
  

  

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PL/2018/3 PLE  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  19 / de juliol / 2018  

Durada  Des de les 19:05 fins a les 22:00 hores  

Lloc  Sala de plens 

Presidida per  JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari  ÒSCAR BUXERES SOLER  

 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcalde             

Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) 
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach 
(ERC) 
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sr. Albert Roca Presas (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 
 

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

 
Regidors/res                         Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
                                               Sr.   J Andrés Martín Álamo (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  
Interventor accidental:        Sr. Ferran Alberdi Vera 
 

 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)         
 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

 PART DISPOSITIVA 
 
 
1r PUNT.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 
2n PUNT. Ratificació decret creació Grup Motor pressupostos participatius (GMPP) 
2018 
 
3r PUNT. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 
 
4t PUNT. Suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferència de crèdit 
corresponent a l'exercici 2018 
 
5è PUNT. Moció del Grups Municipals PSC, ERC, CIU, C’S i AdA relativa a la 
elaboració d’un reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local 
d’Abrera 
 
6è PUNT. Moció del Grups Municipals PSC, ERC, CIU, C’S i AdA relativa al rebuig al 
pla de treball del Ministerio de Fomento de Reforma de l’A-2 
 
7è PUNT Moció del Grups Municipals PSC, ERC, CIU, C’S i AdA en defensa del 
sistema públic de pensions 
 
8è PUNT.Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú pel compromís d’actuació amb 
les persones refugiades. 
 
9è PUNT. Urgències 
 

ACTIVITAT DE CONTROL 
 
 
10è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern de maig i juny de 2018.  
 
11è PUNT. Renúncia càrrec electe. 
 
12è PUNT. PRECS I PREGUNTES 
 
 



  

  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 31 de maig de 2018, és 
aprovada per unanimitat dels assistents 

 

En aquest punt el senyor alcalde decideix alterar l’ordre del dia, passant a 
tractar-se el punt 7è. Un representant de “Marea Pensionista” procedeix a la 
lectura de la Moció en defensa del sistema públic de pensions, que es transcriu 
a continuació: 

 

7. Moció del Grup Municipal PSC, ERC, CIU, C’s i AdA en defensa del 
sistema públic de pensions 

En  Junio  de  2017  la  Comisión  Europea   (CE) remitió  al  Parlamento  
Europeo   (PE) una  Propuesta  de reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP).  De la 
propuesta se deduce  que: 

 
1-   El PEPP tiene como primer  objetivo  la creación de un mercado  de 

capitales europeo dentro del "Plan de acción  de la Comisión  para  la  
creación  de  un  mercado  de  capitales  de septiembre   de  2015"1•   La 
propuesta  de la CE afirma  que "Un mercado  de pensiones europeo  de 
'tercer  pilar'  de mayor tamaño impulsaría también  el aporte  de fondos 
de inversores  institucionales". El PEPP no es, por lo tanto, un 
instrumento de protección  social, sino un mecanismo de acumulación de 
capitales. 

 
2-   La CE renuncia  al  objetivo de que  las  pensiones  públicas  sean  

suficientes,  "el  Informe sobre  la adecuación de las pe.ns.io.nes de 2015 
concluyó que el aumento  de los ahorros adicionales ... destinados a la  
jubilación  podría  ... mitigar  las repercusiones  de  unas pensiones  más 
bajas de  los  regímenes públicos en algunos Estados miembros ... las 
pensiones complementarias podría desempeñar un papel clave  en  los  
ingresos   por   jubilación,  en   particular   cuando   las  pensiones  
públicas   puedan   ser inadecuadas". 

 
3-   Para promover la  suscripción  del  PEPP la  CE  exige  que  se 

establezcan  en  los  Estados miembros desgravaciones fiscales, "A fin 
de animar a los Estados miembros a conceder una desgravación fiscal a 
los PEPP, la Comisión  ha adoptado, junto  con la presente  propuesta, 
una  Recomendación  sobre  el tratamiento fiscal de  los  productos  de  
pensiones  individuales,  incluido  el producto  paneuropeo  de pensiones  
individuales". Las desgravaciones  fiscales  por  las aportaciones  a los 
planes de pensiones individuales  son muy regresivas. las  trabajadoras  



  

  

y trabajadores de salarios bajos no pueden  destinar ninguna  cantidad  a 
planes  de pensiones  y por  lo tanto  no desgravan. Son los perceptores  
de altos salarios y rentas del capital los que pueden realizar grandes 
aportaciones  y desgravar. 

 
4-   El PEPP abre un enorme  espacio para la valorización  del capital 

financiero. El valor de mercado  de las pensiones  individuales  es de 0,7 
billones  de euros. La CE calcula  que, sin la introducción del PEPP, 
aumentará  hasta 1,4 billones en 2030 y, de introducirse el PEPP, hasta 
2,1billones. Su principal objetivo no es garantizar unas pensiones dignas 
para las trabajadoras  y trabajadores  en la edad de la jubilación, sino 
como 1Propuesta  repite  una  y otra  vez, "Obtener más capital  y 
canalizarlo  hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía 
real". Sin embargo, debería ser el sector público, a través de .un 
presupuesto  europeo  mucho mayor  que el actual, el responsable  de 
decidir  y ejecutar  las inversiones necesarias para  la  economía  y  la  
sociedad  europeas,  por  ejemplo, para  la transición a un  sistema 
energético  descarb.onizado. 

 
      5-   La Comisión Europea (CE) enmarca el PEPP en la promoción de la        
innovación financiera, "promover un entorno  que estimule la innovación en el 
sector de productos financieros •.. lo cual puede contribuir a su vez  a  la  
prestación   de  pensiones  adecuadas,  seguras  y  sostenibles".  Debemos  
recordar   que   la innovación financiera  estuvo  en el origen  de  la crisis  
financiera  que  explotó  con  violencia  en  2007 provocando en las economías de 
los países capitalistas  desarrollados la mayor crisis económica  y social desde la 
Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera  no garantizará 
pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación  de capitales en busca 
de valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir  de los 
procesos de financiación de la economía capitalista  mundial. El despropósito y. 
la irresponsabilidad llega al máximo  cuando la CE sugiere la inversión  en 
"instrumentos derivados" de altísimo  riesgo y que contribuyen a incrementar de 
manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras. 
 
6-   La CE explica que el PEPP permitirá "garantizar  que los consumidores sean 
plenamente conscientes  de los  elementos   clave  del  producto".  La 
rentabilidad, o  la  falta  de  rentabilidad, de   los  productos financieros  es 
esencialmente  incierta.  Hace falta  recordar  que en el origen  de la crisis de 
2007 está la 
creación  y venta  de productos  financieros  complejos construidos sobre  
hipotecas  subprime. Las tres grandes  agencias  de  calificación,  
Standar&Poor's, Moody's  y  Fitch, les  habían  adjudicado  a  esos productos la 
calificación de AAA, máxima solvencia, semanas antes de que su valor se 
redujese a O. Alan Greenspan, presidente   entonces  de  la  Reserva  Federal  y 
máximo  gurú  de las finanzas  mundiales, reconoció  "aunque  era consciente de 
que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea  de  lo  
significativas  que  habían llegado  a ser hasta  demasiado  tarde". Con estos 
antecedentes pretender que las trabajadoras y trabajadores "sean plenamente 
conscientes de los elementos  clave del producto" y de los riesgos que corren solo 
puede ser incompetencia o cinismo. 
 
7-  La CE enumera  los promotores del PEPP, "bancos, compañías de seguros, 



  

  

gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión". 
De aprobarse  por el PE el PEPP, se producirá un desvío de  posibles  
cotizaciones  sociales  que  podrían   aumentar  los  ingresos  de  los  sistemas  
públicos  de pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes 
beneficios. 
  

Por todo lo expuesto, el Gobierno Municipal de Abrera propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Abrera el siguiente acuerdo: 
 

 
PRIMERO: Instar a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del PEPP. 
 

          SEGUNDO: Solicitar al Gobierno Español para que proponga y apoye la retirada                      
de esta propuesta en el Consejo  Europeo. 

       
 

TERCERO: Trasladar esta moción a los Grupos Parlamentarios para que rechacen 
esta propuesta de regulamiento cuando salga a debate. 

 
CUARTO : Solicitar al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la 
Comisión Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los 
sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. 
 

QUINTO: Instar al Gobierno Español y  a  los Grupos Parlamentarios de la 
Comisión Europea para que promueva la eliminación de las desgravaciones 
fiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones privados. 

 

  
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. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo  
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 

 
 

2.  Ratificació decret creació Grup Motor pressupostos participatius (GMPP) 
2018 



  

  

L’Alcaldia ha adoptat el Decret núm. 2018-0959 de data 28/06/18, de creació del Grup 
Motor dels pressupostos participatius 2018 (GMPP), amb el contingut literal següent: 

 “Per acord núm.1732, del Ple de l’Ajuntament, de data 27/05/05,  es va aprovar 
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, que va ser aprovat definitivament 
per acord núm.1260, de la Junta de Govern Local, de data 21/09/05.  

El reglament esmentat regulava el canals de relació entre l’Ajuntament i la ciutadania i 
possibilitava la participació ciutadana en la gestió dels assumptes públics.  

El Govern Municipal té la voluntat d’encetar, durant 2018, el procés participatiu 
“Pressupostos Participatius 2018”.  

A aquests efectes, s’ha promogut la incorporació en el pressupost municipal de 2018 
d’una partida pressupostària de 150.000 € per a aquesta primera experiència (prova 
pilot), que servirà per finançar els projectes proposats i votats majoritàriament per la 
ciutadania.  

Vista la necessitat de creació d’un grup o Mesa de Treball que pugui garantir i vetllar 
pel procés de pressupostos participatius i que actuï com a un espai impulsor de tot el 
procés, i on quedaran representats els diferents actors polítics i ciutadans del poble. 

 El grup s’encarregarà de fomentar la participació ciutadana, garantirà i dinamitzarà el 
procés dels pressupostos participatius i s’encarregarà de fer-ne el seguiment, revisar 
tot el procés i vetllar per la transparència i el bon funcionament. Tindrà un caràcter 
informatiu i consultiu, i convertirà les sessions en espais de deliberació i participació.  

Vista l’autonomia i capacitat de autoregulació de les Administracions Locals, prevista 
a l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.  

Vistos els articles 48.2, 49, 52.2 e), 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 Vist el capítol IV, del Reglament de Participació Ciutadana esmentat, on es regulen 
els òrgans participatius.  

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

 RESOLC 

 Primer. Crear el Grup Motor dels pressupostos participatius 2018 (GMPP), com a 
òrgan de participació que ha d’actuar en el marc del procés participatiu anomenat 
“Pressupostos participatius 2018”. 

  

Segon. Determinar que la composició del GMPP serà la següent: 

  

·               Alcalde 
·               Secretari 
·               7 representants dels grups polítics municipals (1 per grup) 
·               4 representants del teixit associatiu del municipi 



  

  

·               3 representants de la ciutadania 

  

Tercer. La Presidència correspondrà a aquesta Alcaldia, que en cas d’absència, 
podrà ser substituït per un regidor, segons el règim de substitucions de l’Alcaldia.  

  

Quart. Seran funcions del secretari/a del GMPP aixecar actes de la sessió i tindrà veu 
però no vot. Aquesta funció l’exercirà el secretari municipal o persona en qui delegui. 

  

Cinquè. La representació dels grups polítics (1 per grup) recaurà sobre els portaveus 
de cada grup municipal, o en el seu cas, en els seus suplents respectius. 

  

Sisè.  Obrir un termini de 10 dies, a partir de la publicació del present Decret al tauler 
d’anuncis municipal, per a la presentació de candidatures per cobrir les places 
reservades als representants del teixit associatiu del municipi i de la ciutadania.  

