida  al  C/  Igualada,  15  (referència  cadastral  9074509),  segons  la 
documentació  tècnica  presentada  amb  un  pressupost  d'execució  material  estimat  de 
15.100 euros.

Al mateix acord núm. 3.7 s'aprovava la liquidació tributària provisional per un import de 
653,83 € segons el següent detall:
- Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  Obres  (en  endavant,  ICIO):  552,66  € 
(liquidació  carregada  a   l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  amb càrrec 
01280392 - 0000400273).
- Taxa: 101,17 € (liquidació carregada a  l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
amb càrrec 01280180 – 0000399387).

FZM, amb NIF XXXXX407Y, ha sol·licitat mitjançant instància de data 27 d’octubre de 2016 
(registre d'entrades núm.  9292), la devolució del 95 % de la liquidació practicada segons 
l’article 6 apartat 2 de les Ordenances Fiscals vigents de 2016.   
 
L’article sisè, apartat 2 de l’Ordenança Fiscal 6 de l’any 2016 diu, entre d’altres:
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per  
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin,  
podran gaudir  d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost en els termes que a continuació  
s’indiquen:

a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d’edificis plurifamiliars i unifamiliars.
b) .../... c) .../... d) .../...

La  declaració  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  dels  apartats  anteriors  correspondrà  al  Ple  de  la  
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres.

L’article sisè, Codi 2.2 de l’Ordenança Fiscal 8 de l’any 2016 diu, entre d’altres:
No estaran subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l’àmbit  d’aplicació  de l’impost,  assenyalades a  
l’Ordenança 2.06, o que gaudeixin de bonificació d’aquest impost.

El 100 % de les obres contemplades i executades en la llicència d’obres amb número 
d’expedient E013/2016/027, són susceptibles d’acollir-se a la bonificació contemplada en 
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l’article  sisè, apartat 2 de l'Ordenança Fiscal 6 de l'any 2016, segons els informes de 
dates  15  de  juliol  de  2016   (núm.  2016-0321)  i  15  de  novembre  de  2016  (núm. 
2016-0439) de l’arquitecta tècnica municipal.

La  proposta  d'acord  ha  estat  formulada  pel  Departament  d’Urbanisme,  Territori  i  Medi 
Ambient,  Unitat  de  Suport  Administratiu  d’Urbanisme  i  Territori  en  el  marc  del  Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i 
 l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 en concordança amb la resta de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat 
anteriorment,  aquesta  Alcaldia en ús de les atribucions que m'atorga la  llei,  i  atès que 
aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la Comissió 
Informativa General de data 19.01.2017 per 6 vots a favor del Grup municipal del Partit 
Socialista, 3 abstencions del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 abstencions del Grup 
municipal d’Abrera en Comú-E, 2 vots a favor  del Grup municipal d’Esquerra Republicana, 
1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup municipal del Partir 
Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de Convergència i Unió, proposo al Ple l’adopció 
del següent

ACORD

Primer. Concedir una bonificació del 95 % de lCIO i declarar no subjecte a taxa les obres 
consistents en l’aplacat de façana amb instal·lació de bastida al C/ Igualada, 15 (referència 
cadastral  9074509)  promogudes  per  FZM,  amb  NIF  XXXXX407Y  (expedient: 
E013/2016/027), en base als articles 6è, punt 2, de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 6, i 
6è, Codi 2.2 de l’Ordenança Fiscal 8.

Segon. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns, i als 
interessats, i comunicar-lo al Departament d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, al 
efectes d'aplicar aquesta bonificació.

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

9è PUNT. Expedient: G086/2017/01
Assumpte: Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat 

S’aproven les esmenes per unanimitat dels membres assistents.  

Vist que d’acord amb la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, així com 
l’article  45  de  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya,  sobre  la   Memòria  Històrica,  la 
Generalitat de Catalunya i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el 
manteniment  de  la  memòria  històrica  de  Catalunya  com  a  patrimoni  col·lectiu  que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. 
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Atès que amb aquesta finalitat han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per 
al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya.

