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A la  Vila  d’Abrera  ,  essent  les  19:05  hores  del  dia  30  de novembre  de  2017,  es 
reuneixen a la  Sala de Plens de la  Casa de la  Vila,  prèvia  convocatòria  per  a la 
celebració de sessió ordinària del Ple municipal 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:  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC)

Tinents/tes d’alcalde           
Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta
Sr. Albert Roca Presas
Sra. Montserrat Navarro Caraballo

Regidors/res delegats/des  
Sr.   Maria Teresa Novell Joya(PSC)
Sr.   José Luís Hita Bullón (PSC)
Sra. Maria José Orobitg Della (ERC)

Regidors/res                         Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
                                               Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A)   

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)   
Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)   
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)        
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)  
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)      

Secretari                               Sr. Oscar Buxeres Soler 
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés
                                               

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: 

Abans d’entrar a debatre els punts de l’Ordre del Dia, es procedeix a la lectura d’un 
manifest contra la violència masclista.



ORDRE DEL DIA:

I.- DICTAMENS

1r PUNT. Actes del Ple:

a) Acta del Ple ordinari celebrat el 05/10/17

b) Acta del Ple extraordinari i urgent celebrat el 30/10/17

c) Acta del Ple extraordinari celebrat el 30/10/17

2n PUNT. Modificació cartipàs municipal -nomenament regidor   

3r PUNT. Modificació de les característiques del lloc de treball de Tresoreria

4t PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans(C’s) per la millora de les condicions 
de vida de les persones amb discapacitats

5è PUNT.  Moció del  Grup Municipal de Ciutadans(C’s)  per donar suport  al comerç 
local i de proximitat

6è PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans(C’s) en defensa dels veïns afectats 
per ocupacions especulatives i incíviques

7è PUNT.  Moció  del  Grup Municipal  de Ciutadans(C’s)  per  a  l’implementació  d’un 
sistema de pagament telemàtic d’impostos, taxes,preus públics i sancions

8è PUNT. Moció del Grup Municipal d’Abrera En Comú per a l’adhesió a la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària

9è  PUNT.  Moció  del  Grup  Municipal  d’Abrera  En  Comú  per  l’impuls  del  Consell 
Municipal de les Dones d’Abrera.
 
10è PUNT. Urgències.

II.- CONTROL DE GOVERN

11è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació d’acords de Junta de 
Govern Local de setembre i octubre de 2017.

12è PUNT.  Donar compte al Ple de la informació pressupostària i  moviments de la 
tresoreria del 3r trimestre de 2017.

13è PUNT. Donar compte Informes Trimestrals Morositat , Llei 15/2010, de 5 de Juliol. 
3er. Trimestre 2017

14è PUNT. Precs i preguntes



1r. PUNT A Expedient núm.: G012/2017/06 – 3889/2017 
Acta del ple municipal de 05.10.17 

“ 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. 

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, proposo al Ple l’adopció  
del següent
 
ACORD

Primer. Aprovar l’acta del  ple municipal  de la  sessió  de data 5 d’octubre de 2017,  
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.”

No 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

1r. PUNT B Expedient núm.: G012/2017/05 - 3359/2017 
Acta del ple municipal de 30.10.17 



“ 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. 

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, proposo al Ple l’adopció  
del següent
 
ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 30 d’octubre de 2017,  
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.”

No 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

 
1r. PUNT C. Expedient núm.: G012/2017/06 - 3366/2017   
Acta del ple municipal de 30.10.17 

“ 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. 

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, proposo al Ple l’adopció  
del següent
 
ACORD

Primer. Aprovar l’acta del ple municipal de la sessió de data 30 d’octubre de 2017,  
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.”

No 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

2n PUNT . Expedient: G02/2015/1
Modificació cartipàs municipal    

“  Atès que en data 31 de juliol de 2017, el regidor Sr.  Ivan Serrano Rodríguez, va 
presentar la seva renúncia com a càrrec electe de l’Ajuntament d’Abrera. 

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

Atès  que  el  Sr.  Joaquín  Eandi  Cuttica  va prendre  possessió  del  càrrec  en  el  Ple  
municipal del passat 25 d’octubre.      



D’acord amb tot el relacionat anteriorment,i, a proposta del Grup Municipal d’Abrera en  
Comú,  es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Substituir al Sr. Ivan Serrano Rodríguez de totes les comissions, i òrgans en  
els que figurava com a membre i/o suplent (Comissió especial de comptes, Junta de  
portaveus) pel nou regidor, Sr. Joaquín Eandi Cuttica.  

Segon. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal d’Abrera en Comú.

-GRUP MUNICIPAL : 

Integrants: Valeri Mena Doce, Cristina Bigordà Vargas i Joaquín Eandi Cuttica.    

Portaveu: Valeri Mena Doce.   

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els/les Regidors/es i a tot el personal Tècnic i  
administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.”

No 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

3r PUNT. Expedient: G188/2017/01 
Modificació de les característiques del lloc de treball de tresoreria.

“ Mitjançant acord de Ple data 05.10.17 es van aprovar les característiques del lloc de  
treball de Tresorer/a.

El tipus de jornada aprovada pel lloc de Tresorer/a va ser mitja jornada.

A instància de la Direcció General d’Administració Local,  òrgan competent per a la  
creació  i  classificació  de  la  plaça  de  Tresoreria,   s’ha  d’esmenar  l’acord  anterior  
substituint el tipus de jornada passant de jornada parcial a jornada completa.

En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal  
l’adopció del següent.

ACORD:

Primer. Modificar el tipus de jornada atribuïda al lloc de Tresorer/a amb les següents  
determinacions, restant definit el quadre de les característiques del lloc de la manera  
següent:

Denominació Tresorer/a
Tipus de personal Funcionari/a amb habilitació nacional
Grup/Subgrup A1
Nivell de Complement de Destí 24
Complement específic 4.702,46€



Tipus de lloc Lloc singularitzat
Forma de provisió Concurs de mèrits
Nivell  de  coneixements  de  llengua  
catalana

C1

Tipus de jornada Jornada completa

Segon.-  Trametre  la  certificació  del  present  acord  de  Ple  a  la  Direcció  General  
d’Administració  Local  als  efectes  de  continuar  tramitant  l’expedient  de  creació  i  
classificació  del  lloc  de  tresoreria  a  l’Ajuntament  d’Abrera  com  a  lloc  reservat  a  
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.”