En cas que es presentin més candidatures que el nombre de places a cobrir, 
s’assignaran mitjançant sorteig públic. 

  

Setè. Es crea la figura del moderador del grup que s’encarregarà de dirigir i moderar 
els debats de les sessions i reunions del GMPP 2018, sense perjudici de les funcions 
que corresponguin a la presidència, i que s’escollirà, a la sessió constitutiva del grup, 
a consideració de tots els/les membres del grup, entre els representants del teixit 
associatiu municipal i els representants de la ciutadania. 

  

Vuitè. Determinar que amb caràcter d’assessors, quan l’objecte de la sessió així ho 
requereixi i prèvia invitació del president, podrà assistir a les reunions del GMPP 2018 
la comissió tecnicojurídica dels pressupostos participatius, o qualssevol altres 
persones a efectes d’assessorament. 

  

Novè. Determinar que la constitució del GMPP 2018 es realitzarà prèvia convocatòria 
de l’Alcaldia 

  

Desè. Fixar pel que fa al Grup Motor del pressupostos participatius 2018 (GMPP) el 
règim de funcionament següent: 

  

a)       Seran d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en tot allò que siguin compatibles 



  

  

amb el present Decret. 

b)      Tindrà autonomia i capacitat d’autoregulació. 

c)       Les decisions s’adoptaran preferentment per consens. Quan això no sigui 
possible, es farà una votació i s’adoptaran les decisions per majoria simple. 

d)      Les convocatòries es realitzaran de manera telemàtica  

e)       Seran possibles les reunions sense convocatòria prèvia on concorrin tots els 
membres (amb caràcter universal) i així ho acordin expressament. 

f)        L’arxiu de la documentació que generin les reunions i funcionament d’aquest 
Grup, s’incorporarà a un únic expedient. 

g)      La resta de les incidències de funcionament seran resoltes per l’Alcaldia. 

h)       Les sessions del grup motor seran públiques i, per tant, obertes a l’observació i 
a la participació amb veu de tots els ciutadans i ciutadanes (en el torn de paraula). 

  

Onzè. Establir que les funcions del GMPP 2018 seran, entre d’altres, les següents: 

  

a)       Col·laborar en la redacció de les bases dels pressupostos participatius, 
proposant les millores que creguin necessàries, i validar l’esborrany que es 
presentarà per a l’aprovació. 

b)      Determinar el calendari del procés participatiu. 
c)       Validar/elevar el dictamen emès per la comissió tecnicojurídica envers les 

propostes presentades . 

d)      Impulsar tot el procés de pressupostos participatius. 

e)       Debatre les propostes de manera consensuada i democràtica sobre la base 
d’una sèrie de criteris tècnics (assessorament tècnic) i temàtics que s’han 
d’establir en les  bases dels pressupostos participatius 

f)        Col·laborar en la difusió del procés participatiu 

g)      Dinamitzar els espais deliberatius 

h)       Garantir i vetllar per la transparència del procés, per la democràcia interna i 
pels procediments de difusió i publicitat que es realitzin, així com fiscalitzar el 
desenvolupament del procés perquè es faci de manera oberta i democràtica, 
inclosa la fase d’execució i seguiment dels projectes 

i)         Avaluar el procés un cop acabat, mitjançant una memòria que es presentarà i 
exposarà  a la ciutadania en un acte públic. 

  

Dotzè. Sotmetre el present decret a votació a la propera sessió del Ple, a efectes de 
la seva ratificació i convalidació. 

  

Tretzè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis municipal i al tauler d’anuncis 



  

  

digital http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//.” 

 La proposta d'acord ha estat formulada pel Servei de Participació i Comunicació, 
aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la llei, proposa al Ple l'adopció 
del següent 

 

  ACORD 

 

 Únic. Ratificar i convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0959, de data 28 de juny 
de 2018, de creació del Grup Motor dels pressupostos participatius (GMPP) 2018. 

 

 

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 
 
 
 
 

3. Expedient 4393/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 

Per Decret d'Alcaldia núm. 2018-0317 de data 06/03/2018 es va aprovar la liquidació del 
Pressupost de 2017 de la qual va resultar un romanent de tresoreria per despeses 
generals de 13.453.349,87 euros. 

 
Per part del departament d’intervenció en posa de manifest que hi ha operacions 
pendents d’aplicar a la comptabilitat de l’exercici actual per import de 48.595,59 €, com 
a conseqüència de la presentació de factures en l’any 2018 que fan referència a obres, 
serveis o subministraments prestats durant l’exercici 2017 i que segons el principi 
d’anualitat pressupostària haurien d’estar imputades a l’exercici on s’ha realitzat la 
despesa. 

 
Aquest l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de 2017 sense crèdit 
pressupostari implica conseqüentment una modificació pressupostària de l’exercici de 
2018, que s’ha de finançar amb suplements de crèdit, amb subjecció a les disposicions 
vigents amb romanent de tresoreria, d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a 
l’article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals. 

 
Vist l’informe d’intervenció núm. 2018-0022 de data 4 de juliol de 2018. 
 
Vista la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i les bases 27 i 37 
b) de les Bases d’Execució del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 



  

  

2018. 
 
La Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de 
desembre de 2016, proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici anterior que es 
relacionen en l’annex que forma part d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la modificació del pressupost núm. 8 de suplement de crèdit finançat 
amb romanent de tresoreria segons les especificacions següents: 
 
 
 
Pressupost de despeses: suplement de crèdit 
 
 
 
Aplicació 2017: 1532/20300 
Aplicació 2018: 150/20300 
Nom:  Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 
Consignació inicial: 49.546,50 € 
Proposta d’increment: 831,88 € 
Consignació definitiva:  50.378,38 € 
 
Aplicació 2017: 150/21001 
Aplicació 2018: 150/21001 
Nom:  Entitat de conservació del P.I. Barcelonès 
Consignació inicial: 5.000,00 € 
Proposta d’increment: 7.449,54 € 
Consignació definitiva:  12.449,54 € 
 
Aplicació 2017: 150/21000 
Aplicació 2018: 1532/21000 
Nom:  Rep.mant. i conserv. vies públiques 
Consignació inicial: 131.404,34 € 
Proposta d’increment: 4,00 € 
Consignació definitiva:  135.404,34 € 
 
 
Aplicació 2017: 161/21901 
Aplicació 2018: 161/21901 
Nom:  Rep.mant.conserv. servei d’aigües 
Consignació inicial: 68.880,26 € 
Proposta d’increment: 1.072,83 € 
Consignació definitiva:  69.953,09 € 
 
Aplicació 2017: 163/22110 
Aplicació 2018: 163/22110 
Nom:  Productes de neteja 



  

  

Consignació inicial: 2.500,00 € 
Proposta d’increment: 311,78 € 
Consignació definitiva:  2.811,78 € 
 
Aplicació 2017: 164/21200 
Aplicació 2018: 164/21200 
Nom:  Rep.mant.i conserv.edificis i instal.cementiri 
Consignació inicial: 3.699,00 € 
Proposta d’increment: 1,54 € 
Consignació definitiva:  3.700,54 € 
 
Aplicació 2017: 171/21000 
Aplicació 2018: 171/21000 
Nom:  Rep.mant.i conserv.parcs i jardins 
Consignació inicial: 317.832,65 € 
Proposta d’increment: 8.381,82 € 
Consignació definitiva: 326.214,47  € 
 
Aplicació 2017: 231/21200 
Aplicació 2018: 231/21200 
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.serveis soc. 
Consignació inicial: 7.913,28 € 
Proposta d’increment: 20,02 € 
Consignació definitiva: 7.933,30 € 
 
Aplicació 2017: 231/22612 
Aplicació 2018: 231/22612 
Nom:  Despeses diver.activ.i func.assistència social primària 
Consignació inicial: 189.224,83 € 
Proposta d’increment: 1.650,00 € 
Consignació definitiva: 190.874,83  € 
 
Aplicació 2017: 312/21200 
Aplicació 2018: 312/21200 
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.edificis i inst.sanitat 
Consignació inicial: 2.993,00 € 
Proposta d’increment: 6,02 € 
Consignació definitiva: 2.999,02  € 
 
Aplicació 2017: 336/22699 
Aplicació 2018: 336/22699 
Nom: Protecció i gestió patrimoni històric-artístic 
Consignació inicial: 34.600,00 € 
Proposta d’increment: 2.645,42 € 
Consignació definitiva: 37.245,42 € 
 
Aplicació 2017: 1532/21200 
Aplicació 2018: 920/21200 
Nom:  Rep.mant.conserv.edifi i inst.edif.oficials 
Consignació inicial:  41.867,72 € 
Proposta d’increment: 2.240,80 € 
Consignació definitiva: 44.108,52  € 



  

  

 
Aplicació 2017: 920/21600 
Aplicació 2018: 920/21600 
Nom:  Reparac.mantenim. i conserv.equips informàtics 
Consignació inicial: 90.000,00 € 
Proposta d’increment: 1.258,82 € 
Consignació definitiva: 91.258,82 € 
 
Aplicació 2017: 920/22000 
Aplicació 2018: 920/22000 
Nom:  Material d’oficina no inventariable 
Consignació inicial: 15.000,00 € 
Proposta d’increment: 11,98 € 
Consignació definitiva: 15.011,98  € 
 
Aplicació 2017: 920/22199 
Aplicació 2018: 920/22199 
Nom: Subministraments varis 
Consignació inicial: 6.000,00 € 
Proposta d’increment: 1.343,10 € 
Consignació definitiva: 7.343,10 € 
 
Aplicació 2017: 920/22201 
Aplicació 2018: 920/22201 
Nom: Comunicacions postals, missatgeria i destribució 
Consignació inicial: 49.700,00€ 
Proposta d’increment: 2.643,25 € 
Consignació definitiva: 52.343,25 € 
 
Aplicació 2017: 920/22604 
Aplicació 2018: 920/22604 
Nom: Despeses jurídiques 
Consignació inicial: 3.750,00 € 
Proposta d’increment: 3.025,00 € 
Consignació definitiva: 6.775,00 € 
 
Aplicació 2017: 920/22706 
Aplicació 2018: 920/22706 
Nom: Estudis i assistència tècnica 
Consignació inicial: 338.193,01 € 
Proposta d’increment: 15.697,79 € 
Consignació definitiva: 353.890,80 € 
 
 
Modificació pressupost ingressos 
Denominació: Romanent tresoreria 
Aplicació pressupostària: 87000 
Import: 48.595,59 € 
 
 
 
Tercer.- Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 



  

  

dies, durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions 
davant el ple. Passats els 15 dies, si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es considerarà 
definitivament aprovat. 
 
