
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2018/4 PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 19:05 fins a les 22:45 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)
Sr. Miquel Tomàs Tomàs (ERC)             

Regidors/res             
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A)

                                               Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A)   
Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)   
Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)   
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E)        
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)  
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)   
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Secretari                                   Sr. Oscar Buxeres Soler 
Interventora:       Sra. Alexandra Dolcet Redondo

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 RESOLUTIVA

1r PUNT. Presa de possessió del nou regidor del Grup Municipal d’ ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).- Entesa

2n PUNT. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple celebrat el dia 19.07.18 

3r PUNT. Expedient  2935/2018. Aprovació del Compte General de l'exercici 2017

4t PUNT. Expedient 6139/2018. Modificació cartipàs municipal

5è PUNT. Expedient 1836/2018. Aprovació de conveni urbanístic amb l'entitat 
FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, S.L.

6è PUNT  Expedient 2070/2018. Proposta de dies festius locals per a 2019

7è PUNT  Expedient 6334/2018.Moció del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) de 
condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivencia i el respecte entre tota 
la ciutadania

8è PUNT  Expedient 6335/2018 Moció del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) per la implantació 
d’un Pla Local d’Inclusió Social

9è PUNT Expedient 6512/2018 Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú relativa al 
Pla Director Urbanístic la Ròtula Martorell-Abrera

10è PUNT Expedient 6514/2018. Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú sobre el 
compliment amb el deure de transparència

11è PUNT. Urgències

ACTIVITAT DE CONTROL

12è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern de juliol i agost de 2018

13è PUNT. Donar compte del Decret de data 20.09.18 de modificació del cartipàs
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14è PUNT. Donar compte al Ple de les contractacions de màxima urgència dutes a 
terme durant l'any 2018

15è  PUNT. Expedient  6236/2018.  Donar  compte  de  la  informació  pressupostària  i 
moviments de la tresoreria del 2n trimestre de 2018

16è PUNT. Expedient  5017/2018.  Donar compte  de l’Informe  trimestral  de morositat 
corresponent al 2n trimestre de 2018

 
17è  PUNT.   PRECS I PREGUNTES

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Presa de possessió del nou regidor del Grup Municipal d’ ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).- Entesa

Atès que s’ha produït  una vacant  en el  Ple  municipal  per  la  renúncia  de l’antiga 
regidora del Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM), - Entesa, Sra. Orobitg, s’ha tramitat el procediment legalment 
establert per tal de cobrir l’esmentada vacant. 

De  conformitat  amb l’art.  182  de  la  LOREG,  s’ha  remès certificat  de la  renúncia 
presentada per la regidora a la Junta Electoral Central, que ha emès la credencial de 
regidor  a  favor  del  Sr.  Miquel  Tomàs  i  Tomàs,  candidat  de  la  llista  electoral 
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA-ACORD  MUNICIPAL (ERC-AM)  - 
Entesa, seguint l’ordre corresponent.

Segons l’art. 108.8 de la LOREG per tal d’adquirir la plena condició de regidor/a, s’ha 
de realitzar l’acte de jurament o promesa del càrrec, davant del Ple, d’acord amb la 
formula prevista al Reial Decret 707/79: 

“Sr. Miquel Tomas i Tomàs, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat 
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Contesta el Sr. Tomàs: “per imperatiu legal, ho prometo”

Per tant, el Sr. Miquel Tomas i Tomàs queda en possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament d’Abrera.

2.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 19 de juliol de 2018 és 
aprovada per UNANIMITAT
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     3. Expedient  2935/2018. Aprovació del Compte General de l'exercici 2017

 Els  estats  i  comptes  anuals  de  l’exercici  pressupostari  2017,  es van sotmetre  a 
informe de la  Comissió  Especial  de  Comptes,  la  qual  va emetre  el  seu dictamen 
favorable el 19 de juny de 2018. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí 
Oficial de la Província en data 22 de juny de 2018, pel període reglamentari, no se’n 
varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.