Vist que el Baix Llobregat compta amb un ric teixit social i associatiu que ha estat sensible 
a les polítiques de recuperació de la memòria democràtica, donant lloc a una sèrie de 
línies d’actuació, projectes i iniciatives centrades en la recerca, la divulgació, la restitució i  
la commemoració. 

Atès que en el congrés “El Baix Llobregat a debat: identitat, cohesió i entorn”, el Centre 
d’Estudis  Comarcals  del  Baix  Llobregat,  entitat  promotora juntament amb una vintena 
més  d’institucions  i  associacions,  va  detectar  aquesta  necessitat,  tot  convocant  la 
“Primera Trobada de Memòria del Baix Llobregat” i  que entre els acords presos en la 
mateixa es troben crear una Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat i constituir 
un consell de coordinació de la xarxa.

Vist que el Consell Comarcal forma part d’aquest àmbit de treball i actuació i que amb 
data  1  de  desembre  va  celebrar  una  trobada  amb els  regidors/des  de  cultura  de  la 
comarca i les entitats, experts, centres d’estudis i arxius comarcals del Baix Llobregat per 
a la presentació dels treball previs relatius a la Memòria Històrica.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
amb  data  1  de  desembre,  amb  diligència  de  proposta  de  la  Gerència,  proposant 
l’aprovació d’un protocol d’adhesió a la Xarxa de la Memòria Històrica.

Atès que aquesta proposta d’acord ha estat dictaminada favorablement a la sessió de la 
Comissió Informativa General de data 19.01.2017 per 6 vots a favor del Grup municipal del 
Partit Socialista, 3 vots a favor del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 2 vots a favor del 
Grup  municipal  d’Abrera  en  Comú-E,  2  vots  a  favor  del  Grup  municipal  d’Esquerra 
Republicana, 1 vot a favor del Grup municipal de Ciutadans, 1 abstenció del Grup municipal 
del Partir Popular i 1 vot a favor del Grup municipal de Convergència i Unió, proposo al Ple 
l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 
Llobregat, amb la participació dels municipis de la comarca i entitats i organismes que 
desenvolupen projectes de memòria democràtica, d’acord amb el document que s’adjunta 
com a aprt integrant d’aquest acord i s’aprova de forma simultània.

SEGON.- Promoure l’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat de 
les entitats i organitzacions d’Abrera interessades a formar-ne part i explicitar-ne la seva 
adhesió, que haurà de produïr-se abans del mes d’abril de 2017.

TERCER.- Comunicar  el  present  acord  als  ajuntaments  de  la  comarca,  al  Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i  a les entitats culturals,  cíviques, educatives i 
polítiques  d’Abrera,  a  les  entitats  i  organismes  vinculats  als  projectes  de  memòria 
democràtica i a la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

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

Vots a favor: 15  
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Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.

Abstencions: 1  

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 
10è PUNT. Expedient núm.: G073/2017/01
Assumpte: Moció relativa a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules 
sòl,  IRPH,  despeses  en  la  formalització  de  les  hipoteques  i  pel  seu  acompanyament  i  
assessorament en el procés de reclamació.  

S’aproven les esmenes per unanimitat dels membres assistents.  

Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com a 
abusives per part  de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis 
bancaris:  clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven 
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits 
hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs 
hipotecaris,  comissions  bancàries  abusives,  despeses  indegudament  cobrades  en  la 
formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al 
consumidor  (OMICs),  així  com els  diferents  serveis  d’intermediació  i  d’atenció  de les 
diferents administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més 
de la meitat de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament. 

Les clàusules sòl es van generalitzar entre 1997 i 2007 pels bancs com una condició per 
a la concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les 
parts  en  perjudici  de  les  persones  consumidores,  ja  que  la  "clàusula  sòl"  es  troba 
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les 
baixades dels tipus d'interès.