 
Annex  
 
N. Operació Data Aplicació Saldo Text lliure 

220180005436 16/05/2018 2018       150 20300 166,37 

OPA FRA  17010072 -  
CABINA SANITARIA TOI 
WATER, HORTS SOCIALS 
CAN MORRAL - 
G329/2016/25 

220180005438 16/05/2018 2018       150 20300 166,37 

OPA FRA 17007464 - 
CABINA SANITARIA TOI 
WATER, HORTS SOCIALS 
CAN MORRAL - 
G329/2016/25 

220180005439 16/05/2018 2018       150 20300 166,38 

OPA FRA 17003452 -  
CABINA SANITARIA TOI 
WATER, HORTS SOCIALS 
CAN MORRAL - 
G329/2016/25 

220180005440 16/05/2018 2018       150 20300 166,38 

OPA FRA 17005974 - 
CABINA SANITARIA TOI 
WATER, HORTS SOCIALS 
CAN MORRAL - 
G329/2016/25 

220180005441 16/05/2018 2018       150 20300 166,38 

OPA FRA 17008790 - 
CABINA SANITARIA TOI 
WATER, HORTS SOCIALS 
CAN MORRAL - 
G329/2016/25 

    Total 2018       150 20300 831,88   

220180005434 16/05/2018 2018       150 21001 3.724,77 

OPA FRA 3/2017.01 - 1a 
QUOTA MANTENIMENT 
ANY 2017 PI 
BARCELONES 

220180005435 16/05/2018 2018       150 21001 3.724,77 

opa fra 3/2017.02 - 2º 
CUOTA MANTENIMENT PI 
BARCELONES SEGONS 
ACTA DE 19 JULIOL 2017 

    Total 2018       150 21001 7.449,54   

220180009611 03/07/2018 2018       1532 21000 4,00 

OPA FRA 2018/37/1 - 
REGULARITZACIO 
ADJUDICACIO 
CONTRACTE NETEJA LOT 
3, 2016 I 2017 - 
G330/2016/05 

    Total 2018       1532 21000 4,00   

220180005425 16/05/2018 2018       161 21901 357,61 

OPA FRA 0462999336 -
SUBMINISTRAMENT 
BOMBONES CLOR - 
G336/052GH/2017/559 

220180009610 03/07/2018 2018       161 21901 715,22 

OPA FRA 0462917343 - 
BOMBONES CLOR - 
G336/052GH72017/512 

    Total 2018       161 21901 1.072,83   

220180005456 17/05/2018 2018       163 22110 311,78 
OPA FRA 11552 - 
MATERIAL NETEJA - 



  

  

G336/007PQ/2017/162 
    Total 2018       163 22110 311,78   

220180009611 03/07/2018 2018       164 21200 1,54 

OPA FRA 2018/37/1 - 
REGULARITZACIO 
ADJUDICACIO 
CONTRACTE NETEJA LOT 
3, 2016 I 2017 - 
G330/2016/05 

    Total 2018       164 21200 1,54   

220180005442 16/05/2018 2018       171 21000 8.312,49 

OPA FRA 2017/39/372 - 
MANTENIMENT 
DIVERSOS ESPAIS VERDS 
ABRERA, DESEMBRE 
2017 - G330/2012/14 

220180005457 17/05/2018 2018       171 21000 69,33 

OPA FRA 12647 - ROTLLO 
10 UNI. BB NEGRA 58X70 
G.150 - 
G336/052GH/2017/562 

    Total 2018       171 21000 8.381,82   

220180009611 03/07/2018 2018       231 21200 20,02 

OPA FRA 2018/37/1 - 
REGULARITZACIO 
ADJUDICACIO 
CONTRACTE NETEJA LOT 
3, 2016 I 2017 - 
G330/2016/05 

    Total 2018       231 21200 20,02   

220180005459 17/05/2018 2018       231 22612 1.650,00 

OPA FRA. 35 - BOSSA 
CAGA TIO - 
G336/077MB/2017/26 

    Total 2018       231 22612 1.650,00   

220180009611 03/07/2018 2018       312 21200 6,02 

OPA FRA 2018/37/1 - 
REGULARITZACIO 
ADJUDICACIO 
CONTRACTE NETEJA LOT 
3, 2016 I 2017 - 
G330/2016/05 

    Total 2018       312 21200 6,02   

220180005431 16/05/2018 2018       336 22699 804,65 

OPA FRA. 201709010900 - 
SUBMINISTRAMENT 
PLAQUES VINIL BRAILE - 
G336/018DP/2017/140 

220180005432 16/05/2018 2018       336 22699 1.579,41 

OPA FRA. 201709010901 
VINILS BRAILE AMB 
SENYALITZACIO 
PATRIMONIAL - 
G336/018DP/2017/137 

220180005433 16/05/2018 2018       336 22699 261,36 

OPA FRA. 201709010902 - 
VINILS BRAILE 
COL·LOCATS SOBRE 
PLAFONS HISTORICS - 
G336/513OD/2017/22 

    Total 2018       336 22699 2.645,42   

220180005426 16/05/2018 2018       920 21200 68,03 

OPA FRA 004/2017 
CONSUM LLUM 
COMUNITAT PROPIETARIS 
LLUIS COMPANYS, 8, ANY 
2015 

220180005427 16/05/2018 2018       920 21200 51,80 

OPA FRA. 006/2017 
CONSUM 
LLUMCOMUNITAT 



  

  

PROPIETARIS LLUIS 
COMPANYS, 8, ANY 2016 

220180005428 16/05/2018 2018       920 21200 34,47 

OPA FRA. 008/2017 
CONSUM LLUM 
COMUNITAT PROPIETARIS 
LLUIS COMPANYS, 8, ANY 
2017 

220180005443 16/05/2018 2018       920 21200 755,13 

OPA FRA. 009/2018 - 
QUOTES ORDINARIES B4, 
ENTRESOL i SOTERRANI. 
JULIOL 2017 - 396/2018 

220180005444 16/05/2018 2018       920 21200 755,13 

OPA FRA. 010/2018 - 
QUOTES ORDINARIES B4, 
ENTRESOL i SOTERRANI. 
OCTUBRE 2017 - 396/2018 

220180005461 17/05/2018 2018       920 21200 224,16 

OPA FRA. 2018/37 - 
QUOTA COMUNITAT 
PASSEIG ESTACIO, 16 
LOCAL 4 , 2017 - 226/2017 

220180005462 17/05/2018 2018       920 21200 58,86 

FRA. 002/2017 CONSUM 
LLUM COMUNITAT 
PROPIETARIS LLUIS 
COMPANYS, 8, ANY 2014 

220180009611 03/07/2018 2018       920 21200 75,42 

OPA FRA 2018/37/1 - 
REGULARITZACIO 
ADJUDICACIO 
CONTRACTE NETEJA LOT 
3, 2016 I 2017 - 
G330/2016/05 

220180009612 03/07/2018 2018       920 21200 217,80 

OPA FRA 10130 -  
MANTENIMENT 
ASCENSOR RADIO 
ABRERA - G333/2017/18 

    Total 2018       920 21200 2.240,80   

220180005437 16/05/2018 2018       920 21600 1.258,82 

OPA FRA. 2017006 - 
MANTENIMENT 
SOFTWARE 2017 GESTIO 
SERVEI MUNICIPAL 
AIGÜES 

    Total 2018       920 21600 1.258,82   

220180005460 17/05/2018 2018       920 22000 11,98 

OPA FRA. 54736 
TALONARIS ENTRADES 
PARC NADAL 2017- 
G336/007PQ/2017/199 

    Total 2018       920 22000 11,98   

220180005445 16/05/2018 2018       920 22199 329,67 

OPA FRA B283044 - 
SUBMINISTRAMENT 
AIGUA 20L,  01/09/2017 - 
30/09/2017 - G329/2016/30 

220180005446 16/05/2018 2018       920 22199 293,04 

OPA FRA B285823 -  
SUBMINISTRAMENT 
AIGUA 20L , 04/10/2017 - 
31/10/2017 - G329/2016/30 

220180005458 17/05/2018 2018       920 22199 720,39 

OPA FRA  B181043108 -  
SUBMINISTRAMENT 
AIGUA 20L, 2017 - 
G329/2016/30 

    Total 2018       920 22199 1.343,10   

220180005430 16/05/2018 2018       920 22201 2.643,25 

OPA FRA 16070 - 
REPARTIMENT, 
DESEMBRE 2017 -  



  

  

G336/403VV/2018/05 
    Total 2018       920 22201 2.643,25   

220180005423 16/05/2018 2018       920 22604 3.025,00 

OPA FRA 14 - DEFENSA 
JURIDICA PROCEDIMENT 
101/2016 - G388/2016/07 

    Total 2018       920 22604 3.025,00   

220180005424 16/05/2018 2018       920 22706 11.888,25 

OPA FRA 18001 -  2a 
Certificació: DIAGNOSI DE 
LA XARXA SERVEI 
MUNICIPAL D'AIGÜES - 
G333/2017/05 

220180005429 16/05/2018 2018       920 22706 3.539,25 

OPA FRA 18003 - 3a 
Certificació: DIAGNOSI DE 
LA XARXA SERVEI 
MUNICIPAL D'AIGÜES - 
G333/2017/05 

220180009613 03/07/2018 2018       920 22706 270,29 

OPA FRA 608 -  
PROGRAMA INFORMÀTIC 
DE GESTIÓ POLICIAL 
DRAG. QUOTA MENSUAL 
ABRIL 2017.- G333/2016/46 

    Total 2018       920 22706 15.697,79   
    Total general 48.595,59   

 

  

  
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 9 
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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:  7 
 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo  
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.      

 
 

4. Expedient 3798/2018: Suplement de crèdit, crèdit extraordinari i 
transferència de crèdit corresponent a l'exercici 2018 

Els crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit són les 
modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit per a la 
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins l’exercici 
següent i per a la qual no existeix crèdit o el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser 
objecte d’ampliació. Aquestes modificacions s’han de finançar amb subjecció a les 
disposicions vigents amb romanent de tresoreria, d’acord amb alguna de les 
possibilitats previstes a l’article 177 del  Text Refós de la Llei reguladora de Hisendes 



  

  

Locals. 
 
Per Decret d'Alcaldia núm. 2018-0317 de data 06/03/2018 es va aprovar la liquidació del 
Pressupost de 2017 de la qual va resultar un romanent de tresoreria per despeses 
generals de 13.453.349,87 euros. La incorporació de romanents de Tresoreria als 
crèdits del pressupost 2018 va ser per import de 1.654.513,80 euros.  
 
En data 28 de març de 2018 es va aprovar expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits 1748/2018, per import de 480.852,19 euros i a la mateixa sessió plenària també 
es va aprovar la modificació pressupostària 1757/2018, per import de 2.277.870,44 
euros.  
 
En paral·lel a la tramitació del present expedient de modificació de crèdits s’està 
tramitant també un segon expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
4393/2018,  per import de 48.595,59 euros. 
 
A resultes de tots aquests expedients, la quantitat de romanent de tresoreria un cop 
aprovades les modificacions és de 8.865.882,48 euros, disponibles per tal poder fer 
modificacions pressupostàries finançades amb el romanent de tresoreria per despeses 
generals. 
 
Vista la memòria de la Regidora d’Hisenda de data 10 de juliol de 2018 que justifica la 
necessitat de realitzar unes despeses concretes i la impossibilitat de demorar-les a 
l’exercici següent.  
 
 Vist l’informe d’intervenció núm. 2018-0024 de data 10 de juliol de  2018. 
 
A l’objecte de poder sotmetre a aprovació per part del Ple l’expedient de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici pressupostari de 2018, i d’acord 
amb l’article 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos. 
 
La Regidora d’Hisenda en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2016-1302 de 22 de 
desembre de 2016, proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost núm. 6 de suplement de 
crèdit, crèdit extraordinari i transferència de crèdits finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, segons les especificacions següents: 
 
DOCUMENT MC: A -  TIPUS DE MODIFICACIÓ: SUPLEMENT DE CRÈDITS  

 

Aplicació 
pressupostària Denominació Crèdits inicials 

Modifica
cions de 
crèdit 

Modifica
cions 

proposa
des Crèdit definitiu 



  

  

132 

 
 
 

12001 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNC. GRUP A2. POLICIA 
LOCAL 

22.162,73 € 0,00 € 138,52 € 22.301,25 € 

132 12003 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP 
C1.P.L. 

224.062,52 € 0,00 € 
1.400,39 

€ 225.462,91 € 

132 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI. POLICIA 
LOCAL 

28.235,09 € 0,00 € 176,47 € 28.411,56 € 

132 12100 

RETRIB.COMPL. 
PERSONAL 
FUNCIONARI.COMPLEME
NT DE DESTI P.L. 

118.246,43 € 0,00 € 739,04 € 118.985,47 € 

132 12101 

RETRIB.COMPL.PERSON
AL 
FUNCIONARI.COMPLEME
NT ESPECÍFIC P.L. 