Com que s’han complert tots els tràmits legals d’acord amb els articles 116 de la Llei 
7/1985 de 2 d'abril, els articles 208 I 212 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, l'article 58 
de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  les  regles  44  a  49  de  l’Ordre 
HAP/1781/2013,  de  20 de setembre,  per  la  qual  s'aprova  la  Instrucció  del  model 
Normal  de  Comptabilitat  Local,  d'altres  disposicions  concordants,  la  Comissió 
Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.-  Aprovar  els  estats  i  comptes  anuals  i  la  documentació  complementària 
corresponent a l’exercici pressupostari 2017.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes de forma telemàtica segons 
l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de març de 2016 (DOGC 7081 del 17.03.2016).

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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta  

Vots en contra:  7

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

Abstencions:  1

Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
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4. Expedient 6139/2018. Modificació cartipàs municipal

 En  la  sessió  plenària  celebrada  el  passat  19  de  juliol  de  2018  es  va  prendre 
coneixement de la renúncia presentada per la senyora Maria José Orobitg al càrrec de 
regidora d’aquesta Corporació.

Efectuada la corresponent tramitació davant de la Junta Electoral Central, s’ha expedit la 
credencial com a nou regidor a favor del senyor Miquel Tomàs i Tomàs, en substitució de 
la Sra. Orobitg.

El Sr. Tomàs, de la mateixa manera que la seva predecessora la Sra. Orobitg, passarà a 
integrar-se en l’equip de govern i exercirà funcions delegades per l’Alcaldia, per la qual 
cosa procedeix determinar el seu règim de dedicació i retribucions.

Per altra banda, també es procedeix a efectuar una redistribució de competències en les 
regidories delegades de Serveis Socials i d’Urbanisme, la qual cosa obliga a modificar el 
règim de dedicació i retribucions dels regidors Maria Teresa Novell Joya i Albert Roca 
Presas.

Vistos els articles 21.1 a), 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases  del  règim local,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les  atribucions  que  legalment  té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Establir que, amb efectes del dia següent a l’adopció d’aquest acord, el regidor 
Miquel Tomàs i Tomàs exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 25%, amb 
una dedicació mínima setmanal de 9,38 hores, i serà donat d’alta al règim corresponent 
de la Seguretat Social.

Segon.- Establir que, amb efectes del dia següent a l’adopció d’aquest acord, el regidor 
Albert Roca i Presas exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 50%, amb 
una  dedicació  mínima  setmanal  de  18,75  hores,  i  serà  donat  d’alta  al  règim 
corresponent de la Seguretat Social.

Tercer.- Establir que, amb efectes del dia següent a l’adopció d’aquest acord, la regidora 
Maria Teresa Novell Joya exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 50%, 
amb una dedicació  mínima setmanal  de 18,75 hores,  i  serà  donada d’alta  al  règim 
corresponent de la Seguretat Social.

Quart.- Establir a favor dels anteriors regidors, en funció de les atribucions delegades i 
assumides, i amb efectes del dia següent a l’adopció d’aquest acord, les retribucions 
anuals que a continuació es relacionen, les quals es percebran prorratejades en catorze 
pagues,  dotze  corresponents  a  les  mensualitats  de  l'any  i  les  dues  restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre:

Nom                                                                                   Retribucions

Sr. Albert Roca Presas                                                       18.310,11 €
Sra. Maria Teresa Novell Joya                                           18.310,11 €
Sr. Miquel Tomàs Tomàs                                                     9.155,05 €
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Quart.- Els regidors tindran el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament 
suportades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

Cinquè.-  Les  retribucions,  indemnitzacions i  dietes  s’actualitzaran amb els  mateixos 
percentatges que ho facin les retribucions fixes i periòdiques amb caràcter general per al 
personal al servei de l’Ajuntament a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Sisè.-  Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics i a la Unitat de 
Gestió de les Persones. 

 

No 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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta  

Abstencions:  8

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

5. Expedient 1836/2018.   Aprovació de conveni urbanístic amb l'entitat 
FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, S.L.