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Vots a favor: 16

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’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García 
Romero
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. María José Orobitg Della.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

Abstencions: 1

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez

 

4t PUNT. Expedient: G073/2017/31 – 3698/2017  
Moció del Grup Municipal Ciutadans (C’s) per la millora de les condicions de vida de les persones 
amb discapacitats

“Atès que, la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb  
discapacitat, va ser ratificada per l’Estat espanyol i publicada en el Boletín Oficial del  
Estado del 21 d’abril de 2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el  
ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per les  
persones  amb discapacitat  i  de  promoure  el  respecte  a  llur  dignitat  inherent.  Així  
mateix, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de juny de  
2007, va instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a  
complir la Convenció i, per mitjà de la Declaració del 17 de desembre de 2008, amb 
motiu  del  Dia  Internacional  de  les  Persones  amb  Discapacitat,  va  adherir-se  als  
postulats de la Convenció i va manifestar la seva voluntat de vetllar pel garantiment de  
la igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat, com a ciutadans de ple dret.  
I  després  d’haver-hi  aprovat  la  Llei  13/2014,  del  30  d’octubre,  d’accessibilitat,  
encara no està desenvolupat el Reglament que permeti complir amb els objectius que  
millorin la vida de les persones amb discapacitat.

Atès  que,  va  ser  aprovada  al  Parlament  de  Catalunya  la  Llei  13/2014,  del  30 
d’octubre,  d’accessibilitat. On  es  diu  que  “La  importància  de  la  promoció  de  
l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans va  
tenir una primera traducció a Catalunya en el Decret 100/1984, del 10 d’abril, sobre  
supressió de barreres arquitectòniques. Set anys després, el Parlament va aprovar la  



Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de  
barreres arquitectòniques, i posteriorment el Govern va aprovar el Decret 135/1995,  
del  24  de  març,  pel  qual  es  desplegava  la  Llei  esmentada  i  s’aprovava  el  Codi  
d’accessibilitat. Aquestes normes van establir les bases per a la supressió de barreres  
arquitectòniques i  en la  comunicació  i  per a la  promoció d’ajudes tècniques per a  
millorar  la  qualitat  de  vida  i  l’autonomia  de  les  persones  amb discapacitat  o  amb  
mobilitat reduïda.

Aquesta normativa ha comportat un avenç important per a Catalunya, però, després  
dels  anys  en què ha estat  vigent,  encara  hi  ha  persones amb discapacitat  física,  
sensorial, intel·lectual o mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat  
funcional  que  viuen  situacions  de  desigualtat  d’oportunitats,  de  discriminació  i  de  
dificultats  per  a  la  participació  social  i  per  a  l’exercici  de  llurs  drets,  a  causa  de  
l’existència de barreres físiques, en la comunicació o d’actitud que els ho impedeixen.”

Atès  que,  segons  les  dades  de  2016,  publicades  per  l’Institut  d’Estadística  de  
Catalunya  de  la  Generalitat.  Actualment  el  número  d’habitats  segons  el  tipus  de  
discapacitat reconeguda a Catalunya és:

Física motora: 182.130

Física no motora: 112.236 

Visuals: 33.050

Auditives: 30.243

Psíquiques: 54.973

Malats mentals: 105.511

No descrita: 10.960

Total: 529.103

El total de les persones amb algun tipus de discapacitat respecte a la població total de  
catalans en el  2016,  representen un 7,03% dels  habitants  de la  nostra Comunitat  
Autònoma.  En  cara  que  sembli  un  percentatge  no  molt  elevat,  cadascuna  de  les  
persones amb discapacitat mereixen tot l’esforç d’una societat desenvolupada on les  
minories deuen estar representades amb els mateixos drets que la resta. La veu dels  
representats  públics  no  pot  quedar-se  en  una  declaració  d’intencions  el  poder  
autonòmic, representat en el  nostre cas per la Generalitat  de Catalunya i  el  poder  
municipal  tenen  l’obligació  d’aconseguir  igualar  les  condicions  de  vida  de  tots  els  
ciutadans.

És per tot l'anterior,  amb l'objectiu de garantir  la igualtat dels ciutadans catalans el  
Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de XXXXXX, proposa al Ple de la  
Corporació, l´adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Manifestar el suport i els medis legals en disposició de l'Ajuntament d’Abrera  
al col·lectiu de discapacitats de la nostra comunitat per l’adaptació a integració en tots  
els àmbits de la societat.



Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la Moció 28/XI del  
Parlament de Catalunya, sobre Polítiques Socials, adaptant normativament els valors i  
mandats de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada  
per les Nacions Unides en 2006 i presentar un reglament de desplegament de la Llei  
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en termini que estableix la mateixa llei, i  
garantir la participació de les entitats del col·lectiu de persones amb discapacitat, per  
aconseguir les millores de vida de tots els afectats.

Tercer.- L’Ajuntament  d’Abrera  adoptarà  les  mesures  pertinents  per  millorar  la  
formació de les persones amb discapacitat, promovent ofertes de formació oficial des  
de l'administració buscant apropar els avenços empresarials i tecnològics actuals.

Quart.- L’Ajuntament  d’Abrera  adoptarà  les  mesures  pertinents  per  millorar  
l’arquitectura  urbanística  del  nostre  municipi  i  adaptarà  especialment  totes  les  
instal·lacions municipals.

Cinquè.- L’Ajuntament d’Abrera estudiarà la creació d’una taula de treball amb totes  
les entitats municipals que treballin amb persones amb discapacitat i desitgin participar  
junt amb els tècnics de l’Ajuntament i els partits polítics. L’objectiu d’aquesta taula és  
millorar tots els àmbits del dia a dia dels nostres veïns.

Sisè.- Mostra la condemna de l’Ajuntament d’Abrera per la inacció i la poca sensibilitat  
de la  Generalitat  de Catalunya cap al  col·lectiu  de discapacitats  catalans que han  
quedat desemparats per la negació del Govern de Junts pel sí a crear i implementar el  
Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Setè. – Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de  
Catalunya, al  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i fer difusió pels medis  
municipals d'aquesta Moció.”

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

Vots a favor: 2

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez

Vots en contra: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 

Abstencions: 6

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García 
Romero
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.