321.375,22 € 0,00 € 
2.008,60 

€ 323.383,82 € 

132 15000 

PRODUCTIVITAT POLICIA 
LOCAL 

132.793,46 € 0,00 € 829,96 € 133.623,42 € 

132 15100 

GRATIFICACIONS PER 
SERVEIS 
EXTRAORDINARIS. 
POLICIA LOCAL 

15.000,00 € 0,00 € 93,75 € 15.093,75 € 

132 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL FUNCIONARI. 
POLICIA LOCAL 

200.096,05 € 0,00 € 
1.250,60 

€ 201.346,65 € 

135 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES. 
PROTECCIÓ CIVIL 

600,00 € 0,00 € 3,75 € 603,75 € 

135 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.PROTECCIÓ CIVIL 

54.500,82 € 0,00 € 340,63 € 54.841,45 € 

135 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL LABORA. 
PROTECCIÓ CIVIL 

18.312,76 € 0,00 € 114,45 € 18.427,21 € 



  

  

150 12001 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERS. FUNC. 
GRUP A2. SERV.URBA. I 
MANT 

21.054,60 € 
-7.756,96 

€ 83,11 € 13.380,75 € 

150 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI 
SERV.URBANS I MANT. 

1.929,10 € 0,00 € 12,06 € 1.941,16 € 

150 12100 

RETRI.COMPL.PERSONA
L COMPL.DESTÍ 
SERV.URB.I MANT. 

10.042,39 € 
-3.699,83 

€ 39,64 € 6.382,20 € 

150 12101 

RETRIB.COMPL.PERSON
AL.COMPLEMENT 
ESPECÍFIC SERV.URB.I 
MANTEN 

23.548,40 € 
-5.444,72 

€ 113,15 € 18.216,83 € 

150 13000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.LAB.FIXE.SERV.UR
B.,MANT. 

171.548,80 € 0,00 € 
1.072,18 

€ 172.620,98 € 

150 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES.SER
VEIS URBANS, 
MANTENIMENT I 
CONSERV. 

15.000,00 € 0,00 € 93,75 € 15.093,75 € 

150 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.SERV.URBANS,MA
N 

209.466,74 € 0,00 € 
1.309,17 

€ 210.775,91 € 

150 15000 

PRODUCTIVITAT. 
SERVEIS URBANS, MANT 
I CONSERV 

52.510,42 € 0,00 € 328,19 € 52.838,61 € 

150 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
SERVEIS URBANS, 
MANTEN. I 
CONSERVACIÓ I URB 

134.866,51 € 
-5.577,50 

€ 808,06 € 130.097,07 € 

151 12000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCIONARI. GRUP A1 
URBANISME 

27.724,14 € 0,00 € 173,28 € 27.897,42 € 



  

  

151 12001 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCION. GRUP 
A2.URBANISME 

26.595,28 € 0,00 € 166,22 € 26.761,50 € 

151 12003 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCION. GRUP 
C1.URBANISME 

31.778,10 € 0,00 € 198,61 € 31.976,71 € 

151 12004 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCION. GRUP 
C2.URBANISME 

8.632,58 € 0,00 € 53,95 € 8.686,53 € 

151 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI. 
URBANISME 

21.941,45 € 0,00 € 137,13 € 22.078,58 € 

151 12100 

RETRIB.COMPL.PESONA
L FUNCIONARI 
COMPLEMENT DE DESTÍ 
URBANIS. 

46.345,93 € 0,00 € 289,66 € 46.635,59 € 

151 12101 

RETRIB.COMPL.PESONA
L FUNCIONARI 
COMPLEMENT 
ESPECÍFIC. URB. 

90.956,45 € 0,00 € 568,48 € 91.524,93 € 

151 13000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
FIXE.URBANISME 

36.180,06 € 0,00 € 226,13 € 36.406,19 € 

151 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.URBANISME 

80.543,57 € 0,00 € 503,40 € 81.046,97 € 

151 15000 

PRODUCTIVITAT. 
URBANISME 

12.518,52 € 0,00 € 78,24 € 12.596,76 € 

151 15100 

GRATIFICACIONS PER 
SERVEIS 
EXTRAORDINARIS. 
URBANISME 

2.000,00 € 0,00 € 12,50 € 2.012,50 € 



  

  

151 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL FUNCIONARI 
I LABORAL URBANISME 

112.035,59 € 0,00 € 700,22 € 112.735,81 € 

170 12000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCIONARI GRUP A1 
MEDI AMB. 

15.122,26 € 0,00 € 94,51 € 15.216,77 € 

170 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI. MEDI 
AMBIENT 

534,48 € 0,00 € 3,34 € 537,82 € 

170 12100 

RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES 
DESTÍ MEDI AMBIENT 

7.354,06 € 0,00 € 45,96 € 7.400,02 € 

170 12101 

RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES 
ESPECÍFIC. MEDI 
AMBIENT 

8.126,86 € 0,00 € 50,79 € 8.177,65 € 

170 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES. 
MEDI AMBIENT 

1.000,00 € 0,00 € 6,25 € 1.006,25 € 

170 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL TEMP.MEDI 
AMBIENT 

49.094,81 € 0,00 € 306,84 € 49.401,65 € 

170 15000 

PRODUCTIVITAT MEDI 
AMBIENT 

2.356,80 € 0,00 € 14,73 € 2.371,53 € 

170 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL LABORAL 
MEDI AMBIENT 

27.001,09 € 0,00 € 168,76 € 27.169,85 € 

231 12004 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCION.GRUP 
C2.ACCIÓ SOCIAL 

8.632,62 € 0,00 € 53,95 € 8.686,57 € 

231 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI. ACCIÓ 
SOCIAL DONES I 
IGUALTAT 

3.869,60 € 0,00 € 24,19 € 3.893,79 € 



  

  

231 12100 

RETRIB.COMPL.PERSON
AL 
FUNC.COMPL.DESTÍ.ACC
IÓ SOC.DONES I IGU. 

3.751,44 € 0,00 € 23,45 € 3.774,89 € 

231 12101 

RETRIBUCIONS 
COMPLE.PERS.FUNCION
ARI.COMPL.ESPEC.ACCI
Ó S.DONE 

7.580,86 € 0,00 € 47,38 € 7.628,24 € 

231 13000 

RETRIB.BÀSIQUES 
PERSON.LABOR.FIXE 
ACCIÓ SOCIAL.DONES I 
IGUAL 

84.931,70 € 0,00 € 530,82 € 85.462,52 € 

231 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES.ACCI
Ó SOCIAL, DONES I 
IGUALTAT 

1.000,00 € 0,00 € 6,25 € 1.006,25 € 

231 13002 

RETRIB.COMPLEMENT.P
ERS.LAB. 
ALTR.COMP.ACCIÓ 
SOCIAL.DONES IGU 

604,92 €   3,78 € 608,70 € 

231 13100 

RETRIB. BÀSIQUES 
PERSONAL LABORAL 
ACCIÓ SOC.DONES I 
IGUALTAT 

232.148,48 € 0,00 € 
1.450,93 

€ 233.599,41 € 

231 15000 

PRODUCTIVITAT ACCIÓ 
SOCIAL,DONES I 
IGUALTAT 

4.603,80 € 0,00 € 28,77 € 4.632,57 € 

231 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSON. LABO.ACCIO 
SOCIAL DONES I 
IGUALTAT 

109.565,47 € 0,00 € 684,78 € 110.250,25 € 

241 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.PROMOC.ECONÒM
IC 

109.549,07 € 0,00 € 684,68 € 110.233,75 € 

241 15000 

PRODUCTIVITAT. 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

2.994,27 € 0,00 € 18,71 € 3.012,98 € 



  

  

241 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL LABORAL. 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

36.869,74 € 0,00 € 230,44 € 37.100,18 € 

311 12001 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCIONARI. GRUP A2 
SANITAT 

13.297,64 € 0,00 € 83,11 € 13.380,75 € 

311 12100 

RETRIB.COMPLE. 
PERSONAL FUNCIONARI. 
COMLE. DE DESTÍ. 
SANITAT 

6.342,56 € 0,00 € 39,64 € 6.382,20 € 

311 12101 

RETRIB.COMPLE. 
PERSONAL FUNC. 
COMPLE.ESPECÍFIC. 
SANITAT 

7.255,50 € 0,00 € 45,35 € 7.300,85 € 

311 15100 

GRATIF, 
EXTRAORDINÀRIES PER 
SERVEIS EXTRAORD. 
SANITAT 

300,00 € 0,00 € 1,88 € 301,88 € 

311 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.SANITAT 

8.350,08 € 0,00 € 52,19 € 8.402,27 € 

320 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES PER 
SERVEIS 
EXTRAORDINARIS.ENSE
NYAMENT 

400,00 € 0,00 € 2,50 € 402,50 € 

320 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.ENSENYAMENT 

116.188,91 € 0,00 € 726,18 € 116.915,09 € 

320 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.ENSENYAMEN
T 

37.992,03 € 0,00 € 237,45 € 38.229,48 € 

326 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES.ESC
OLA DE MÚSICA 

300,00 € 0,00 € 1,88 € 301,88 € 



  

  

326 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL TEMP.ESCOLA 
DE MÚSIC 

150.860,22 € 0,00 € 942,88 € 151.803,10 € 

326 15000 

PRODUCTIVITAT.ESCOLA 
DE MÚSICA 

2.509,32 € 0,00 € 15,68 € 2.525,00 € 

326 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.ESCOLA DE 
MÚSICA 

50.241,29 € 0,00 € 314,01 € 50.555,30 € 

330 12004 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERS. 
FUNC.GRUP C2.CULTURA 
I RÀDIO 

8.632,62 € 0,00 € 53,95 € 8.686,57 € 

330 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI.CULTURA I 
RÀDIO ABRERA 

2.266,37 € 0,00 € 14,16 € 2.280,53 € 

330 12100 

RETRIB.COMPL.PERSON
AL 
FUNC.COMPL.DESTÍ.CUL
TURA I RÀDIO ABRER 

3.751,44 € 0,00 € 23,45 € 3.774,89 € 

330 12101 

RETRIB.COMPLE. 
PERSONAL FUNCI. 
COMPLE.ESPEC.CULTUR
A I RÀDIO 

7.580,86 € 0,00 € 47,38 € 7.628,24 € 

330 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES.CULT
URA I RÀDIO ABRERA 

200,00 € 0,00 € 1,25 € 201,25 € 

330 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL TEMP.CULTURA 
I RÀDIO 

151.561,94 € 
16.901,5

1 € 
1.052,90 

€ 169.516,35 € 

330 15000 

PRODUCTIVITAT.CULTUR
A I RÀDIO ABRERA 

8.750,64 € 0,00 € 54,69 € 8.805,33 € 

330 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.CULTURA I 
RÀDIO ABRERA 

57.925,88 € 
5.577,50 

€ 396,90 € 63.900,28 € 



  

  

337 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES.JOV
ENTUT 

300,00 € 0,00 € 1,88 € 301,88 € 

337 13100 

RETRIBUCIONES 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.JOVENTUT 

35.973,07 € 0,00 € 224,83 € 36.197,90 € 

337 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.JOVENTUT 

11.804,06 € 0,00 € 73,78 € 11.877,84 € 

340 12004 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERS. 
FUNCI.GRUP C2. 
ESPORTS 

2.764,44 € 
11.981,66 

€ 92,16 € 14.838,26 € 

340 12100 

RETRIB.COMPL.PERSON
AL FUNC.COMPL.DESTÍ. 
ESPORTS 

994,05 € 
4.302,77 

€ 33,11 € 5.329,93 € 

340 12101 

RETRIB.COMPLE. 
PERSONAL FUNCI. 
COMPLE.ESPEC.ESPORT
S 

2.333,64 € 
10.101,3

4 € 77,72 € 12.512,70 € 

340 13000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.LABOR.FIXE.ESPO
RTS 