 Les connexions viàries de la urbanització de Ca n’Amat estan limitades a la traça del 
carrer Ter (al Nord) i a l’avinguda de Ca n’Amat, a través del carrer Montserrat (pel  
sud).  Aquestes  connexions  es  produeixen  al  Polígon  Industrial  Barcelona 
(puntualment amb molt trànsit de camions), generant uns problemes de mobilitat que 
fan precís  poder  articular,  mentre  no  es defineixi  una  solució  definitiva,  un accés 
provisional que permeti accedir des del carrer Ter (a l’entrada de la Urbanització de 
Ca n’Amat)  directament a la  Ronda de Sant  Jordi,  en la seva confluència amb el 
Carrer Montseny, creant així, recorreguts de circulació, alternatius, més coherents i 
que,  alhora  garanteixin vies d’evacuació o accés,  que deixin de configurar tota la 
urbanització de Ca n’Amat en un  cul de sac.

Des del carrer Ter, existeix un vial nou que possibilita la sortida des del barri, que no 
pas  els  moviments  d'entrada.  Els  estudis  realitzats,  aconsellen  una  actuació  de 
perllongació d'aquest vial mitjançant una nova rotonda a l’alçada del carrer Ter i un 
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vial de nova planta que arribi fins la cruïlla dels carrer Montseny i ronda Sant Jordi. 

El tram de nou accés provisional es planteja per terrenys de titularitat privada, de la 
mercantil FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, S.L. 

Davant l’exposat anteriorment, s’ha redactat una minuta de conveni per subscriure 
amb l’entitat Fomento Agrícola y Ganadero, SL relatiu a la futura cessió a favor de 
l’Ajuntament d’Abrera, amb caràcter gratuït, de la porció de terreny corresponent a la 
traça del vial per tal de millorar els accessos de la Urbanització de Ca n’Amat, un cop 
aprovada  definitivament  la  modificació  del  planejament  urbanístic  que  qualifiqui 
l’esmentat  terreny com a sistema viari.  Mentre no s’aprova definitivament  aquesta 
modificació  de  planejament,  l’ús  provisional  del  terreny  s’articula  a  través  de  la 
constitució a favor de l’Ajuntament, i també amb caràcter gratuït, d’una servitud de 
pas.

L’Ajuntament d’Abrera assumeix com a única càrrega el cost de les despeses de la 
transacció (notarials, registrals, etc) que, segons l’informe que acompanya l’expedient, 
en cap cas superaran els 5.000 €.

En el procés d'elaboració de l'esmentat document la supervisió ha correspost a l’Àrea de 
Territori  i  Sostenibilitat,  i  la  redacció  final  del  text  s’ha  realitzat  pels  serveis  interns 
d’aquesta Administració. 

S'han emès en relació a la tramitació de l’aprovació de l’esborrany de conveni els 
informes preceptius següents:

-  Informe tècnic  de data  14 de setembre de 2018 (núm.  2018-0075)  subscrit  per 
l'arquitecte municipal.
- Informe jurídic de data 14 de setembre de 2018 (núm. SS-2018-0311) que consta a 
l'expedient.

Atès que la tramitació administrativa interna correspon  al Servei Jurídic Administratiu de 
Territori i Sostenibilitat, i també que la gestió i coordinació de la signatura correspondrà a 
l’Alcaldia.

Atès que es considera positiva i d'interès públic pel municipi d'Abrera l'actuació prevista 
al text del document indicat.

La proposta d'acord ha estat formulada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el marc 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei  d'Urbanisme, en concordança amb la resta de la normativa vigent,  i  tenint  en 
compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les atribucions que li 
atorga el Decret núm. 2016-1302 del dia 22 de desembre de 2016, proposa al Ple 
Municipal l'adopció del següent

 

ACORD

Primer. Aprovar i diligenciar l’aprovació de la minuta de conveni urbanístic amb l’entitat 
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FOMENTO  AGRÍCOLA Y  GANADERO,  S.L.   referenciat  a  la  part  expositiva,  que 
s’adjunta com annex a aquest acord, i facultar a l’Alcalde per a la seva signatura. 

Segon. Adoptar,  d'acord  amb  les  obligacions  i  deures  derivades  del  conveni,  les 
següents decisions de naturalesa econòmica:
- S'aprova  (autoritza  i  disposa)  la  despesa  de  5.000  €  amb càrrec  a  l'aplicació 
 pressupostària  de  referència  920/22604  (Exercici:  2018)  per  suplir  els  honoraris 
notarials, registrals i fiscals de dita constitució de servitud i cessió de la finca. 
- Llevat que al conveni es disposi una altra cosa, els serveis econòmics tramitaran la 
fase comptable "O" en base al suport documental constituït per una còpia autenticada 
del conveni signat i de la documentació demostrativa de les despeses de constitució i 
registre de la cessió del bé.