 

5è PUNT. Expedient: G073/2017/30 – 3697/2017  
Moció del Grup Municipal Ciutadans (C’s) per donar suport al comerç local de proximitat



“  Els grup municipal de Ciutadans (C’s) presenta esmenes a la part resolutiva de la  
moció, esmenes que són aprovades per unanimitat dels membres assistents.

Un cop incorporades les  esmenes,  el  text  de la  moció  queda  amb el  tenor  literal  
següent:

“  Un dels compromisos electorals amb els que es va presentar Ciutadans (Cs) a les  
eleccions municipals de l’any 2015 va ser la millora del comerç local i de proximitat.  
Per tant, aquesta moció sorgeix d’un dels aspectes que considerem que cal millorar al  
municipi i una demanda de molts petits comerciants que volen una resposta de les  
institucions per tal de protegir el petit comerç dels barris.

El comerç local i de proximitat ha patit unes conseqüències molt negatives durant la  
crisi  econòmica,  donades aquestes circumstàncies ens trobem en la  necessitat  de  
plantejar aquesta moció amb l’objectiu de donar suport i solucions al comerç local i de  
proximitat. Durant el període entre el 2007 i el 2016 segons l’INE (Instituto Nacional de  
Estadística)  el  petit  comerç  ha  perdut  un  30%  de  les  vendes.  Tot  i  que  la  crisi  
econòmica ha tingut un impacte molt important sobre el petit comerç, també influeixen  
altres factors com: l’augment de la competència, els nous hàbits de consum i internet.

Existeixen  altres  factors  que  suposen  moltes  dificultats  per  al  comerç  local  i  de  
proximitat la supervivència, donat aquest context s’ha de posar en valor els avantatges  
que suposen comprar al petit comerç. Així, doncs, considerem que els Ajuntaments  
han de ser els principals aliats del comerç local per donar a conèixer a la ciutadania  
els principals avantatges de consumir en el petit comerç.

Per tant, aquests avantatges que té el comerç local són entre altres la proximitat i el  
tracte directe amb el  venedor.  Això permet  al  client  poder  tenir  un assessorament  
proper,  el  que implica que el client  pugui plantejar  totes les preguntes necessàries  
abans de dur a terme la compra. També es crea un vincle de confiança entre el client i  
el venedor. Segons l’enquesta  de l’Observatori de Consum Espanya Cetelem-Nielsen  
de 2015, tal com s’ha indicat anteriorment la confiança és un aspecte molt positiu per  
als usuaris per decantar-se a fer les compres al comerç local. Així, doncs, aquesta  
enquesta ens mostra que els usuaris valoren molt positivament aspectes com el tracte  
amb el venedor i la proximitat per a fer la compra.

Per  altra  banda,  fixem  tres  eixos  d’actuació  per  tal  de  realitzar  unes  mesures  
concretes que millorin la situació del petit comerç. Aquests tres eixos d’actuació són: 

1-L’ús d’un portal web especialitzat en informar sobre el comerç del municipi.
2- Campanyes d’informació i de conscienciació.
3-Promoció i Visualització del comerç local.

El primer eix d’actuació seria crear un portal web que es podria anomenar Portal del  
Comerç o el nom que es consideri més adient sempre que faciliti l’accés per part dels  
usuaris. Així, doncs, les noves tecnologies han de ser una eina necessària per tal de  
donar suport  al  petit  comerç. L’objectiu  de la creació d’aquest  espai  web és poder  
donar informació sobre l’activitat comercial i els serveis tant als consumidors com als  
visitants  de  la  nostra  ciutat,  oferir  una  informació  completa  i  útil  a  l’usuari  i  la  



informació  de  les  associacions  de  comerciants,  informació  específica  sobre   els  
mercats ambulants (indicant els dies, hores i llocs on s’estableix i altra informació que  
es  consideri  necessària).  Així  com informació  institucional  que faciliti  la  informació  
necessària  als  comerciants  per  tal  de  tenir  informació  accessible  per  al  
desenvolupament de la seva activitat. Per exemple, dins de la informació institucional  
s’hauria  d’incloure  el  calendari  de  subvencions  i  ajudes  al  comerç,  ordenances  
reguladores  de  l’activitat,  actuacions  en  matèria  de  comerç  i  altra  informació  que  
consideri necessària l’equip de govern.

Un segon eix que considerem important que s’ha de treballar consistiria en elaborar  
campanyes  de  conscienciació  i  informació  sobre  els  beneficis  de  comprar  al  petit  
comerç.  Anteriorment,  tenint  en  compte  l’enquesta  de  l’Observatori  de  Consum  
Espanya Cetelem-Nielsen de 2015 hem pogut extreure els avantatges que consideren 
els usuaris de comprar al petit comerç. Per tant, el nostre grup municipal considera  
que s’ha de dur a terme una campanya de conscienciació cap a la ciutadania que  
consisteixi en alguna acció com l’elaboració de tríptics informatius que continguin els  
avantatges  de  comprar  al  petit  comerç.  Una  altra  acció  que  també  considerem  
necessària  és  donar  veu  als  petits  comerciants  per  a  que  participin  als  diferents  
butlletins  informatius,  per  exemple  es  pot  considerar  crear  un  espai  a  la  revista  
municipal on a cada edició participi un comerciant diferent explicant els avantatges de  
comprar al petit comerç. La finalitat d’aquest eix d’actuació és fer arribar als ciutadans  
els beneficis de comprar al petit comerç.

El tercer eix d’actuació que tindríem seria treballar en la promoció i la visualització del  
petit  comerç.  Dins  de  la  promoció,  tindríem  actuacions  destinades  a  la  animació  
comercial, això suposaria dur a terme accions com jornades gastronòmiques, fires del  
comerç,  la  gala  del  comerç  i  altres accions  que tinguin  la  finalitat  de  potenciar  la  
promoció del comerç local. Pel que respecta a la visualització, s’ha de garantir que els  
vianants  tenen  la  informació  necessària  a  les  vies  públiques  per  saber  on  estan  
situades les zones comercials del municipi.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament  
d’Abrera, proposa l´adopció dels següents acords:

PRIMER:  Manifestar  el  suport  de  l’Ajuntament  d’Abrera  cap  al  comerç  local  i  de  
proximitat  a través d’una declaració  institucional  consensuada  pels  diferents  grups  
polítics d’aquesta Corporació i l’Associació de Comerciants.