80.900,26 € 0,00 € 505,63 € 81.405,89 € 

340 13001 

HORES 
EXTRAORDINÀRIES.ESP
ORTS 

6.100,00 € 0,00 € 38,13 € 6.138,13 € 

340 13100 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.ESPORTS 

455.720,98 € 0,00 € 
2.848,26 

€ 458.569,24 € 

340 15000 

PRODUCTIVITAT. 
ESPORTS 

16.611,00 € 0,00 € 103,82 € 16.714,82 € 

340 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.ESPORTS 

185.470,67 € 
8.707,28 

€ 
1.213,61 

€ 195.391,56 € 

912 10000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES I ALTRES 
REMUNERIONS.ALTS 
CÀRRECS 

207.023,53 € 0,00 € 
1.293,90 

€ 208.317,43 € 

912 11000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES I ALTRES 
REMUNE.PERSONAL 
EVENTUAL 

47.883,93 € 0,00 € 299,27 € 48.183,20 € 



  

  

912 16000 

QUOTES SOCIALS ALTS 
CÀRRECS,PERSONAL 
EVENTUAL I MUFACE 

65.958,52 € 0,00 € 412,24 € 66.370,76 € 

920 12000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNCIONARI GRUP 
A1.ADM.GENERAL 

60.489,04 € 0,00 € 378,06 € 60.867,10 € 

920 12001 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNCIONARI GRUP 
A2.ADM.GENERAL 

45.433,60 € 0,00 € 283,96 € 45.717,56 € 

920 12003 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNCIONARI GRUP 
C1.ADM.GENERAL 

15.358,44 € 0,00 € 95,99 € 15.454,43 € 

920 12004 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNCIONARI GRUP 
C2.ADM.GENERAL 

78.241,50 € 0,00 € 489,01 € 78.730,51 € 

920 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI.ADMINISTR
ACIÓ GENERAL 

31.605,49 €   197,53 € 31.803,02 € 

920 12100 

RETRIBUCIONS 
COMPL.PERSONAL 
FUNCIONARI.COMPL.DES
TÍ.ADM.GRAL 

98.852,49 € 0,00 € 617,83 € 99.470,32 € 

920 12101 

RETRIB.COMPL.PERSON
AL FUNC.COMPLEMENT 
ESPECÍFIC.ADM.GRAL 

203.362,93 € 0,00 € 
1.271,02 

€ 204.633,95 € 



  

  

920 13100 

RETRIBUCIONES 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 
TEMP.ADMINIS.GENERAL 

39.929,02 € 0,00 € 249,56 € 40.178,58 € 

920 14300 

RETRIBUCIONS ALTRE 
TIPUS PERSONAL 

6.000,00 € 0,00 € 37,50 € 6.037,50 € 

920 15000 

PRODUCTIVITAT.ADMINIS
TRACIÓ GENERAL 

41.811,34 € 0,00 € 261,32 € 42.072,66 € 

920 15100 

GRATIFICACIONS PER 
SERVEIS 
EXTRAORDINARIS.ADM.
GRAL. 

6.100,00 € 0,00 € 38,13 € 6.138,13 € 

920 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
FUNCIONARI.ADM. 
GENERAL 

157.792,88 € 0,00 € 986,21 € 158.779,09 € 

925 12001 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNC.GRUP 
A2.OFIC.ATENCIÓ 
CIUTADÀ 

13.297,64 € 0,00 € 83,11 € 13.380,75 € 

925 12004 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERS.FUNC.GRUP 
C2.OFIC.ATENCIÓ 
CIUTADÀ 

34.530,48 € 0,00 € 215,82 € 34.746,30 € 

925 12006 

TRIENNIS PERSONAL 
FUNCIONARI.OFICINA 
ATENCIÓ CIUTADÀ 

5.564,74 € 0,00 € 34,78 € 5.599,52 € 

925 12100 

RETRIB. 
COMPLEM.PERSONAL 
FUNC.COMPLE.DESTÍ.AT
ENCIÓ CIUTADÀ 

19.082,70 €   119,27 € 19.201,97 € 

925 12101 

RETRIB. 
COMPLEM.PERSONAL 
FUNC.COMPLE.ESPEC.A
TENCIÓ CIUTADÀ 

40.252,54 € 0,00 € 251,58 € 40.504,12 € 

925 15000 

PRODUCTIVITAT.OFICINA 
ATENCIÓ CIUTADÀ 

22.662,48 € 0,00 € 141,64 € 22.804,12 € 



  

  

925 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
FUNCIONARI.OFICINA 
ATENCIÓ CIUTADÀ 

44.678,89 € 0,00 € 249,24 € 44.928,13 € 

929 13100 

RETRIBUCIONES 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL TEMP.ALTRES 
SER.COMU 

180.734,00 € 0,00 € 
1.129,59 

€ 181.863,59 € 

929 13102 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
PERSON.LABORAL 
TEMP.PLA D'OCUPACIÓ. 

377.862,59 € 0,00 € 
2.361,64 

€ 380.224,23 € 

929 16000 

SEGURETAT SOCIAL  
PERSONAL 
LABORAL.ALTRES SER. 
COMUNITARIS 

59.642,22 € 0,00 € 372,76 € 60.014,98 € 

929 16002 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL 
LABORAL.PLA 
D'OCUPACIÓ 

124.694,66 € 0,00 € 779,34 € 125.474,00 € 

3321 13000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORA FIXE. 
BIBLIOTECA 

20.389,86 € 0,00 € 127,44 € 20.517,30 € 

3321 13100 

RETRIBUCIONES 
BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL TEMP. 
BIBLIOTECA 

59.628,39 € 0,00 € 372,68 € 60.001,07 € 

3321 15000 

PRODUCTIVITAT. 
BIBLIOTECA 

4.250,52 € 0,00 € 26,57 € 4.277,09 € 

3321 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
PERSONAL LABORAL. 
BIBLIOTECA 

27.722,99 € 0,00 € 173,27 € 27.896,26 € 

920 16205 

ASSEGURANCES 
PERSONAL 

25.780,34 € 0,00 € 
3.000,00 

€ 28.780,34 € 
                                                     TOTAL Capítol I 

– Despeses de personal 
  6.589.593,26 € 

35.093,0
5 € 

44.213,2
2 € 6.668.899,53 € 

 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

Crèdits 
inicials 

Modificacion
s de crèdit 

Modificacio
ns 
proposades Crèdit definitiu 

231 21200 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INST.SERVEIS SOC. 7.913,28 € 532,91 € 5.000,00 € 13.446,19 € 



  

  

231 22610 
DESPESES ACTIV. I 
FUNC. DONES I IGUALTAT 14.000,00 € 36.606,60 € 32.900,00 € 83.506,60 € 

231 22611 
PROMOCIÓ AUTONOMIA 
DE LA PERSONA 21.034,40 € 0,00 € 8.200,00 € 29.234,40 € 

231 22612 

DESPESES DIVERSES 
ACTIV. I FUNC. 
ASSISTÈNCIA SOCIAL 
PRIMÀRIA 189.224,83 € 16.000,00 € 5.804,77 € 211.029,60 € 

320 21200 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INST.ENSENYAMENT 300.000,00 € 187,30 € 35.000,00 € 335.187,30 € 

330 21200 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INST.CUTURA 33.300,22 € 0,00 € 5.000,00 € 38.300,22 € 

330 22699 
DESPESES DIVERSES 
ACTV. I FUNC. CULTURA 210.593,46 € 25.391,50 € 35.935,34 € 271.920,30 € 

337 21201 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INST. CENT.POLIVALENT 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

337 22699 

DESPESES DIVERSES 
ACTV. I FUNCIONAMENT 
JOVENTUT 128.966,79 € 200,40 € 30.000,00 € 159.167,19 € 

340 22699 

DESPESES DIVERSES 
ACTV. I FUNCIONAMENT 
ESPORTS 40.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 49.000,00 € 

342 21200 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INSTAL.LAC. ESPORTS 60.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 80.000,00 € 

491 22602 

BUTLLETÍ MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ.AGENDA I 
DESPESES COMUNICACI 59.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 89.000,00 € 

912 22601 

ATENCIONS 
PROTOCOL·LÀRIES I 
REPRESENTATIVES 23.200,00 € 0,00 € 3.000,00 € 26.200,00 € 

920 21200 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INT.EDIFICIIS OFICIAL 41.867,72 € 7.220,94 € 5.000,00 € 54.088,66 € 

920 21400 
REP.MANT. I 
CONSRV.PARC MÒBIL 25.400,00 € 33,19 € 5.000,00 € 30.433,19 € 

920 22104 
VESTUARI I EFECTES 
PERSONALS 67.000,00 € 1.156,88 € 3.000,00 € 71.156,88 € 

920 22699 

DESPESES DIVERSES 
ACTV. I FUNC. 
ADM.GENERAL 3.200,00 € 0,00 € 4.000,00 € 7.200,00 € 

929 22103 

SUBMINISTRAMENTS DE 
COMBUSTIBLES I 
CARBURANTS DE 
VEHICLES 25.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 

929 22199 

SUBMINISTRAMENTS 
VARIS.SERVEIS 
URBANS,MANTENIMENT I 
CONSERV. 15.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 

2311 21201 

REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.EDIFICIS I 
INST.CASAL D'AVIS 9.217,16 € 0,00 € 5.500,00 € 14.717,16 € 

2311 22699 
FUNCIONAMENT CASAL 
D'AVIS 72.010,90 € 363,00 € 5.000,00 € 77.373,90 € 

TOTAL Cap. II Despeses corrents en béns i 
serveis 

1.360.928,76 
€ 97.692,72 € 267.340,11 € 1.725.961,59 € 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT   311.553,33 € 
 
 
DOCUMENT MC: B -  TIPUS DE MODIFICACIÓ: CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 



  

  

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ Crèdit inicial 

Modificacions 
de crèdit 

Modificació 
proposada Crèdit definitiu 

231/48008 

SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 
ASSOCIACI 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

2311/48003 

SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 
CASAL D’AVIS 
ABRERA 0,00 € 0,00 € 

3.000,00 € 3.000,00 € 

TOTAL CAP. IV – Transferències corrents 0,00 € 0,00 € 5.500,00  € 273.500 € 
 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI   5.500,00 € 
 
MC: A i B – IMPORT A FINANÇAR :  Aquesta modificació es finança: 317.053,33 € amb Romanent de Tresoreria per 
a despeses generals. 
 