Tercer. Notificar aquest acord a FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, S.L., adjuntant 
una còpia del document aprovat, i comunicar-lo a l’Àrea de Territori i Sosteniblitat i  al 
Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.

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

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

8



 

ANNEX:

CONVENI  DE  CESSIÓ  GRATUÏTA  I  CONSTITUCIÓ  DE  SERVITUD  PER  A 
L’ARRANJAMENT DE L’ACCÉS PROVISIONAL A CA N’AMAT

Abrera, a . . . de . . .  de 2.018

REUNITS

D’una part,  JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ, amb DNI núm: ...............  en nom i 
representació  en  la  seva  condició  d’Alcalde  President  de  l’AJUNTAMENT 
D’ABRERA, amb NIF núm. P0800100J, i domicili en aquesta població, Plaça de la 
Constitució,  número 1.  Actua  assistit  del  Secretari  municipal,  Oscar  Buxeres 
Soler, que dóna fe de l’acte.

D’una altra part . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . qui actua en nom i representació en la  
seva condició de . . . . . . . de la mercantil FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, 
S.L.,  domiciliada a Barcelona, Plaça Francesc Macià, número 4, 2-1 i amb CIF 
B08138869, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-141077, Volum 
36559, Foli 159, qui manifesta disposar de plenes facultats per a l’atorgament del 
present, i que no li han estat revocades ni limitades.

Els compareixents es reconeixen recíprocament amb capacitat legal necessària 
per a contractar i obligar-se i

EXPOSEN
I.- Que la mercantil FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, S.L., és propietària, pel 
títol que es dirà de la següent finca:

TÍTOL.- Pertany a FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, S.L. segons escriptura 
d’aportació atorgada a Barcelona en data 5 de gener de 1963.
 
INSCRITA:  Al  registre  de  la  Propietat  Número  TRES  de  Martorell,  Secció 
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d’Abrera, al Volum 2475, Llibre  98 d’Abrera, Foli 18, FINCA 220.

S’acompanya com a  ANNEX I nota simple informativa obtinguda del Registre de la 
Propietat Número Tres de Martorrell 

II.- Pel que es refereix a la porció lletra “d” abans descrita, aquesta es correspon 
en part amb la finca amb referència cadastral 7162001DF0976S0001FG, segons el 
que consta en la consulta descriptiva i gràfica adjunta el present (ANNEX II) i que 
s’incorpora gràficament als efectes d’identificació del seu emplaçament, la qual 
mesura segons cadastre 105.082 m2:

III.- Dita porció de terreny de 105.008 m2 es troba propera a la urbanització de Ca 
n’Amat,  entre aquesta i  el  Polígon Industrial  Barcelona FII  i  està classificada, 
segons el  vigent  PGOU d’Abrera com a sòl  no Urbanitzable  "sòl  rústic lliure 
permanent" clau 43.

El  fet  que  les  connexions  viàries  de  la  urbanització  de  Ca  n’Amat  estiguin 
limitades a la traça del carrer Ter (al Nord) i a l’avinguda de ca n’Amat, a través 
del  carrer  Montserrat  (pel  sud),  juntament  amb el  fet  que les  connexions es 
produeixen al  Polígon Industrial  Barcelona (puntualment  amb molt  trànsit  de 
camions),  genera  uns  problemes  de  mobilitat  que  fan  precís)poder  articular, 
mentre no es defineixi una solució definitiva, un accés provisional que permeti 
accedir  des  del  carrer  Ter  (a  l’entrada  de  la  Urbanització  de  Ca  n’Amat) 
directament  a  la  Ronda de  Sant  Jordi,  en  la  seva confluència  amb el  Carrer 
Montseny,  creant  així,  recorreguts  de  circulació,  alternatius,  més  coherents  i 
que, alhora garanteixin vies d’evacuació o accés, que deixin de configurar tota la 
urbanització de Ca n’Amat en un cul de sac.