Segons algunes estimacions,  pot  haver-hi  entre  dos i  tres milions de contractes amb 
aquesta clàusula.

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava 
nul·les les clàusules sòl.  A partir  d’aquest  moment,  i  de manera progressiva,  diverses 
entitats  bancàries  han deixat  d’aplicar  els  efectes  d’aquesta  clàusula.  Existeix  el  dret 
reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d’aquesta data. 

Finalment,  i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no 
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies 
excepcionals”,  entre les que es troben  “les repercussions macroeconòmiques sobre el  
sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor 
de la retroactivitat des del moment de la signatura dels crèdits hipotecaris que contenien 
aquesta tipologia de clàusules.
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És  aquesta  una  molt  bona  notícia  que  ha  de  possibilitar  el  retorn  de  les  quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar 
amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de 
retorn  d’aquestes  quantitats  no serà  fàcil,  essent  necessari  un bon coneixement  dels 
drets  de  les  persones  usuàries  de  les  entitats  bancàries  i  de  la  manera  de  poder 
exercir-los. 

D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar 
com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les 
despeses  de formalització  d'hipoteques,  quan l’haurien assumir  els  bancs en la  seva 
totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des 
d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre 
jutjat de Granollers i  un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta 
circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el 
camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en 
excés en la formalització de la seva hipoteca.

En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals 
d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres administracions com els 
Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència 
Catalana de Consum. Es fa imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de 
primera  acollida  amb  caràcter  objectiu,  gratuït  i  universal,  no  només  per  identificar 
correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un 
accés universal i equitatiu. 

A banda  reclamem que  les  entitats  financeres  paguin  tots  els  diners  a  les  persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el 
govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament ha 
fet fins ara cada vegada que hi ha hagut un cas d’abusos. El codi de bones pràctiques 
anunciat pel Consell de Ministres perquè les entitats financeres, de manera voluntària, 
retornin  els  diners  cobrats  indegudament  per  les  clàusules  sòl  poden  motivar  nous 
enganys i fraus de la banca En lloc d'aquesta intervenció improvisada a favor de la banca, 
el  que el  Govern ha de fer  és  complir  les  seves  obligacions legals  de  protecció  als 
consumidors i consumidores, i executar de manera immediata, universal i gratuïta una 
sentència tan important el inapel·lable del màxim tribunal europeu, promovent una solució 
extrajudicial de resolució del conflicte i operar una posició comuna harmonitzada amb el 
Banc d'Espanya que elimini aquesta clàusula dels contractes hipotecaris.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar  el  Govern  de  l’Estat  a  aprovar,  amb  diàleg  i  acord  amb  els  grups 

parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d'afectats, un 
projecte  de  llei  amb  l'objectiu  que  les  entitats  financeres  facin  efectiu  el 
compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de 
desembre  de  2016  sobre  contractes  celebrats  amb  els  consumidors  en  els 
assumptes C-154/15, C-307/15 i C-308/15, així com la Sentència núm. 705/2015 
del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la 
contractació i  acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs 
hipotecaris  i  altres  contractes  bancaris,  mitjançant  una  solució  universal  i 
realitzada amb les màximes garanties i rapidesa i alhora donar compliment a la 
sentència.

2. Instar  el  Govern de l’Estat  i  el  Govern de la  Generalitat  de Catalunya que es 
presentin  com a  part  interessada  en  el  procés  i  que  actuïn  en  defensa  dels 
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interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la 
sentència del TJUE

3. Instar  el  Govern  de  l’Estat  a  que  desenvolupi  una  legislació  que  asseguri  la 
transparència  dels  productes  bancaris  comercialitzats,  la  seva  correcta 
comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també 
d’un  règim sancionador  quan  aquestes  incorrin  en  pràctiques  abusives  o  poc 
transparents. 