SEGON: revisió i  ampliació de l’espai  web actual com a Portal  de comerç. Aquest  
espai web ha d’incloure informació sobre l’activitat comercial del municipi.

TERCER:  Continuar  elaborant  campanyes de conscienciació i  informació sobre els  
avantatges de comprar al petit comerç. Així com continuar garantint la veu dels petits  
comerciants als diferents butlletins informatius i les accions destinades a dinamitzar el  
comerç. 

QUART: Revisar els punts de major trànsit de vianants i els accessos al municipi que  
hi figura la senyalització de les zones comercials. 

CINQUÈ: Traslladar aquests acords a l’Associació de Comerciants del municipi,  als  
diferents butlletins informatius que depenen de l’Ajuntament i a la premsa local.”



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

 6è PUNT. Expedient: G073/2017/29 – 3696/2017  
Moció  del  Grup  Municipal  Ciutadans  (C’s)  en  defensa  dels  veïns  afectats  per  ocupacions 
especulatives i incíviques.

El grup municipal de C’s retira aquest punt.

 7è PUNT. Expedient: G073/2017/28 – 3695/2017  
Moció del  Grup  Municipal  Ciutadans  (C’s)  per  a  l’implementació  d’un  sistema de pagament 
telemàtic d’impostos, taxes, preus públics i sancions.

“ El nostre grup municipal considera que una manera d’avançar cap a la ciutat 2.0 és  
apropar les noves tecnologies a la ciutadania. Tenint en compte els avantatges que  
aporten les noves tecnologies s’han d’aprofitar per aproximar l’Ajuntament al ciutadà.  
Aquests avantatges es tradueixen en més comoditat i un major estalvi de temps ja que  
el ciutadà no està obligat a desplaçar-se a l’Ajuntament a realitzar el tràmit. Per tant,  
això és una manera de facilitar al ciutadà la seva relació amb l’Ajuntament. Un dels  
principals  compromisos  del  nostre  grup  municipal  amb  la  ciutadania  és  apropar  
l’Ajuntament al ciutadà i la tecnologia permet d’una manera intensa aquesta relació.

A més, un Ajuntament que busca noves millores per facilitar els tràmits als ciutadans i  
a les empreses implica contribuir al progrés social i tècnic. Per tant, aquesta moció és  
una fórmula  eficient  perquè aproxima l’Ajuntament  al  ciutadà  el  que s’obté  com a  
resultat  un  major  progrés  social.  Per  altra  banda,  implementar  un  nou  sistema 
telemàtic significa  avançar  en cap a una ciutat  2.0,  és a dir,  aconseguir  un major  
progrés tècnic.

La nostra moció té com a objectiu implementar un sistema de pagament telemàtic  
d’impostos, taxes, preus públics i sancions en el cas que hi hagués. Tenint en compte 
els  esforços  que  fan  els  Ajuntaments  i  la  resta  d’administracions  públiques  per  
recaptar els imports resultants les obligacions tributàries, considerem que implementar  
un sistema telemàtic és una manera eficaç per aconseguir una major comoditat per al  
contribuent per a satisfer les obligacions tributàries.

Un dels objectius del nostre grup municipal és avançar cap a una administració amb  
menys  burocràcia  i  més  pes  de  les  noves  tecnologies.  Per  tant,  aquest  sistema 
suposaria una important innovació en el municipi i avançar cap a una ciutat 2.0 tal com  
hem dit anteriorment. 

A més,  aquest  sistema telemàtic  té  un encaix  en la  Llei  39/2015 que té l’objectiu  
d’implementar una administració totalment electrònica, interconnectada i transparent  
millorant l’agilitat dels procediments administratius i reduint el temps de la tramitació.

Així, doncs, considerem que la pàgina web de l’Ajuntament hauria d’habilitar un  
espai  per  a  implementar  aquest  sistema de pagament  telemàtic  d’impostos,  preus  
públics i multes. El nostre grup municipal considera que la pàgina web de l’Ajuntament  



a part de ser una eina per a mostrar informació sobre el municipi i l’Ajuntament també  
ha d’oferir  serveis  de proximitat  al  ciutadà.  Tot  i  que tenint  en compte els  criteris  
tècnics  dels  responsables  informàtics,  entendríem que  es  pugui  habilitar  un  espai  
diferent.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament  
d’ Abrera, proposa l´adopció dels següents acords:

PRIMER: Establir un sistema de pagament telemàtic d’impostos, preus públics, taxes i  
sancions per a la  ciutadania i  les empreses a la  pàgina web de l’Ajuntament o la  
plataforma web que consideri més convenient els responsables tècnics.

SEGON: Calendaritzar les actuacions per a la implementació del sistema de pagament  
telemàtic.
TERCER:  Donar  la  publicitat  adequada al  nou sistema de pagament  telemàtic  als  
diferents butlletins informatius per informar d’una manera convenient a la ciutadania i a  
les empreses.”

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

Vots a favor: 1

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

Vots en contra: 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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García 
Romero
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.

Abstencions: 1

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez

8è Punt.  Moció del  Grup Municipal  Abrera en Comú d’adhesió a la xarxa de municipis per 
l’economia social i solidària

“Atès que al maig d'enguany 31 municipis de Catalunya van constituir l'Associació Xarxa  
de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) amb la finalitat de promoure,  
reforçar  i  consolidar  l'economia  social  i  solidària  per  mitjà  de  fixar objectius i  
estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l'acció conjunta en polítiques  
públiques entre els seus membres.

Atès que quan parlem d’economia social entenem una forma de veure l’empresa com 
una manera d’organitzar  la  producció i  la  supervivència  diferent  de com ho fan les  
empreses  convencionals  en  l’economia  de  mercat,  sense  renunciar,  en  absolut,  a  
l’eficàcia professional i a la rendibilitat  empresarial.  Aquestes iniciatives tenen com a  
valors principals la primacia de les persones sobre el capital, la gestió participativa i  



democràtica, el compromís de les persones amb la ciutadania activa i la seva implicació  
amb  la  comunitat,  la  solidaritat,  la  responsabilitat  social  i  el  desenvolupament  
sostenible.  I  és  significativa  la  preocupació  per  generar  i assegurar ocupació de  
qualitat exercint alhora un paper molt important en el desenvolupament local i la cohesió  
social (Joan Subirats, 2015).