DOCUMENT MC: C -  TIPUS DE MODIFICACIÓ: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 

Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificaci
ons de 
crèdit 

Transferènci
es positives 

Trasferènc
ies 
negatives Crèdit definitiu 

920 

62400  

(2018/2/INVE

R/12) 

MATERIAL 
DE 
TRANSPORT 11.127,99 € 

202.403,84 
€ 0,00 € -8.000,00 € 205.531,83 € 

132 

63200 

(2018/28/INV

ER/101) 

INV. 
REP.EDF.I 
INSTAL·LAC. 
POLICIA 
LOCAL 5.600,00 € 9.300,00 € 8.000,00 € 0,00 € 22.900,00 € 

241 22699 

DESEPESES 
DIVERSES 
ACTIV. I 
FUNC.PROM
C.ECONOMI
CA I 
CONSUM 104.000,00 € 90.376,50 € 0,00 € -4.740,78 € 189.635,72 € 

4312 48900 

SUBVENCIÓ 
ABRERA 
COMERÇ 3.225,24 € 0,00 € 4.740,78 € 0,00 € 7.966,02 € 

1621 22700 

NETEJA  VIA 
PUBLICA I 
RECOLLIDA 
RESIDUS 
MUNICIPALS 489.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

-11.064,66 
€ 477.935,34 € 

330 22699 

DESPESES 
DIVERSES 
ACTV. I 
FUNC. 
CULTURA 210.593,46 € 25.391,50 € 11.064,66 € 0,00 € 247.049,62 € 

170 

60900 

(2018/2/INVE

R/1) 

INVERSIONS 
MEDI 
AMBIENT 
(PAES) 12.000,00 € 24.241,88 € 0,00 € 

-12.000,00 
€ 24.241,88 € 



  

  

311 

62500 

(2018/2/INVE

R/43) 

INVERSIÓ 
REP.EDIF. I 
INSTAL·LACI
ONS 
SANITAT 60.000,00 € 1.200,00 € 12.000,00 € 0,00 € 73.200,00 € 

170 

63200 

(2018/2/INVE

R/49) 

INV. 
REPOS.EDF. 
I 
INSTAL·LAC. 
MEDI 
AMBIENT 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € -3.692,00 € 8.308,00 € 

311 

62500 

(2018/2/INVE

R/43) 

INVERSIÓ 
REP.EDIF. I 
INSTAL·LACI
ONS 
SANITAT 60.000,00 € 1.200,00 € 3.692,00 € 0,00 € 64.892,00 € 

1621 22700 

NETEJA  VIA 
PUBLICA I 
RECOLLIDA 
RESIDUS 
MUNICIPALS 489.000,00 € 0,00 € 0,00 € -3.243,34 € 485.756,66 € 

330 

63200 

(2018/2/INVE

R/99) 

INV. REP. 
EDF. I 
INSTAL·LAC. 
CULTURA 78.862,57 € 34.974,62 € 3.243,34 € 0,00 € 117.080,53 € 

171 

61900 

(2018/2/INVE

R/2) 

REHABILITA
CIÓ DE 
PARCS I 
JARDINS 681.114,00 € 93.968,66 € 0,00 € 

-
150.000,00 

€ 625.082,66 € 

3231 22699 

DESPESES 
DIVERSES 
ACTIV. I 
FUNCIONAM
ENT 
INFÀNCIA 60.540,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 210.540,00 € 

161 

63900 

(2018/2/INVE

R/69) 

INVERSIÓ 
EN XARXES 
D'AIGÜES 0,00 € 

200.000,00 
€ 0,00 € 

-65.000,00 
€ 135.000,00 € 

3231 22699 

DESPESES 
DIVERSES 
ACTIV. I 
FUNCIONAM
ENT 
INFÀNCIA 60.540,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 € 125.540,00 € 

161 

63900 
(2018/2/INV
ER/69) 

INVERSIÓ 
EN XARXES 
D'AIGÜES 0,00 € 

200.000,00 
€ 0,00 € 

-40.000,00 
€ 160.000,00 € 

337 22699 

DESPESES 
DIVERSES 
ACTV. I 
FUNCIONAM
ENT 
JOVENTUT 128.966,79 € 200,40 € 40.000,00 € 0,00 € 169.167,19 € 



  

  

161 

63900 
(2018/2/INV
ER/69) 

INVERSIÓ 
EN XARXES 
D'AIGÜES 0,00 € 

200.000,00 
€ 0,00 € 

-45.000,00 
€ 155.000,00 € 

330 22699 

DESPESES 
DIVERSES 
ACTV. I 
FUNC. 
CULTURA 210.593,46 € 25.391,50 € 45.000,00 € 0,00 € 280.984,96 € 

  
 
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS    342.740,78 € 

-
342.740,78 

€   
 
 

  MC: C – IMPORT A FINANÇAR : Aquesta modificació es finança: 342.740,78 €  amb transferència de 
crèdit entre aplicacions pressupostaries de diferent àrea de despesa. 
 
 
 

Recursos de finançament: Amb romanent de tresoreria per a despeses generals i 
amb transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de 
despesa. 
 
 
Segon.- Donar d’alta les següents aplicacions pressupostàries: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

2311 48003 SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CASAL D’AVIS  ABRERA 
231 48008 SUBVENCIÓ NOMINTIVA  ASSOCIACIÓ MALALTS  ALZHEIMER 

 
 
Tercer.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 
2018 que s’annexa al present acord. 
 
Quart.- Exposar l’acord al públic, amb anunci al butlletí oficial de la província, per 15 
dies, durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions 
davant el ple. Passats els 15 dies, si no hi ha hagut reclamacions, l’acord es 
considerarà definitivament aprovat. 
 
 

  
 
  
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 9 
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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   

 
 
Vots en contra:  3 
 



  

  

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà Vargas.      
 
Abstencions:  4 
 

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo  

 
 

5. Moció del Grup Municipal PSC, ERC, CIU, C’S i AdA relativa a la elaboració d’un 
reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local d’Abrera 

Es presenta esmena al text de la proposta per part d’Abrera en Comú que és rebutjada amb 
la següent votació: 
 
Vots a favor: 3 
 
 
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. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita Bullón, Sr. 
Albert Roca Presas, 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:  4 
 
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo  

 
Es transcriu tot seguit la proposta de moció que es sotmet a votació: 

Hi ha determinades professions, com les Forces i Cossos de Seguretat, que satisfan la 
necessitat social de garantir la seguretat pública a persones i béns. Aquest és el motiu pel qual 
han de dotar-se d'efectius personals que han de dur a terme funcions en termes eminentment 
operatius i en ocasions arriscades i penoses. El desenvolupament d'aquestes funcions 
exigeixen per al seu òptim compliment, unes determinades condicions i aptituds psicofísiques, 
que naturalment es van deteriorant amb l'edat, lesió o malaltia i que impliquen una dificultat i 
risc afegit als que comporta ordinàriament la funció policial que s'ha de valorar en cada cas 
concret amb la màxima objectivitat per tal de garantir el respecte, la integració i la igualtat 
d'oportunitats. 

Així, la legislació específica dels cossos de policies de Catalunya, la Llei 16/1991, del 10 de 
juliol, contempla una situació denominada segona activitat que forma part del seu dret estatutari 
i que no existeix en els cossos generals. La raó de ser d'aquesta discriminació positiva la 
trobem en el particular risc que assumeixen els membres dels cossos de les policies locals en 
el desenvolupament de les seves funcions, que excedent dels ordinaris de qualsevol altre 
funcionari / a públic d'un cos general.  

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de policies i 



  

  

bombers no es pot accedir amb una minva física o psíquica que comporti que no es puguin 
realitzar les seves funcions, per aquest motiu es sotmet als aspirants a proves físiques, 
psicològiques i mèdiques, així com a un període de formació teòrica i pràctica. 

Així el legislador assumeix que aquest risc addicional -inherent en molts casos pel mer 
compliment del Servei- mereix una compensació que compleixi una doble funció: garantir el 
millor compliment de la funció assignada al funcionari/a i salvaguardar si es produís una 
disminució de les condicions físiques o psíquiques, sigui quina sigui la causa, ja que la llei no 
les distingeix, permetent que pugui continuar desenvolupant una professió respectuosa amb la 
seva dignitat i afavorint la consolidació d'un sentiment d'utilitat social. 

L’esmentada llei i reglaments existents ja no donen resposta als funcionaris amb unes 
disminucions físiques o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals. 

A Abrera, a dia d'avui, tot i disposar d’un Reglament de 2a Activitat es trobara desfasat a les 
noves lleis que s'estan regulant 

El fet que una persona tingui una disminució psicofísica, és a dir, una discapacitat, no pot 
comportar que es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva administració de pertinença, 
assumir la seva integració. En tot cas, l'Administració ha de ser el garant del dret general a la 
readaptació professional de qualsevol discapacitat, tingui el grau que tingui reconegut, amb una 
condició física i psíquica que li permeti desplegar funcions útils. 

Aquest dret és expressió del dret al treball i a la readaptació professional (articles 3 5 i 40 CE), 
del dret a la integració de les persones amb disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a 
mantenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE). I, si es vol, la pròpia dignitat de la persona 
(article 1 CE). En aquest sentit es manifesta la abundant normativa emesa en relació al dret 
d'integració laboral de les persones amb discapacitats. 

Per això, i amb l'assessorament de l'Associació per la Integració Laboral de Policies Locals 
amb Discapacitat (AILPOLD), està treballant amb la Sub-direcció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya, un protocol base per l’aplicació en les diferents policies municipals, 
d'acord amb la legislació específica esmentada: la Constitució Espanyola de 1978; l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya; el Tractat de la Unió Europea; la Convenció de l'ONU sobre els 
drets de les persones amb Discapacitat de 13 desembre 2006 ratificada el 23 de 
Novembre del 2007; la Directiva 2000/78/ CE, de 27 de Novembre de 2000, relativa a 
l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l'ocupació; el Reial 
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
general dels drets de les persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social; la Llei 
27/2011, de l'1 d'agost, sobre l'actualització, adequació i modernització del sistema de la 
Seguretat Social; i els criteris jurisprudencials progressistes dels últims temps. I en especial el 
propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

El propi Parlament de Catalunya va aprovar el passat dia 15 de Febrer de 2017 una 
proposta de Resolució 262/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segona activitat de 
mossos d’esquadra, policies locals i bombers on s’instava a aplicar mesures transitòries per tal 
que no es continuï vulnerant la citada Convenció Internacional, que és d’aplicació directa a 
totes les administracions de Catalunya. Aquestes mesures són: 

a) Que tot funcionari amb una diversitat funcional emparat per l’article 1 de la Convenció de 
Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapacitat, també li sigui d’aplicació 
l’article 27 –d’aplicació a les persones que pateixen una discapacitat durant l’ocupació– vetllant 
perquè es facin ajustaments professionals raonables, promocionant el respecte a la seva 
dignitat inherent. 

b) Que un funcionari amb una incapacitat permanent, que mantingui les capacitats laborals, 



  

  

sigui reubicat en un lloc de treball adequat a la seva diversitat funcional, de forma provisional i 
immediata, sense que se li pugui retirar la seva credencial i sense que això suposi cap pèrdua 
econòmica per a la persona afectada, ni tampoc un greuge comparatiu en relació a la resta de 
companys del cós de que es tracti. 

c) Promoure que les administracions corresponents dictin les resolucions de canvi de lloc de 
treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, publicació i entrada en vigor de 
la futura Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra, al Cos d’Agents Rurals, als cossos de treballadors 
penitenciaris i al de les policies locals. 

Convé destacar el suport unànime de les organitzacions sindicals més representatives de 
Catalunya i les Associacions per la Integració Laboral de Bombers i Mossos d'Esquadra amb 
Discapacitat de la Generalitat de Catalunya (AILMED i AILBOD) 

 
Per tot l’exposat, els Grups Municipals de Ciutadans (Cs), Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència i Unio (CIU) a 
l´Ajuntament d’Abrera, proposen al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents: 
 
PRIMER.- Que el Govern Municipal elabori, conjuntament amb els representants sindicals de la 
nostra ciutat i amb l'assessorament si cal de l'Associació per a la Integració de Policies Locals 
(AIL-POLD), el nou Reglament de Segona Activitat de la Policia Local d’Abrera, d'acord amb la 
legislació vigent, a partir de la proposta elaborada per la Sub-direcció General de Coordinació 
de la Policia de Catalunya, per a la seva aprovació en el Ple Municipal, un cop aquesta es 
remeti als ajuntaments. 

SEGON.- L'objectiu d'aquest Reglament ha de ser el de fer compatible la salut del personal 
policial i els interessos generals de l'Ajuntament d’Abrera, possibilitant l'adaptació del lloc de 
treball quan tinguin disminuïda la seva capacitat psicofísica, segons dictamen mèdic de un 
tribunal especialitzat (als casos de malaltia o accident) o per raó de l'edat, fins arribar a la 
jubilació. 