4. Instar  el  Govern  de  l’Estat  que  comuniqui  al  Banc  d’Espanya;  a  la  Comissió 
Nacional  dels  Mercats  i  la  Competència  i  al  Ministeri  d'Economia,  Indústria  i 
Competitivitat  a  realitzar  les  actuacions  d'inspecció,  investigació  i  sanció 
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules 
abusives.

5. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
canalitzar  les  demandes  contra  les  entitats  financeres  i  a  reforçar  els  serveis 
destinats a les persones afectades

6. Oferir desde l'Ajuntament, sempre que sigui possible, serveis gratuïts de primera 
acollida  (informació  i  assessorament)  per  garantir  un  assessorament  objectiu  i 
equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl.

7. Proposar al Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, la signatura d’un acord 
de  col·laboració  per  a  la  defensa  jurídica  d’aquestes  persones,  dins  de  les 
possibilitats téncino operatives de l’Ajuntament d’Abrera.

8. Demanar  els  ens  supramunicipals  el  suport  necessari  per  reforçar  els  serveis 
d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament 
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on 
resideixin.

9. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les 
entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a 
la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a la FMC i a l’AMC.

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

Vots a favor: 15  

Grup Municipal del PSC:  Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Albert Roca Presas, Sr. Francisco Sánchez 
Escribano, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. Montserrat Navarro Caraballo i  Sra. Maria Teresa Novell Joya. 
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal de C’s: Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez 
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Iván Serrano Rodríguez  i Sra. Cristina Bigordà Vargas.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo i Sra. M. del Pilar García 
Romero.

Abstencions: 1  

Grup Municipal Partit Popular: Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

11è PUNT. Expedient núm.: G073/2017/03
Assumpte: Moció relativa a la  revisió del reglament de participació ciutadana d’Abrera

S’aproven les esmenes per unanimitat dels membres assistents.  
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Al maig de 2005, l’Ajuntament d’Abrera, després de la realització d’un procés participatiu, 
aprovava el Reglament de Participació Ciutadana d’Abrera.
Ençà de la posada en funcionament del mateix, però, són molts els aspectes que han 
canviat en la manera de participar i de relacionar-se dels nostres veïns i veïnes: ús de les 
xarxes socials, aplicacions de missatgeria, nous instruments municipals de comunicació 
com ara el butlletí digital, etc.

També  ha  canviat  el  context  normatiu  amb,  per  exemple,  l’aprovació  per  part  del 
Parlament d’una nova Llei de consultes populars no referendàries l’any 2014.

A la vegada, certes figures participatives contemplades pel Reglament no s’han arribat a 
implementar com ara els Consells de Barri contemplats a l’article 22 d’aquest reglament. 

Tampoc s’ha creat la figura del Síndic de Greuges Municipals que recull l’article 21, tot i  
que grups com Alternativa d’Abrera així ho hem demanat en aquest plenari. 

Per tot això, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera que prengui en consideració el 
següent  ACORD:

1) Que s’iniciï el procés de revisió del Reglament de Participació d’Abrera, de forma 
participada, tal i com s’estableix a l’Addicional 1ª del mateix reglament. 

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

12è PUNT. Expedient núm.: G073/2017/02  
Assumpte: Moció  relativa  a  la  publicació  a  l’Abrerainfo  i  a  la  web  municipal  del  resultat 
pressupostari ajustat anual i del romanent de tresoreria per a despesa general existent. 

S’aproven les esmenes per unanimitat dels membres assistents. 

Atès que és habitual que es publiquin a l’Abrerainfo i a la web municipal, com a notícia 

destacada, les característiques principals dels Pressupostos municipals, desglossant les 

partides destinades a les diferents regidories. 

I  atès  que  el  resultat  pressupostari  ajustat  anual  així  com  l’estat  del  romanent  de 

tresoreria per a despesa general, és una informació que no es publica als mitjans de 

comunicació municipals, ni a l’Abrerainfo ni a la Web municipal, com a notícia destacada. 