Atès que l'informe de la Xarxa d'Economia Social del 2016 dóna testimoni del bon estat  
de salut  d'aquest  model  econòmic  alternatiu  al  capitalisme  amb 173 organitzacions  
adherides a aquesta xarxa, que donen feina a 3.663 persones, generen 164 milions  
d'euros d'ingressos i  impliquen prop de 215.000 persones. De mitjana dels  últims 4  
anys,  aquestes  entitats  han  tingut  21  persones  treballadores  i  han  gestionat  una  
facturació d'uns 950.000 euros.  I  amb unes dades que confirmen la tendència a la  
paritat: el 46% de dones van participar en l'aprovació de plans de treball i pressupostos;  
el 42% ocupaven càrrecs societaris o polítics i el   56%, càrrecs en l’estructura laboral.

Atès que a Abrera l'Ajuntament ja ha tingut contacte amb aquest model mitjançant la  
signatura de dos convenis amb aracoop i Coop57.

Atès  que  l'adhesió  a  la  XMESS  permetria  accedir  a  ajuda  per  desenvolupar  
polítiques d'economia social  i  solidària i  enfocaments de desenvolupament local,  per  
promocionar, difondre i enfortir l'economia social i solidària. Així com a recursos i serveis  
(estudis,  metodologies,  indicadors,  etc.)  i  formació  i  assessorament   pels  equips  
municipals sobre economia social i solidària.
 
Per  tot  això,  el  Grup Municipal  d’Abrera  en Comú a l'Ajuntament  d'Abrera  proposa  
l'adopció dels següents acords pel ple municipal.

1.   Iniciar   els   tràmits  per  sol•licitar   a   l’Associació  Xarxa  de  Municipis   per  
l’Economia Social i Solidària la incorporació de l’Ajuntament d’Abrera com a membre.

2.  Comunicar aquest acord a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària.”

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

Vots a favor: 7

Grup Municipal de PP: Sra. . Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo. Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M. Del Pilar García 
Romero
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr.  Valeri  Mena Doce,  Sr.  Joaquin Eandi Cuttica i  Sra.  Cristina 
Bigordà Vargas.

Vots en contra: 9

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 CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta 



Abstencions: 1

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  

9è Punt.  Moció del Grup Municipal Abrera en Comú per l’impuls del Consell Municipal de les 
Dones d’Abrera

L’Equip de Govern  presenta esmenes a la moció, esmenes que són aprovades per  
unanimitat dels membres assistents.

Un cop incorporades les  esmenes,  el  text  de la  moció  queda  amb el  tenor  literal  
següent:

“ L’Ajuntament d’Abrera té constituïts tres Consells municipals. Cap d’ells es convoca  
amb la regularitat establerta pels Reglaments aprovats pel Ple Municipal. De fet, dos  
dels  tres  Consells  s’estan  deixant  morir  sense  dissoldre’ls.  És  el  cas  del  Consell  
Consultiu de Ràdio Abrera (el que hauria de ser el Consell Consultiu dels mitjans de  
comunicació locals) i el Consell de les Dones.

La  creació  del  Consell  Municipal  de  les  Dones  d’Abrera  va  esdevenir  un  repte  
important pel nostre municipi. El Consell de Dones venia a consolidar un espai existent  
de coproducció de polítiques públiques amb les entitats per canalitzar-les cap a un  
organisme  legitimat  per  la  representació  de  la  pluralitat  democràtica,  on  construir  
aquestes polítiques i debats.

L’agenda feminista posa sobre la taula temes d’una magnitud tant important com la  
xacra de les violències masclistes. I és des de la capacitat que tenen els feminismes  
d’incidir  en  les  polítiques  públiques  com  es  poden  desenvolupar  accions  
transformadores. Això vol dir, que qualsevol govern ha d’estar obert a les propostes i  
els  debats  que  es  generen  en  els  seu  entorn  i  canalitzar  les  demandes  i  
reivindicacions  a  través  d’espais  de  representació  democràtica  com  ho  són  els  
Consells.

En els últims mesos han sorgit debats i reivindicacions que s’han de treballar per part  
de l’Ajuntament amb el Consell de Dones sobre els protocols i un específicament per  
unes festes lliures de sexisme. De la mateixa manera, els reptes que suposen les  
violències masclistes entre els i les joves, la LGTBIfòbia, la feminització de la pobresa,  
la precarietat laboral femenina, han de conformar l’agenda del municipi i articular una 
resposta amb la màxima implicació de tothom.

En el marc del 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes ens  
adherim a manifestos que persegueixen el compromís de les Administracions en la  
lluita per eradicar-les. Un compromís que a Abrera ha de materialitzar-se a través de  
l’impuls i el lideratge de la institució municipal. Una institució que pertany a la gent i  
que ha de generar espais amplis de participació i representació.

Cal donar veu a les dones i cal respectar els espais de participació per un principi  
democràtic  i  de  compliment  amb  els  acords  plenaris  vigents,  com  ho  és  el  del  
Reglament del Consell Municipal de les Dones d’Abrera.

Per tot l’exposat, Abrera en Comú proposa l’adopció dels següents acords:



Primer.- convocar i donar impuls Consell Municipal de les Dones d’Abrera com a òrgan  
consultiu que és i com a espai de participació ciutadana durant el primer trimestre del  
2018.

Segon.- Elaborar un nou pla de treball del Consell que contempli el protocol per unes  
festes lliures de sexisme. 

Tercer.- Articular una estratègia municipal impulsant i incentivant la participació segons  
les directrius del reglament del Consell de les Dones d’Abrera.

Quart.- comunicar aquest acord a les membres del Consell Municipal de les Dones  
d’Abrera.”

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

10è PUNT. Urgències.   

No n’hi hagué

11è PUNT .Expedient núm.: G014/2017/06-3714/2017
Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Governs de 
setembre i octubre de 2017.

“  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 setembre de 2017 al 30  
d’octubre de 2017, així com dels acords aprovats per les Juntes de Govern celebrades  
en el mesos de setembre i octubre de 2017 

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

DÓNA COMPTE



Primer. De la relació de Decrets, dictats pels òrgans unipersonals de l’Alcaldia i les  
regidories  delegades,  del  núm.  2017-1184  fins  al  2017-1401,  compresos entre  les  
dates de l’1 de setembre al 30 d’octubre de 2017, que s’annexa a aquest acord.