IV.- La proposta de traçat de l’accés provisional és la que consta grafiada en 
plànol adjunt al present (ANNEX III) i que suposa un àmbit màxim d’actuació de 
13.068,89 m2 aproximadament.
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És voluntat municipal que aquesta traça acabi configurada –mantenint la seva 
classificació com a sòl no urbanitzable-- com a sistema urbanístic amb destí a 
vialitat, ja sigui en el marc de la revisió del Planejament General, o bé mitjançant 
una Modificació puntual del PGOU, o altre instrument de Planejament urbanístic 
que ho empari.

V.-  Segons l’anterior i  vist el contingut de l’informe tècnic annex, per part de 
l’Ajuntament  d’Abrera,  es  considera que  existeixen suficients  raons d’interès 
públic i general per tal de poder articular un sistema, segons el qual es pugui 
implantar amb caràcter imminent i provisional un nou accés a la Urbanització de 
Ca n’Amat.

VI.- La mercantil FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, S.L., vistes les anteriors 
manifestacions  i  consideracions,  exposa  la  seva  voluntat  irrevocable  de 
col·laborar  en  poder  possibilitar  aquest  interès  general,  mitjançant  la  cessió 
gratuïta, en les condicions que s’acorden, de la porció destinada a futur sistema 
urbanístic  amb  destí  a  vialitat  (inclosos  els  seus  talusos  i  elements 
indissociables) segons la implantació prevista a l’annex III. Per altra part el legal 
representant  de  la  mercantil  FOMENTO  AGRICOLA  Y  GANADERO,  S.L., 
manifesta que ni les porcions de terreny objecte del present conveni, ni la finca a 
la qual pertanyen, tenen la consideració d’Actius Essencials, als efectes del que 
s’estableix a la Legislació de Societats de Capital, pel que els presents acords 
no es troben sotmesos a ratificació o altra formalitat per part dels corresponents 
òrgans de l’esmentada mercantil.

És  per  tot  l’anteriorment  exposat  que  els  sota  signants,  en  les  respectives 
representacions que ostenten, que acorden formalitzar el present ACORD DE CESSIÓ 
GRATUÏTA I CONSTITUCIÓ DE SERVITUD PER A L’ARRANJAMENT DE L’ACCÉS 
PROVISIONAL A CA N’AMAT, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera.- Oferiment i obligació de cessió.

FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, S.L s’obliga a cedir a favor de l’Ajuntament 
d’Abrera, amb caràcter gratuït, la porció de terreny de superfície aproximada 13.068,89 
m2 corresponent a la traça del vial –inclosos talusos i elements propis del mateix-- per 
tal de millorar els accessos de la Urbanització de Ca n’Amat, segons la implantació 
definitiva que es determini  i  que, preferentment i  orientativa serà la que ha quedat 
fixada en l’Annex III.

Aquesta porció quedarà qualificada com a sistema de vialitat en sòl No Urbanitzable 
en la futura revisió del POUM o en la Modificació puntual del pla general que s’aprovi a 
l’efecte i que s’emplaçarà dins del perímetre de  13.068,89 m2 definit a l’Annex III, la 
qual serà objecte de servitud segons el que es determinarà.

Aquesta cessió es formalitzarà davant de fedatari públic en el termini màxim d’un mes 
a  comptar  des  que  l’Ajuntament  d’Abrera  comuniqui  a  FOMENTO  AGRICOLA Y 
GANADERO, S.L l’executivitat  del  planejament  que qualifiqui  de sistema de vialitat 
l’esmentat terreny i es disposi del corresponent títol administratiu habilitant per tal de 
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poder procedir  a atorgar l’escriptura  de segregació  (ja  sigui  mitjançant  llicència de 
parcel·lació  o  certificació  de  la  innecessarietat  d’obtenció  de  la  mateixa).  Aquesta 
cessió implicarà, l’obligació de cancel·lació de la servitud de pas constituïda a resultes 
de l’acord següent, tan bon punt es produeixi en la Corporació Municipal la condició de 
titular de la finca objecte de cessió. 