Per tot això, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament d’Abrera que prengui en consideració el 

següent  ACORD:
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1. Que es publiqui, anualment, com a notícia destacada, tant a la web municipal 

com a l’Abrerainfo,  el  resultat  pressupostari  ajustat  anual  i  el  romanent  de 

tresoreria per a despesa general acumulat.

2. Que  a  la  publicació  tan  del  resultat  pressupostari  ajustat  anual  com  del 

romanent  de  tresoreria  per  a  despesa  general  acumulat  apareguin 

desglossades  les  partides  de  les  diferents  regidories  amb  les  quantitats 

pressupostades inicialment i les executades al final.

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

13è PUNT.  Moció per a la millora dels usos dels polígons industrials d’Abrera i l’entorn 
natural.  

L’alta  concentració de camions als polígons de Sant  Ermengol  i  Barcelonès d’Abrera, 
derivada de l’activitat  que generen  les empreses dels  polígons,  implica  una diversitat 
d’usos dels carrers industrials a determinades zones. La programació o planificació de la 
carrega i  descarrega de les mercaderies dels camioners transnacionals no sempre es 
dóna en els períodes òptims. Aquest fet ha fet emergir una realitat, que es ve donant des 
de fa anys, sobre nous usos del polígon derivats del que implica l’estada nocturna i de 
caps de setmana dels transportistes provinents d’altres països comunitaris, amb qui tenen 
tractes comercials les empreses instal·lades a Abrera.

Aquesta situació, perllongada en el temps, posa de manifest noves necessitats que cal 
atendre per una millor ordenació dels usos i dels efectes que tenen sobre el territori. La 
necessitat d’una àrea d’aparcament amb serveis bàsics d’higiene i dutxa, d’espai per a 
l’alimentació  i  la  neteja  de  roba  queda  manifesta  a  la  vista  de  com  s’organitzen 
actualment aquestes necessitats. L’espai de l’antic Picnic municipal ha estat utilitzat per 
aquests efectes. Una reconversió d’aquest espai podria ser una possible solució. 

Tenint  en  compte  que aquestes  necessitats  són  efectes  de  l’activitat  econòmica  dels 
polígons, cal implicar a les empreses vinculades en la proposta de solucions i en la seva 
responsabilitat social. 

La ordenació d’usos dels polígons implica, alhora, la necessitat de recuperar el projecte 
del  Pícnic  i  estudiar-ne  un  nou  emplaçament  que  permeti  recuperar  aquesta  zona 
d’esbarjo per als abrerencs i abrerenques. 

Per tot l’exposat, Abrera en Comú proposa al Ple municipal els següents acords:

Primer.- Impulsar  l’estudi  per  a  l’ordenació  dels  usos  i  implantació  de  serveis  a 
transportistes dels  polígons Barcelonès i  Ermengol  buscant  la  implicació i  participació 
econòmica de les empreses i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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Segon.- Iniciar el projecte de propostes per al nou emplaçament del Pícnic municipal amb 
el  procés contemplado al  pla de ordinació urbanístic Municipal (POUM) un procés de 
participació ciutadana.

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció a totes les empreses dels Polígons Barcelonès i 
Sant Ermengol. 

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

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple. 

14è PUNT.  Moció respecte al col·lapse del servei d’urgències de l’hospital de Martorell. 

Aquests darrers dies, els veïns i veïnes d’Abrera hem viscut amb angoixa el col·lapse del 
servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

No obstant, aquest no és un episodi extraordinari doncs es produeix, amb major o menor 
intensitat,  cada any per aquestes dates coincidint  amb l’inici  de l’epidèmia de la grip, 
moment  en  el  qual,  l’arribada  massiva  de  pacients  al  servei  d’urgències  no  pot  ser 
assumida.  