Segon. De la relació d’acords de les Juntes de Govern Local, celebrades els dies 05 i  
19  de setembre i 04 i 17 d’octubre, annexada a aquest acord.”

El Ple es dóna per assabentat

12è PUNT. Expedient núm.: 3650/2017 -G265/2017/03
Donar  compte  al  Ple  de  la  informació  pressupostària  i  moviments  de  la  tresoreria  del  3r  
trimestre de 2017.
 
“ Vist que la Base 03 de les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Abrera  
per  a  l'exercici  2017  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 elaborats pel Departament d'Intervenció General, Tresoreria  
i  Finances  que  comprenen  essencialment  la  informació  pressupostària  des  
d’01/01/2017  fins  a  30/09/2017  i  dels  moviments  de  tresoreria  corresponent  al  3r  
trimestre de l' exercici 2017.

Aquesta regidoria d’Hisenda en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia  
2016-1302 de 22 de desembre de 2016, 

DONAR COMPTE

Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la tresoreria  
que s’adjunten com a annex al present expedient,  i  que son l’acta d’arqueig del 3r  
trimestre  2017  i  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  des  d’01/01/2017  fins  a  
30/09/2017.

Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.”

El Ple es dóna per assabentat

13è PUNT. Expedient num:  3274/2017
Informes Trimestrals Morositat , Llei 15/2010, de 5 de Juliol. 3er. Trimestre 2017.

“ Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la  
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la  
morositat en les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i que la seva articulat és  
d'importància per afectar als poders adjudicadores en els terminis de pagament i en el  
procediment de reclamació de deutes.

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=adjudicadores


Com  mecanisme  de  transparència  en  el  compliment  d'aquestes  obligacions  de  
terminis de pagament, l' esmentada Llei estableix que es rendeixin informes periòdics  
trimestralment per la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos  
en  la  Llei  per  al  pagament  de  les  obligacions  de cada  Entitat  local,  que  inclourà  
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals  
s'estigui incomplint el termini.
 
L’article 4.4 de la citada llei estableix que aquest informe s’ha de presentar  i debatre  
en el  Ple de la Corporació local,  així  com s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans  
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,  
als  de les Comunitats Autònomes que,  conformement als  seus respectius Estatuts  
d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. 

Per tant, les operacions comercials incloses en aquest informe, seran aquelles que  
realitzin  els  citats  poders  adjudicadors,  per  a  l'execució  dels  contractes  d'obres,  
concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de  
col·laboració entre el sector públic i el sector privat, si escau, quedant excloses doncs  
totes les despeses de retribucions del personal, despeses de transferència corrent o  
de  capital,  despeses  de  naturalesa  financera  i  pagaments  pendents  derivats  
d'obligacions no pressupostàries. 

Tenint en compte l’informe i els annexos emès per la Intervenció municipal aquesta  
regidoria, en ús de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia número 2015-0596,  
de data 03 de Juliol de 2015, proposa al Ple municipal

DONAR COMPTE

Primer.-  De  l’informe  de  morositat  del  Tercer  Trimestre  de  l’exercici  2017  de  
conformitat amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29  
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les  
operacions comercials.

Segon.-  Donar trasllat  de l’esmentat  informe a la  Direcció General  de Coordinació  
Financera  amb  les  CCAA i  amb  les  EELL,  com  òrgan  competent  del  Ministeri  
d’Economia i Hisenda, així com, a l'òrgan competent de la Autònoma de Catalunya, la  
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor,  de forma telemàtica  
segons el que disposa l’article 4.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004,  
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en  
les operacions comercials i l’article 16.7 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre per  
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en  
la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  
Financera.”

El Ple es dóna per assabentat.

14è PUNT. Precs i Preguntes 

14.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=EELL
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCAA
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=adjudicadores


1.  PREGUNTA:  T  ema:         Compliment         tràmit         de         consul  t  a         prèvia         als         proce  d  imen  t  s   
d’aprovació         de         les         ordena  n  ces   munici  p  als  

Atès que el 2 d'octubre de 2015 es va publicar Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que va entrar en 
vigor a l'any de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», pel que està 
plenament vigent.

Atès que la llei incorpora diverses novetats per incrementar la participació dels 
ciutadans en el  procediment  d'elaboració  de normes, entre les quals destaca, la 
necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de la  norma, l'opinió de 
ciutadans i  empreses sobre els problemes que  es pretenen solucionar  amb la 
iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i 
les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Atès que la llei determina molt clarament en l’apartat 4 de l’article 133 d’aquesta 
llei els motius pels quals es podrà prescindir d’aquests tràmits.

Atès que, segons els serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis, si 
l’Administració Local fa ús de les excepcions, en virtut de l’apartat 4 de l’article 133, 
ho haurà de justificar adequadament, ja que això podria condicionar l’efectivitat de la 
norma.

Atès que aquest tràmit es va obviar en l’aprovació de les ordenances fiscals sense 
que aquest grup pogués apreciar que es donés cap de les excepcions que permetria 
obviar la consulta prèvia i sense que es justifiqués adequadament en l’expedient.

Per tot això, el Grup Municipal d’Abrera en Comú plantegem les 
següents preguntes,

1.   Com justifica el govern la no-realització del tràmit de consulta prèvia en 
l’aprovació de les ordenances fiscals pel 2018?

2.   Com pensa introduir i garantir el tràmit de consulta prèvia en els procediments 
d’aprovació  de les ordenances municipals i de revisió i modificació d’aquestes 
normes l’Ajuntament d'Abrera?

Pregunta contestada a aquesta sessió

2. PREGUNTA: Tema: Pla de Comunicació

Atès que al Ple Municipal ordinari del 5 d’octubre del 2017, el Grup Municipal d’Abrera 
En Comú va preguntar sobre el pla de comunicació formalitzat amb el Sr. Javier 
Montoro López l’1 de desembre de 2015, per un preu de 41.490,90 € IVA inclòs amb 
termini d’execució d’11 mesos.

Atès que, en la seva resposta al Ple Ordinari Municipal  del 5 d’octubre de 2017, la 
regidora de  comunicació  va afirmar que la suspensió de l’execució del procés 



participatiu per l’elecció del logotip corporatiu va ser voluntat de l’Ajuntament, ja 
que no va poder aportar “informacions tècniques” per a la seva realització.