Pel  que  es  refereix  a  la  configuració  definitiva  de  la  porció  destinada  a  vialitat,  
correspondrà  a  l’Ajuntament  d’Abrera  determinar  la  seva  concreta  configuració  i 
implantació,  amb  el  benentès  que  aquesta  no  variï  essencialment  respecte  de 
l’emplaçament i configuració que ara s’ha determinat en l’Annex III del present acord.

Les despeses derivades de la  futura  segregació  i  cessió  --Notarials,  fiscals (Actes 
Jurídics Documentats i Transmissió Patrimonials Oneroses) i registrals--, incloses les 
taxes urbanístiques) seran assumides íntegrament per l’Ajuntament d’Abrera.

Segona.- Constitució de servitud

En  previsió  de  que  l’aprovació  dels  instruments  de  planejament  que  emparin  dita 
segregació i cessió s’hagin d’adaptar als ritmes de l’elaboració del POUM d’Abrera, i  
atès el fet que convé poder adequar amb caràcter immediat i provisional l’accés a la 
Urbanització, ja des d’ara FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO, S.L. constitueix amb 
caràcter personal i  sense límit  temporal,  a favor de l’Ajuntament d’Abrera, sobre la 
finca registral 220 identificada als antecedents del present conveni (finca inscrita al 
registre de la Propietat Número TRES de Martorell, Secció d’Abrera, al Volum 2475, 
Llibre  98 d’Abrera, Foli 18, FINCA 220)objecte de compromís de cessió, una servitud 
de pas per a vehicles i persones, ocupació i ús sobre el total perímetre de 13.068,89 
m2 m2 identificada  a  l’ANNEX IV  i  que,  a  reserva  de  les  clàusules  d’estil  usuals 
notarials que es determinin tindrà les següents característiques:

a.- Descripció de la porció de terreny: 

Porció de terreny en sòl no urbanitzable que forma part de la porció lletra “d” de la 
finca 220 del Registre de la Propietat Número Tres de Martorell, de forma irregular i  
superfície 13.068,89 m2 la qual afronta; Al Nord  part amb Ronda Sant Jordi, part amb 
habitatges de la urbanització de Ca N’Amat i part amb el carrer Ter; a L’Est amb el 
Carrer  Ter;  a  l’Oest  part  amb la  Ronda de Sant  Jordi  i  part  amb habitatges de la 
urbanització de Ca N’Amat; i al Sud amb finca de la que en forma part 

b.- Predi servent: 

Finca  inscrita  al  registre  de  la  Propietat  Número  TRES  de  Martorell,  Secció 
d’Abrera, al Volum 2475, Llibre  98 d’Abrera, Foli 18, FINCA 220.

c.- Contingut de la servitud: 

Dret de pas per a persones i vehicles, consistent en el Dret de l’Ajuntament en ordenar 
en trànsit per aquesta franja de qualsevol persona o vehicle. Aquesta servitud portarà 
incorporada com a facultats de la Corporació Municipal el dret a realitzar, al seu càrrec, 
operacions  d’adequació  provisional  del  terreny,  neteja,  desbrossada,  pavimentació, 
delimitació, senyalització, horitzontal i vertical, estesa de línies de serveis tan pròpies 
del vial (senyalització lumínica o enllumenat) com d’estesa de xarxa de serveis a la 
Urbanització de Ca n’Amat i qualsevol altra facultat precisa per a la finalitat descrita,  
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enteses aquestes facultats el més àmpliament possible.

Aquesta  servitud  portarà  incorporada  l’obligació  de  la  Corporació  municipal  de 
manteniment  de la  porció  de terreny gravada  per  la  servitud  i  fer-se  càrrec  de  la 
defensa –amb eximència de la propietat—davant de qualsevol reclamació, queixa o 
demanda que es formuli contra la titular del Predi servent com a conseqüència de 
l’execució del dret de pas i utilització de dita franja de terreny per part de l’Ajuntament 
d’Abrera, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat al titular del Predi servent com a 
resultes d’aquesta servitud.

S’incorporarà  al  contingut  de la  servitud,  als  oportuns efectes d’inscripció  registral, 
l’obligació per part de qui resulti ser titular del Predi servent, de cessió gratuïta de dita 
porció de terreny,  en les condicions i  segons el  que consta  a la  Clàusula Primera 
anterior. 