Entenem, però, que aquesta no és una situació derivada exclusivament d’una insuficient 
infraestructura de l’Hospital o d’una gestió incorrecta del mateix atès que molts hospitals 
catalans,  fins  i  tot  de  tercer  nivell,  es  troben  en  una  situació  similar,  amb  pacients 
esperants als passadissos per ser atesos o per ingressar. L’habilitació de més llits amb la 
reforma projectada per la direcció del centre i la pressa anticipada de certes decisions 
(com ara l’ajornament  d’intervencions quirúrgiques no urgents  i  de  certes proves que 
necessiten ingrés en període de grip així com la supressió de les guàrdies de 24 h dels 
metges especialistes) dotarien l’edifici actual de més espai. Però totes aquestes mesures 
apaivagarien la situació enlloc de solucionar-la.

La situació de col·lapse que hem vist aquests dies a Catalunya no és aliena a un model  
determinat de gestió de la sanitat pública al nostre país, on des de que s'iniciaren les 
transferències en salut només el 30% dels llits hospitalaris eres gestionats directament 
pel sector públic. Aquest sistema mixt es va mantenir i amb els successius governs de 
dretes a Catalunya s’ha reforçat amb la concertació i la subcontractació com a peces 
claus d’un model clarament privatitzador i neoliberal. La crisi dels darrers anys ha suposat 
una  excusa  perfecta  per  continuar  degradant  l’atenció  pública:  del  2010  al  2015  el 
pressupost del Departament de Salut es va aprimar més de 1.000 milions i va passar d’un 
total de 9.548 milions als 8.467, un 11,3% menys. Mentrestant, s’ha disparat el nombre de 
derivacions de pacients cap a centres privats –més de 16.000 només el 2014. En aquest 
context,  l’hospital  de  referència  per  la  ciutadania  abrerenca  està  integrat  dintre  de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (concertada) i és propietat de la Fundació Hospital 
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Sant Joan de Déu de Martorell, que el gestiona amb un acord de col·laboració amb Mútua 
de Terrassa.

El servei d’urgències de l’hospital de Martorell és un servei que habitualment es troba al 
límit de les seves capacitats per diverses raons. Principalment pel fet de que de que el 
servei funciona amb el personal mínim necessari, ateses les reduccions de personal i de 
jornada del  darrers  anys i  l’ampliació de la seva àrea d'influència per  donar servei  a 
150.000 persones de poblacions de les comarques del Baix Llobregat i l'Anoia. També pel 
fet d’atendre a uns usuaris que, molt sovint, presenten patologies no greus que podrien 
ser tractades pels centres d’atenció primària si aquests disposessin de personal per donar 
visites amb rapidesa i de serveis d'urgències en horari  nocturn del que, per exemple, 
Abrera no disposa. Al nostre poble la dilatació de les cites i llistes d'espera per al metge o 
metgessa  de  capçalera,  la  retallada  del  servei  d'urgències,  els  desplaçaments  per  a 
especialistes fora de l'àrea comarcal per a la que no hi ha serveis de transport públic, són 
les  conseqüències  directes  de les retallades aplicades per  la  Generalitat  que s'estan 
carregant sobre les persones usuàries de la sanitat pública, vulnerant els seus drets. A 
això cal afegir el fet de que, per una qüestió de mobilitat i de dispersió geogràfica, usuaris 
assignats a altres hospitals prefereixen acudir a l’hospital de Martorell. Aquesta situació ja 
límit  del  servei  es  desborda  amb  facilitat  amb  l’arribada  de  l’hivern  i  de  l’epidèmia 
estacional de grip.