Atès que el Pla de Comunicació és reprovable metodològicament i estructuralment; 
que hi ha incorreccions competencials com en el cas de l’apartat “El Alcalde” (pàg. 
18-19), en el qual no es distingeix entre la figura institucional i la figura política, i es 
fan consideracions comunicacionals que traspassen la línia institucional i incideixen 
en valoracions d’imatge política; que en el pla no es menciona el compliment de 
marcadors ètics-institucionals, com és el Decàleg de Bones  Pràctiques en la 
Comunicació Local Pública, a excepció de la pàgina 48 en referència a la 
signatura de l’editorial.

Atès que el pla de comunicació planteja en el seu pla d’acció una reestructuració 
dels valors  comunicacionals de l’Ajuntament d’Abrera; la creació d’una Unitat de 
Premsa que, conjuntament amb la regidora de comunicació, conformaria “el comitè 
editorial de la revista”, sense comptar amb representants de l’oposició; que el pla 
proposa “contar con el apoyo de becarios [...] priorizando [los y las] inscritos/as como 
demandantes de empleo”, sense valorar si el personal en plantilla és suficient per 
cobrir les necessitats d'aquesta Unitat de Premsa.

Atès que la regidora de comunicació va afirmar al Ple Ordinari Municipal del 5 
d’octubre de 2017,  que el govern “està estudiant” la convocatòria del Consell 
Consultiu de Ràdio Abrera i que “esperen dir-nos alguna cosa aviat”; que el Consell 
Consultiu, per assegurar  el compliment  correcte de les seves funcions, ha de 
gestionar tots els mitjans de comunicació per garantir la pluralitat i vetllar perquè la 
comunicació local s’adapti al Decàleg de Bones Pràctiques en la Comunicació Local 
Pública.

Atès que la regidora de comunicació va afirmar rotundament al Ple Ordinari 
Municipal del 5  d’octubre de 2017 que ja es tenen mecanismes per garantir la 
independència, la neutralitat, la pluralitat política, social i cultural de tots els mitjans de 
comunicació municipals.

Per tot això plantegem les següents preguntes,

1.  Té previst el govern dur a terme el procés de participació per a l’elecció del nou 
logotip corporatiu pròximament?

2.   Té  la voluntat el govern d’iniciar un període d’escolta activa dels grups de 
l’oposició amb motiu de valorar políticament el pla d’acció del Pla de Comunicació, i 
de crear espais de control específicament per la implementació del pla d’acció que es 
proposa, en un sector  tan delicat i  important per a la democràcia com és la 
comunicació pública?

3.   Quines són les causes per les quals el govern encara no s’ha pronunciat 
clarament sobre la convocatòria del Consell Consultiu de Ràdio Abrera i per què no 
impulsa de forma  definitiva la reforma del Reglament per convertir el Consell 
Consultiu en l’òrgan que vetlla per tota la comunicació local?



4. Amb quins mecanismes conten els mitjans de comunicació públics per garantir la 
independència, la neutralitat, la pluralitat política, social i cultural de tots els mitjans 
de comunicació municipals i públics?

Pregunta contestada a aquesta sessió

 3. PREC: Tema: Comissió informativa de caràcter temporal i específica sobre el CAM

Atès que des del més d’abril d’enguany, és a dir, fa més de mig any, no es convoca la 
Comissió Informativa de Caràcter Temporal i Especifica demanada per diferents grups 
d’aquest plenari arrel dels fets esdevinguts al Centre Aquàtic Municipal durant el 2016.

Atès que considerem que els fets que aquesta Comissió ha d’esclarir  són greus 
doncs  podrien afectar a la qualitat del servei que es presta al CAM posant 
seriosament en dubte la capacitat d’aquest Equip de Govern per fiscalitzar els serveis 
externalitzats de l’Ajuntament.

Per tot això, demanem a  l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Abrera:

-  Que convoqui, de manera urgent, la Comissió Informativa de Caràcter Temporal i 
Específica sobre el CAM.

- Que expliqui quins són els motius per no haver convocat aquesta comissió.

Prec contestat a aquesta sessió

4. PREC: T  ema:     Compliment     moció     Abrera     z  o  na   lliure de paradisos fiscals      

Atès que el Ple Municipal de 24/11/16 va aprovar per unanimitat una moció 
presentada per Abrera en Comú per declarar Abrera zona lliure de paradisos fiscals.

Atès que aquesta declaració comportava prendre mesures efectives per assegurar 
que els concursos publica afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals 
responsables.

Atès que la revelació dels ‘Papers del Paradís’ ens torna a recordar la impunitat de la 
qual gaudeix la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir 
o evadir impostos i que el cost social que té el frau fiscal suposa a l’Estat espanyol 
uns 59.000 milions d'euros, el 72% dels  quals pertany a grans empreses i  grans 
fortunes.

Atès que existeixen mecanismes legals suficients, com a posat de manifest el decret 
d'Alcaldia S1/D/2016-1419 de 19 de maig de l’Ajuntament de Barcelona, per aplicar 
la moció aprovada pel nostre ple.



Atès que és exigible èticament a tots i totes les responsables polítiques fer el màxim 
esforç per dur a terme els mandats aprovats per aquest plenari i hauria de constituir 
motiu de censura el fet de no fer passos per complir la voluntat del ple municipal.

Per tot això plantegem el següent prec, 

1.   Incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes 
públics municipals que estableixi que els licitadors, contractistes o subcontractistes 
o empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres 
en paradisos  fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions 
Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o fora d'ells i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes 
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

2.  En  totes  les  licitacions  dels  contractes  públics  municipals  les  empreses 
licitadores declararan si compleixen la condició establerta en l'apartat primer.

3.   En els termes establerts per la normativa aplicable, requerir a l'empresa que 
manifesti tenir relació   amb  paradisos  fiscals   sense   incórrer  en   les  actuacions 
il·legals   descrites   en l'apartat primer, els moviments financers concrets i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions i donar publicitat en el Perfil de contractant 
municipal de que l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

4.   En el supòsit que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la 
falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 
relació financera o econòmica en un paradís fiscal en relació amb les actuacions 
descrites en l'apartat primer,  es   considerarà   falta   greu   amb   imposició   de 
penalitats   i,   si   s'escau,   la   resolució   del contracte d'acord amb la previsió de 
l'article 223.f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de  novembre, que  aprovà  el 
Text   Refós   de  la   Llei   de   Contractes del   Sector   Públic (TRLCSP) i s'incoarà 
expedient de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 60.2.c) TRLCSP 
per incompliment de clàusules essencials del contracte.