TERCER.- L'Ajuntament d’Abrera elaborarà anualment un catàleg amb la relació de llocs de 
treball susceptibles de ser coberts per agents de la policia local que volen o han de acollir-se a 
la segona activitat o una adaptació. En tot cas, en l'elaboració d'aquesta relació de llocs de 
treball ha de tenir-se en compte que els agents segueixen sent policies locals, i han de seguir, 
preferentment, vinculats al cos i podent prestar els seus serveis de prevenció i atenció al 
ciutadà, aprofitant la seva experiència en les tasques policials. 

QUART.- Estudiar la possibilitat d'estendre l'aplicació de la Convenció dels drets de les 
Persones amb Discapacitat a qualsevol treballador de l'Ajuntament d’Abrera i els seus 
organismes autònoms perquè aquests puguin passar a la situació administrativa anàloga a la 
segona activitat, a petició pròpia o d'ofici, millorant les seves condicions de treball, de vida i de 
salut, sense la necessitat d'abandonar la seva vida laboral. 

CINQUÈ.- Informar d'aquesta moció als representants sindicals de l'ajuntament d'Abrera. 

SISÈ.- .- Instem al Govern a aplicar mesures transitòries per tal que no es continuï vulnerant la 
citada Convenció Internacional i que és d’aplicació directa a totes les administracions de 
Catalunya i que són les següents: 

a) A tot funcionari amb una discapacitat emparat per l’article 1 de la dita Convenció: 
també li serà d’aplicació l’article 27 que és d’aplicació a les persones que adquireixin 
una discapacitat durant l'ocupació, vetllant perquè es facin ajustaments professionals 
raonables, promocionant el respecte a la seva dignitat inherent. 



  

  

b) Que un funcionari amb una incapacitat permanent, que mantingui les capacitats 
laborals, sigui reubicat en un lloc de treball adequat a la seva discapacitat, de forma 
provisional, i des de el primer moment, sense que se li pugui retirar la seva credencial.  

 

 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 13 
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. José Luis Hita 
Bullón, Sr. Albert Roca Presas, 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 PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.   
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J Andrés Martín Álamo   

 
 
Abstencions:  3 
 

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.      

 
 
 

6. Moció del Grup Municipal PSC, ERC, CIU, C’s i AdA relativa al rebuig al 
pla de treball del Ministerio de Fomento de Reforma de l’A-2 

Atès que el Ministerio de Fomento ha presentat als Ajuntaments d’Esparreguera, 
Olesa de Montserrat, El Bruc, Collbató, Castellolí i Abrera el pla de treball per al 
“Proyecto de adecuación, reforma y conservación de la autovía A-2. Tramo: Igualada-
Martorell”. 
 
L’esmentat pla de treball estableix un projecte d’ampliació de l’A-2 de fins a 10 carrils 
en un tram de 35 quilòmetres des de Martorell fins a Igualada. El projecte contempla 
que en alguns punts es passarà de dos carrils per sentit a tres, afegint-ne dos més 
per les entrades i les sortides de l’autovia. Des del Ministerio hi ha la previsió d’iniciar 
les obres el 2020 i que estiguin enllestides entre el 2023-25. 
 
El projecte d’ampliació de l’A-2 detalla el traçat futur i la nova amplada de la calçada, 
així com la reforma de les entrades i sortides de l’autovia sense tenir present les 
afectacions al medi natural o les afectacions urbanes en barris consolidats al seu pas, 
arribant a considerar l’enderroc d’edificis existents. Fins i tot, es detalla un 
aparcament de fins a 350 camions en sòl no urbà a utilitzar únicament en casos de 
nevades extremes. 
 
Un projecte d’aquesta envergadura requereix d’una diagnosi prèvia de l’ús actual de 
la infraestructura i de l’ús futur a 30 anys vista, tenint present no únicament aquesta 
via de comunicació sinó el conjunt d’infraestructures del territori, independentment de 
la seva titularitat.  
 



  

  

En aquest sentit, cal denunciar la manca de sinergies i treball conjunt entre els 
municipis, que són qui millor coneixen el territori i els seus reptes, el Ministerio de 
Foment i la Generalitat de Catalunya, que recentment ha iniciat l’aprovació inicial del 
Pla director d'infraestructures de la ròtula Martorell - Abrera. Previ a cap projecte de 
reforma, cal establir una coordinació entre les tres administracions per compartir una 
diagnosi conjunta de necessitats d’infraestructures que sigui viable, que tingui present 
la sensibilitat ambiental i eviti l’afectació urbana a barris, que no oblidi les necessitats 
vinculades al transport públic ni la necessària connectivitat entre municipis.  
 
Una autovia no és únicament una infraestructura per unir dues grans ciutats 
allunyades en el mínim temps possible, sinó que suposa una veritable finestra 
d’oportunitat per generar cohesió territorial i unió entre els municipis que travessa. 
L’actual A-2 requereix d’accions i obres de millora que ja fa molts anys són 
reclamades pel territori per la perillositat existent i la manca de seguretat, així com per 
la sinistralitat registrada. Per això, és necessari el màxim consens i la participació 
directa dels Ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento per 
acordar unes infraestructures segures, que respectin el Medi Ambient i uneixin els 
pobles i ciutats del país.    
 
Per tot l’exposat, els Grups municipals sota signants demanen l’aprovació del 
ple els següents acords: 
 
1. Rebutjar el pla de treball presentat del Ministerio de Fomento “Proyecto de 

adecuación, reforma y conservación de la autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell”.       

 

2. Establir una taula de negociació entre els Ajuntaments afectats, la Generalitat de 
Catalunya i el Ministerio de Fomento per definir una diagnosi compartida 
d’infraestructures futures. 

 
3. Acordar entre els Ajuntaments afectats, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio 

de Fomento les obres de reforma necessàries per assegurar la seguretat de l’A-2 i 
els seus accessos. 

 
4. Consensuar entre les tres administracions, si la diagnosi compartida del conjunt 

d’infraestructures ho conclou segons estableix l’acord segon de la moció, el 
disseny d’un nou traçat de l’A-2 i els seus accessos i connexions a les vies futures 
i ja existents. previ a l’exposició pública del projecte, tenint present la sensibilitat 
de cada municipi, i sota criteris de protecció medi ambiental,mobilitat sostenible de 
minimització de la contaminació (impacte acústic) i consolidació de la trama 
urbana ja existent. 

 
5. Fer arribar els següents acords als Ajuntaments dels municipis afectats, el 

Ministerio de Fomento, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, els Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis 

  

 
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 
 
 

8. Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú pel compromís 
d’actuació amb les persones refugiades 

 
Es presenten esmenes al text de la proposta que són aprovades per unanimitat, i 
s’incorporen al text que es transcriu a continuació: 
 

El món local, a través del Fons Català de Cooperació ha manifestat el seu compromís 
davant la realitat del refugi a l’Estat espanyol. Tot denunciant que la manca 
d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes a nivell 
local que les ciutats acollidores assumeixen sense cap tipus de suport per part de cap 
altre administració.  
 
Abrera no es troba en aquest supòsit denunciat pel Fons, atès que no ha assumit cap 
dels seus compromisos adoptats a la Moció d’Abrera en Comú en solidaritat amb les 
persones refugiades.  
 
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les 
organitzacions i les persones que han donat protecció i assistència a les persones 
refugiades per part de diferents autoritats governamentals i judicials per tal que 
aquestes persones i organitzacions no governamentals deixessin de rescatar 
refugiats sota inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i 
d’associació criminal o de col·laboració amb les màfies. 
 
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones 
estan absolutament fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes 
campanyes de persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar a 
aquestes persones i organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció de les 
organitzacions humanitàries suposaria exposar milers de persones a morir ofegades 
al mar. 
 
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 
20 de juny, els governs locals han reafirmat el seu compromís amb el dret al refugi 
recordant que els municipis catalans hem mostrat abastament la nostra predisposició 
a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències d’asil ni accés 
al finançament necessari.  
 
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les 
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament #mónlocalrefugi i ha sensibilitzat 
sobre la situació en què viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida. 
Per altra banda, bona part d’aquests municipis ja estan acollint persones refugiades 
amb qualitat destinant part dels seus recursos locals a afavorir la integració i la 
cohesió social. 
 
Valorem positivament  l’anunci del nou Govern de l’Estat d’acollir les 600 persones del 



  

  

vaixell Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un port europeu on 
demanar asil, i la predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya d’oferir 
acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem que els governs locals i 
autonòmics siguin tinguts en compte d’ara en endavant a l’hora de dissenyar i 
desplegar la política pública d’asil i refugi de l’Estat.   
 
Per tot l’exposat, Abrera en Comú proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 
2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats 
ens oferim a col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de 
persones refugiades i en el desenvolupament del Programa estatal de Refugi. 

 
Segon.- Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social 
a sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament 
eficaços amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar 
amb informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als 
nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva. 
 
Tercer.- Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels 
processos d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant 
l'accés als municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els 
municipis puguin optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida 
complementaris al Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió 
Europea. 
 
Quart.- Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com 
Itàlia que vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret 
a asil amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats 
membres de la UE. 
 
Cinquè.- Mostrar tot el suport d’Abrera i tota la nostra solidaritat a les organitzacions 
no governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i 
protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional. 
 
Sisè.- Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla 
de Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors 
involucrats a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades. 
 
Setè.- Donar compliment als acords quart, cinquè i sisè de la Moció “Som municipi 
d’acollida i solidari, en una societat d’acollida i solidària” del 24 de setembre de 2015 
adoptats pel Ple municipal i que eren els següents:  
 

Quart. Revisar el pla d'acollida municipal per incorporar-hi l'asil. 
 

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 
acollir les persones sol·licitants oferint el suport psicològic, jurídic i comunitari 
adient, així comi vehicular la solidaritat espontània de la gent d'Abrera. 

 
Sisè. La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats 
per realitzar un treball estable i permanent que posi en marxa les diferents 



  

  

mesures per a la millor atenció i suport als refugiats. 
 
Vuitè.- Elaborar un informe de compliment sobre l’acord setè d’aquesta Moció i lliurar-
lo als grups municipals en el termini màxim del 1r trimestre del 2019.  
 
Novè.-  Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a 
Espanya i al Consolat d’Itàlia a Barcelona. 

 

 
 
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 
 
 

9.   URGÈNCIES 

No n’hi hagué. 

  
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

10. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació dels 
acords de les Juntes de Govern - maig i juny 2018 

 

 
 

Els membres asssistents es dónen per assabentats.  

 

 

11. Expedient 4485/2018. Renúncia càrrec electe 

 
 Mitjançant escrit de data 20 de juny, amb RE núm.6534, la Sra. Maria José Orobitg 
Dellà, ha presentat la seva renúncia del càrrec de regidora d’aquest ajuntament. 

D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre pel qual s'aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el/la 
Regidor/a de qualsevol entitat local perdrà la seva condició, entre altres causes, per 



  

  

renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.  

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

La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució 
de càrrecs representatius locals, estableix que un cop esgotat el mandat de la Junta 
Electoral de Zona, correspon a la Junta Electoral Central l’expedició de credencials a 
favor de nous regidors en cas de renúncia. 

De conformitat amb el que estableix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
Bases del Règim Local, la regidora cessant ha presentat les corresponents 
declaracions als efectes de la seva inscripció als registres d’interessos. 

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

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

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

ACORD: 

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Maria José 
Orobitg Dellà, del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, integrant de la llista 
electoral presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM), agraint els seus serveis prestats al municipi d’Abrera. 

Segon.- Declarar la vacant, remetre certificació d’aquest acord i sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que expedeixi la credencial als candidats següents que 
corresponguin de la llista electoral. 
 