Per  tot  això,  Alternativa d’Abrera  i  Abrera  en Comú sol·licitem al  Ple  de l’Ajuntament 
d’Abrera que prengui en consideració els següents ACORDS:

1. Sol·licitar al Patronat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i a la Conselleria de 
Salut  de la  Generalitat  de  Catalunya que es destinin els  recursos necessaris  per 
abordar, el més aviat possible, una nova fase d’ampliació i millora de les instal·lacions 
de  l’Hospital  Sant  Joan  de  Déu  i  una  adequació  del  nombre  de  professionals  i 
especialistes per donar servei a les poblacions de referència.

2. Sol·licitar a la Direcció de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell  la revisió dels 
protocols d’actuació en cas d’epidèmia de grip així com un increment del nombre de 
professionals que actualment es destinen a cobrir l’episodi estacional de grip.  

3. Sol·licitar al Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Nord l’augment de personal, 
els recursos necessaris i la millora de la gestió dels centres d’atenció primària que 
tenen com a referència l’Hospital  Sant  Joan de Déu de Martorell  per garantir  una 
correcta atenció ambulatòria i evitar així la sobrederivació d’usuaris amb patologies no 
susceptibles de ser ateses al seu servei d’urgències. 

4. Traslladar  al  Conseller  de  Salut,  als  grups  parlamentaris  del  parlament  de 
Catalunya,  a  la  diputació  de  barcelona,  al  comite  empresa  del  hospital  de 
martorell i a tots el Ajuntaments del ambit assitencial del hospital Sant Joan de 
Deu de Martorell,   la preocupació i queixa del Ple de l'Ajuntament d'Abrera per la 
situació  del  Centre  d'Atenció  Primària  del  nostre  municipi  i  instar-lo  a prendre  en 
consideració la situació del sistema públic de salut al Baix Llobregat Nord i a retornar 
la qualitat assistencial.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
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És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes  
de la mateixa

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple.

15è PUNT. Expedient núm.: G014/2017/01
Assumpte:Donar compte de la relació de Decrets de novembre i desembre de 2016.    

D’acord amb l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitats Locals  “El 
Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las  
resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los  
Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal o los efectos del control  
y fiscalización de los órganos de gobierno,  previstos en el  artículo 22.2.a)  de la  Ley  
7/1985, de 2 de abril.”.

En compliment del principi de transparència i celeritat de transmetre aquesta informació, 
es considera necessari donar compte succinta a la resta de membres de la Corporació de 
l’índex de decrets dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i les regidories delegades, 
compresos entre les dates de l’1 de novembre de 2016 al 31 de desembre de 2016.

Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que 
li atorga la llei, 

DÓNA COMPTE

Primer i únic.- De la relació de Decrets, dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i 
les regidories delegades,  del  núm. 2016-1070 fins al  2016-1351,  compresos entre les 
dates de l’1 de novembre de 2016 al 31 de desembre de 2016,  que s’annexa a aquest 
acord.

Els membres assistents es donen per assabentats

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest ple. 

16.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

1. PREGUNTA: 

Tema: Estat camins

Atès que Abrera disposa de tot seguit de camins en l'enton natural del municipi que són 
molt utilitzats pels nostres veïns i veïnes.
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Atès que ens arriben informacions de vianants que detallen el mal estat dels camins del 
Tavascà i de Sant Ermengol, que arriba a fer-los impracticables en alguns trams amb 
forats de fins a 40 cm.

Per això plantegem la següent pregunta,

1.  Coneix  l'equip  de  govern  l'estat  actual  d'aquests  camins,  a  quin  departament  li 
correspondria el manteniment i adequació d'aquests camins i quines actuacions es pensa 
emprendre per possibilitar de nou el seu ús pels nostres veïns i veïnes?

Pregunta contestada a aquesta sessió 

2. PREC: 

Tema: Soroll bar Casal d’Avis

Atès que el bar del Casal d’Avis és una de les sales d’aquest equipament més utilitzat 
pels usuaris d’aquest espai i un lloc bàsicament per relacionar-se i petar la xerrada.

Atès que ens arriben queixes d’usuaris d’aquest bar pels nivells de soroll dintre de la sala 
quan es troba plena, situació molesta que fa difícil escoltar i seguir les converses.