Prec contestat a aquesta sessió

B) Grup Municipal d’Ad’A

1. PREC: Tema: Pressupostos participatius 2018

Segons ens va informar recentment la regidora d’hisenda i segons hem pogut llegir al 
Butlletí electrònic d’Abrera,  enguany es tornaran a fer les audiències públiques de 
pressupostos a alguns barris d’Abrera i a Abrera centre.

Tanmateix, entenem que a aquests alçades d’any els Pressupostos estan o haurien 
d’estar pràcticament enllestits.

Per tot això, demanem a  l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Abrera:



- Que expliqui al Ple com s’articularan i quina incidència tindran o poden 
tenir les propostes que es facin en aquestes audiències en la proposta de 
Pressupostos 2018.

- Que s’incloguin en aquests Pressupostos 2018 partides obertes per a 
cada barri d’Abrera destinades a dur a terme les propostes prioritàries que 
decideixin els  veïns i  veïnes sempre que siguin viables tant econòmicament 
com legalment.

 Prec contestat a aquesta sessió

2. PREC : Tema: Posada en funcionament de l’ordenança sobre terrasses i vetlladors  

Atès que ja fa uns mesos que està en funcionament la nova ordenança sobre 
ocupació de l’espai públic per terrasses i vetlladors.

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera:

- Que   informi   al   Ple   al   respecte   del   procés   d’implementació 
d’aquesta  nova ordenança i de les incidències que s’hagin pogut produir.

- Que expliqui al Ple quina és la valoració que l’Equip de Govern fa al 
respecte de la posada en funcionament d’aquesta ordenança i de si tenen 
previst proposar al Ple algun tipus d’ajust, canvi o adaptació de la mateixa.

  Prec contestat a aquesta sessió

3. PREGUNTA : Tema: Actuacions als jaciments arqueològics municipals  

Atès que ara fa un any Alternativa d’Abrera va denunciar l’abocament de terres 
al  terreny on s'ubica el fins ara únic jaciment amb restes ibèriques del municipi, 
terres que provenien de les obres de restauració de l'A2 i que encara hi romanen.

Atès també que ara fa un any es van iniciar algunes actuacions concretes tant 
en aquest jaciment ibèric com al jaciment romà de Sant Hilari.

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

- Quines actuacions de seguiment per part de l’Ajuntament i/o de la 
Generalitat de Catalunya s’han fet per  assegurar que aquest abocament de 
terres no ha afectat al jaciment ibèric de l’Hostal del Pi.



- Quines  actuacions  concretes  s’han  realitzat  durant  el  2017  en  aquests 
dos jaciments i quines es pensen portar a terme en el que queda de mandat.

  Pregunta contestada a aquesta sessió

4. PREC: Tema:   Instal.lació d’un lavabo de servei al mercat ambulant dels dimarts

Atès que els paradistes del mercat ambulant dels dimarts no disposen de cap lavabo 
públic a excepció dels serveis del bar de la Piscina Municipal d’Estiu.

Atès   que   en   d’altres  espais   públics   d’altres   municipis   utilitzats  puntualment 
com mercats ambulants s’ha optat per instal·lar lavabos que donin servei a aquests 
paradistes.

Per tot això, demanem a  l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Abrera:

- Que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar, en un emplaçament adequat i proper, 
un lavabo destinat als paradistes del mercat ambulant del dimarts.

  Prec contestat a aquesta sessió

5. PREC: Tema: Informació als cartells de les obres municipals  

Atès que el cartell informatiu de l’obra de rehabilitació de l’edifici històric de 
Serveis Socials no conté tota la informació desitjable com ara el cost total de 
l’actuació, el  temps estimat de finalització de l’actuació o els recursos que aporten 
les diferents administracions implicades en la mateixa.

Atès que aquest fet ja va ser denunciat per Alternativa d’Abrera en el passat mandat 
amb motiu de les obres de restauració de la plaça de l’Església d’Abrera.

Per tot això, demanem a  l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Abrera:

- Que a tots els cartells informatius d’obres al municipi, com a mínim, 
s’inclogui  informació sobre el cost total de l’actuació, el temps estimat de 
finalització i els recursos que aporten les diferents administracions implicades 
en la mateixa.

  Prec contestat a aquesta sessió



14.2 PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Grup Municipal Abrera en Comú

1.PREC: Tema: I.luminació de tres punts del municipi (punts foscos)

“Volem traslladar un prec d’actuació en relació a temes que comentàvem anteriorment  
amb l’ús del espai  públic i les diferents perspectives no? Que tenim d’aquest ús dones  
i homes i  la necessitat de  poder fer aquesta auditoria en el futur per auditar els punts  
foscos i  els punts de major inseguretat com estan impulsant  moltes altres ciutats i  
pobles, nosaltres creiem que és necessari poder fer aquest treball però ara mateix ens  
trobem amb punts, en 3 concret però segurament ni hauran d’altres i dels que sí que  
us traslladem el prec de fer una actuació com a mínim per valorar el nivell d’intensitat  
de la llum.

   Zona hotel d’Entitats, de la plaça de les escoles, que amb les obres encara està molt  
menys il.luminat, a les 6 de la tarda ja és molt fosc i  per tant l’ús i el pas d’aquell espai  
no? Bé, ja ens entenem. La Zona del Rebato i el pont, la baixada de la gent que utilitza  
aquella baixada cada dia per tornar a casa  o per anar a les escoles però a més a més  
les persones usuaries de la IGUALADINA ETC, i la Plaça de les Oliveres com també  
un punt fosc llavors sí que us demanem que valoreu  fer una actuació per aquesta  
tardor-hivern i més enllà d’això també valorar l’urbanisme amb perspectiva de generar  
quin impacte té sobre la perspecció de la seguretat de molts punts que  poden haver al  
municipi”

Prec pendent de contestar

Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la 
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present 
acta i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots 
els grups municipals.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent  
les 21:39 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament.

                                                                       Vist-i-plau

El Secretari,                                                               L’Alcalde,

Oscar Buxeres Soler  Jesús Naharro Rodríguez  
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