 
 



  

  

 
Els membres asssistents es dónen per assabentats  

 
 
 

C) PRECS I PREGUNTES  

  

12è. PUNT. Precs i Preguntes 
 
12.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites 
 
 
A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E 
 
 
1. PREGUNTA: Tema: PDU- Martorell-Abrera 
 
Atès que el Conseller de Territori i Sostenibilitat ha aprovat inicialment els Plans 
Directors Urbanístics de l'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord i 
d'infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera, que es troben en exposició pública i 
en període d'al·legacions. 
 
Atès que tots dos plans afecten al nostre municipi i dissenyen un desenvolupament 
urbanístic i de mobilitat per a Abrera que suposaria greus afectacions al nostre territori 
i que contradiu la voluntat expressada per aquest mateix ple municipal. 
 
Atès que, en un tema fonamental com aquest, les decisions sobre el posicionament de 
l'Ajuntament i del nostre poble no haurien de quedar relegades als acords de la Junta 
de Govern Local o dels decrets d'alcaldia i cal garantir la màxima transparència, debat 
i consens. 
 
Per tot això plantegem les següents preguntes, 
 
1. Pensa el govern municipal plantejar al·legacions a aquests dos plans directors 
urbanístics? Si es així, com es garantirà la màxima difusió de les propostes que ha 
aprovat inicialment la Generalitat de Catalunya i la màxima participació dels grups 
polítics d'aquest Ajuntament i de la ciutadania en general?  
 
2. Com valora el govern municipal el contingut de tots dos plans i quins punts 
concrets dels mateixos considera com perjudicials per al nostre municipi? 
 
 
 
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Albert Roca i Presas 
(PSC) 
 
 
2. PREGUNTA:  Aigües residuals Torrent de Can Noguera 
 
Malgrat que el polígon industrial Barcelones es va construir avançant-se a la seva 
època atenent a la separació d’aigües pluvials i residuals amb una doble xarxa de 



  

  

clavagueram per a la separació de les mateixes, tot i que llavors no era obligatori; la 
falta de vigilància ha fet que moltes empreses des de llavors, hagin connectat els seus 
vessaments, sense tenir-ho en compte, de manera que ambdós col.lectors confluexien 
a l’estació de bombeig de la rotonda (final de la Avda. Ca n’Amat) la qual cosa en 
ocasions pot provocar la saturació d’aquest bombeig i provocar el vessament directe al 
Torrent de Can Noguera. En moments puntuals, aquests caudals poden superar en 
molt la capacitat del tub de bombeig cap a la depuradora que s’enfila per el carrer 
Hostal del Pi fins c/Treball (Sant Ermengol). 
 
D’altra banda, sabem que Sant Esteve de Sesrovires,  té un vessament constant 
d’aigües residuals provinent de la seva xarxa de clavagueram residencial, de baix 
caudal, en la part de Can n’Amat, directe al Torrent de Can Noguera, aquestes aigües 
d’origen principalment fecal es solen disoldre. Tot i així, ara mateix el torrent es un 
vessament costant d’aigües residuals fins que arriba a Can Bros directament al riu 
Llobregat. Ens consta que Sant Esteve té una depuradora en obres des de fa temps 
en aquesta zona però no sabem quin termini tenen de execució i finalització de les 
obres. 
 
Atès que s’ha observat que el Torrent de Can Noguera, a l’alçada de la J.P. Selecta, fa 
una molta pudor en episodis esporàdics, i no constants.  
 
Atès que en la part mencionada del torrent, s’ha observat que el caudal de sortida és 
 
major que el caudal incial en Can n’Amat, encara que no plogui, la qual cosa indica 
que hi ha incorporació d’aigues entre mig i al llarg del seu recorregut.  
 
Atès que aquest torrent porta sent un vessament d’aigues residuals des de fa molts 
anys. 
 
Atès que s’hauria de tenir en compte que és obigatori que les aigües pluvials vagin 
separades a un caudal públic (en aquest cas Can Noguera) i que aquesta 
infraestructura hauria de figurar als plànols de Pavasal. 
 
Per tot això plantegem les següents preguntes, 
 

1.Per què mai es va arribar a connectar el vessament d’aigues residuals de 
Sant Esteve a l’estació de bombeig de Can n’Amat d’Abrera en mutu acord 
entre ambdós ajuntaments? 

 
 

2.Sabem quin termini tenen les obres de la depuradora o s’ha reclamat 
informació a l’ajuntament de Sant Esteve? 

 
 
  

3.Quines consqüències ha suposat per a Sant Esteve el vessament constantm 
d’aigües residuals en el terme d’Abrera? 

 
 

4.Com sabem que no hauran més episodis de desbordament de la estació de 
bombeig de la rotonda? 

 
 



  

  

5.Quin plà de manteniment preventiu té Abrera del tractament d’aigües 
residuals del polígon Ind. Barcelones ?  
 
 
 

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Francesc Xavier Serret i 
Marsiñach (ERC). 
 
 
B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) 
 
 
3. PREC:  Excés d’insolació en espais municipals 

 
L’arribada de la calor posa de manifest que alguns espais municipals o gestionats per 
l’Ajuntament, com ara parcs, passejos, places o escoles, pateixen a l’estiu un excés 
d’insolació que pot provocar problemes de salut als seus usuaris.  
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que s’estudiïn mesures aplicables durant els mesos de calor per evitar un 
excés d’insolació en espais de titularitat municipal o gestionats per 
l’Ajuntament, mesures com ara: 

o Instal·lació d’envelats. 

o Plantació d’arbres. 

o Adaptació o limitació de certes activitats que es porten a terme en 
franges horàries d’elevada insolació. 

o Etc.     

 
El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió 
 
 
4. PREC:  Sortidors lúdics d’aigua al terra 

 
Alguns municipis del nostre entorn han apostat per instal·lar en les seves 
places sortidors d’aigua al terra que funcionen a l’estiu durant certes estones al 
dia esdevenint una alternativa per refrescar-se especialment pels més petits.  
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern: 

- Que s’estudiï la instal·lació d’aquest tipus de sortidors d’aigua en 
algunes de les places del nostre municipi. 

- Que el disseny d’aquestes instal·lacions sigui el més respectuós possible 
amb el medi ambient.  

 
 



  

  

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió 
 
 
5. PREC:  Coordinadora d’Entitats i Associacions d’Abrera 
 

Tal i com hem defensat en diverses ocasions en aquests Plenari, atès el nostre 

compromís programàtic i atès el que assenyala el Pla de Cultura d’Abrera elaborat per 

la Diputació de Barcelona recentment, seria convenient que les diferents entitats i 

associacions d’Abrera es poguessin coordinar entre elles de cara tant a potenciar i 

promocionar la vida associativa municipal, com a optimitzar els recursos de què puguin 

disposar o simplement evitar possibles concurrències en las dates de celebració 

d’activitats.  

 

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

 

- Que es constitueixi la Coordinadora d’Entitats i Associacions d’Abrera com a 

òrgan municipal encarregat de coordinar, promocionar i donar suport a les 

entitats i associacions d’Abrera. 

- Que el reglament pel qual es regeixi el funcionament de la Coordinadora sigui 

elaborat de forma participativa per les entitats i associacions que ho 

componguin.  

- Que aquest nou òrgan municipal es doti dels recursos indispensables per portar 

a terme aquesta funció.  

 
 
El regidor Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) dóna resposta al prec en 
aquesta sessió 
 
 
6. PREC:  Neteja posterior a la Festa Major 
 
 
Alguns veïns i veïnes ens han fet arribar una queixa al respecte del fet que s’ha trigat 
massa temps en realitzar la neteja d’alguns espais del municipi després de la Festa 
Major.  
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern: 

- Que de cara a la pròxima Festa Major, es porti a terme un Pla de Neteja dels 
espais en els quals es desenvolupa la mateixa.  

 
Els regidors Sr. Albert Roca Presas i F. Sanchez Escribano (PSC) donen resposta 
al prec en aquesta sessió 
 



  

  

 
 
7. PREC:  Pas de vianants soterrat de la C-55 
 
 
Ara fa un any vam denunciar el mal estat de l’antic pas soterrat per a vianants de la C-
55, actualment en desús. Concretament, denunciàvem l’acumulació de brutícia 
existent i el fet que pot esdevenir un espai insegur pels vianants que transiten la vorera 
adjacent.   
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui al 
Ple: 
 

- Quines actuacions i/o gestions s’han portat a terme per fer d’aquest espai en 
desús un espai net i segur.  

-  

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió 
 
 
8. PREC:  Excés de velocitat a l’Avinguda Generalitat 
 
Novament alguns veïns i veïnes ens han fet arribar la seva preocupació pel fet que 
alguns vehicles circulen a velocitats excessives especialment al tram de l’avinguda 
Generalitat comprés entre el semàfor i la cruïlla amb el carrer de l’Església amb el 
conseqüent perill que aquest fet suposa tant pels vianants com pels mateixos 
conductors. 
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que es facin les actuacions pertinents per obligar als conductors a disminuir la 
velocitat dels seus vehicles en aquest tram de l’avinguda Generalitat.  

 

El regidor Sr. José Luis Hita Bullón  (PSC) dóna resposta al prec en aquesta 
sessió 
 

9. PREC:  Accés al parc i al mòdul electoral de Ca n’Amat 
 

Actualment l’accés a l’espai del parc i del mòdul electoral de Ca n’Amat no és del tot 
segur pels vianants atès que, a l’alçada de la rotonda entre el carrer Aneto i l’avinguda 
d’Abrera, no existeix vorera a una banda del carrer i a l’altra, la vorera està ocupada 
per contenidors.  
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que es facin les actuacions pertinents per facilitar l’accés amb seguretat als 
vianants a aquest espai.  



  

  

 

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió 
 

 
10. PREC:  Article incomplert a l’Abrerainfo 
 
Des d’Alternativa d’Abrera ens hem adonat de que al darrer article publicat pel nostre 
grup a l’Abrerainfo del mes de maig s’ha suprimit, segurament per error, tot el darrer 
paràgraf de l’escrit, que en concret deia: 
 

Des d’Ad’A, supervisarem el compliment dels acords adquirits pel govern 
amb el nostre grup i, sobretot, continuarem treballant pel futur del nostre 
municipi i per aconseguir la majoria necessària per seguir transformant Abrera 
des del Govern Municipal. 
 

Per aquest motiu, demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que expliqui al Ple els motius o la causa d’aquest fet. 

- Que, de la forma més adient i motivada, es rectifiqui aquest error publicant el 
text íntegre del nostre article al proper Abrerainfo.  

 
La  regidora Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) dóna resposta al prec en 
aquesta sessió 
 

11. PREC:  Remodelació de la Plaça Doctor Trueta 
 

A dia d’avui la plaça Doctor Trueta no és un espai suficientment funcional. El seu 
disseny inicial incorporà barreres arquitectòniques com ara les escales o una font que, 
a més de no funcionar habitualment, impedeix en certa manera fer un ús més eficient 
de l’espai.  
 
Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern: 
 

- Que s’estudiï una remodelació de la plaça Doctor Trueta per tal d’eliminar les 
barreres arquitectòniques que encara hi resten i per optimitzar l’ús social que 
actualment es fa d’aquest espai.  

- Que aquesta remodelació, si és possible, incorpori de forma respectuosa amb 
l’entorn, un escenari permanent.  

 

El regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC) dóna resposta al prec en aquesta sessió 
 
 
 
Totes les intervencions produïdes en el decurs de la sessió es troben enregistrades en 



  

  

suport CD (audio), que s’annexa a la present acta i es custodia a la Secretaria. 
 

Quan són les 22 hores del dia 19 de juliol de 2018, l’Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual en dono fe i estenc la present acta amb el seu vist-i-plau. 

 

El Secretari                                                                                       Vist-i-plau 

                                                                                                         L’Alcalde 
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