Per això plantegem el següent prec,

1. Realitzar un estudi per trobar la solució tècnica que permeti reduir la reverberació del 
so dintre del bar del Casal d’Avis i solucionar el deficient condicionadament acústic de la 
sala.

Prec contestat a aquesta sessió 

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREC: 

Tema: Relatiu a la venda d’entrades de les festes de cap d’any a Abrera

Molts veïns i veïnes d’Abrera ens han manifestat el seu malestar per la forma en què s’ha 
gestionat la venda d’entrades per les festes de Cap d’Any organitzades per l’Ajuntament 
d’Abrera.

En concret,  se’ns ha fet arribar els problemes alhora d’adquirir  les entrades, així com 
també la revenda d’aquestes.

Aquests problemes, per Alternativa d’Abrera, estan relacionats amb la falta de recursos i 
de previsió per fer front a la demanda dels usuaris. 

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

1. Quina valoració fan del procés dut a terme en la venda d’entrades.

Quines mesures pensen emprendre per millorar l’organització de la venda d’entrades de 
les festes de Cap d’Any.
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Prec contestada a aquesta sessió 

2. PREC: 

Tema: Relatiu als aparcaments situats al Carrer Federico García Lorca, entre els Carrers 
Antonio Machado i Antonio Gaudi

Alguns veïns i  veïnes d’Abrera ens han fet  arribar una proposta de cara a millorar la 
seguretat dels infants que acudeixen a l’escola bressol Món Petit. En concret, se’ns ha 
proposat  reconvertir  els  aparcaments en línia de la porció del  carrer  Federico  García 
Lorca, entre el carrer Antonio Machado i el carrer Antonio Gaudi, al davant de l’escola 
bressol per aparcaments en bateria en sentit oposat al sentit del carrer de manera que la 
sortida dels infants dels vehicles s’hagi de fer obligatòriament cap a la vorera. 

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera que prengui amb 
consideració el següent acord:  

1. Que estudiï la possibilitat de transformar els aparcaments en línia de la porció del 
carrer  Federico  García  Lorca,  entre  el  carrer  Antonio  Machado i  el  carrer  Antonio 
Gaudi al costat de l’Escola Bressol Món Petit en aparcaments en bateria, per millorar 
la seguretat dels infants que fan ús d’aquesta instal·lació municipal. 

 Pregunta contestada a aquesta sessió 

16.2 PUNT. Precs i Preguntes orals 

A) Grup Municipal Partit Popular 

1. PREGUNTA

Me han hecho llegar recientemente, unos pantallazas relativos de una serie de atracos o 
robos que han ocurrido a chavales en la estación. Grupos de hasta 8 personas que ha 
ocurrido de manera repetitiva y que circulan por las redes sociales. Quisiéramos saber cómo 
está la seguirdad en la zona de la estación de tren? 

Pregunta contestada a aquesta sessió 

B) Grup Municipal d’Abrera en comú-E 

1. PREGUNTA

Es un prec que els recordem que estem pendents de les prioritats pressupostàries que 
ens van dir que ens contestarien de manera immediata i encara no tenim resposta. 

Pregunta contestada a aquesta sessió 

C) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera

1. PREGUNTA
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En relació a la pintura horitzontal que s’està desenvolupant aquests dies i que segons 
molts veïns, llisca, i volíem saber si s’havia pogut fer alguna comprovació a l’efecte i si per 
tant us havien arribat també aquestes queixes.   

Pregunta contestada a aquesta sessió 

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
21.28 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 26 de gener de 2017.

   Vist i plau

La Secretària,    L’Alcalde,

Mónica Clariana Nicolau    Jesús  Naharro 
Rodríguez  

Diligència per fer constar que la present acta ha estat aprovada pel ple municipal  
de data 30.03.2017, i com a nou secretari de la Corporació, així ho certifico.  
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