En el termini màxim d’un mes a comptar des de l’aprovació del present conveni per 
part  de l’Ajuntament d’Abrera, es procedirà a formalitzar la corresponent  escriptura 
pública  de  constitució  de  servitud,  quedant  obligada  FOMENTO  AGRICOLA  Y 
GANADERO, S.L.  a comparèixer  davant de la notaria d’Abrera i en la data i hora que 
se li notifiqui.

En el moment a partir del qual es formalitzi la cessió de la porció de terreny com a 
vialitat es farà constar en l’esmentada escriptura de cessió la cancel·lació explícita de 
la present servitud de pas. 

La constitució del dret de servitud tindrà caràcter gratuït, si bé les despeses derivades 
de la seva constitució  i de la seva inscripció registral--Notarials, fiscals (Actes Jurídics 
Documentats i Transmissions Patrimonials Oneroses) i registrals--, incloses les taxes 
urbanístiques) seran assumides íntegrament per l’Ajuntament d’Abrera.

Als oportuns efectes ja des d’ara s’acorda que correspondrà a l’Ajuntament la facultat 
d’optar per procedir a l’elevació a públic tant de la cessió com de la servitud, ja sigui 
mitjançant  la  formalització  d’escriptura  pública  o  mitjançant  la  intervenció  de  la 
Secretaria Municipal que pugui substituir aquelles escriptures, ateses les funcions de 
fe pública de dit òrgan municipal.

Tercera.- Temporalitat

Als oportuns efectes de poder donar efectivitat a la cessió compromesa, l’Ajuntament 
es compromet a incorporar en el treballs d’elaboració del POUM i com a sistema viari 
la porció de terreny tants cops esmentada i, per al supòsit que en el termini màxim de 
QUATRE ANYS a comptar des de la ratificació per part del Ple Municipal del present 
conveni,  sense que s’hagi produït  l’aprovació definitiva de l’esmentat instrument de 
Planejament Urbanístic,  s’obliga a tramitar una modificació puntual del  planejament 
que  fixi  la  seva  condició  de  sistema  viari,  possibilitant  la  formalització  tant  de  la 
segregació com de la cessió ara obligada i compromesa en els termes de la clàusula 
primera.

Quarta.- Reserva de l’aprofitament urbanístic

Si abans de la comunicació per a formalitzar la cessió, de l’aprovació definitiva del 
POUM en resultés que la porció de terreny objecte de cessió fos inclosa en la futura 
Revisió del  POUM d’Abrera o en el  planejament corresponent,  dins d’un sector de 
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planejament o un polígon d’actuació urbanística, es mantindrà el caràcter gratuït de la 
cessió a favor de l’Ajuntament però el titular de la finca, en qualsevol cas, es reservarà 
de forma expressa l’aprofitament urbanístic que correspongui a dita porció de terreny; 
anant pel seu càrrec les despeses de constància registral de dit aprofitament.

A  aquests  efectes  queda  obligada  la  Corporació  Municipal  a  realitzar  totes  les 
actuacions  urbanístiques  que  permetin  inscriure  en  el  Registre  de  la  propietat 
l’aprofitament  urbanístic  que  el  terreny  descrit  en  la  clàusula  primera  generés  a 
FOMENTO  AGRICOLA Y GANADERO,  SL,  així  com,  en  el  seu  cas  –de  resultar 
impossible l’anterior—a reconèixer aquest aprofitament en el corresponent instrument 
d’equidistribució de dit Sector o Polígon.

I en prova de conformitat ho signen

ANNEX:
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6 Expedient 2070/2018. Proposta de dies festius locals 2019

L’Ordre TSF/134/2018 de 30 de juliol, publicada al DOGC 7677 de 2 d’agost de 2018, 
estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019 i segons l’article segon 
de  la  mateixa  s'han  de  fixar  dues  festes  locals,  retribuïdes  i  no  recuperables,  a 
proposta dels ajuntaments.

Els festius a Abrera tradicionalment són el dia de Sant Pere i el dia de Segona Pasqua 
o Pasqua Granada.

D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors de les catorze festes laborals, 
dues  tindran  caràcter  local  i  conforme  amb  el  Decret  177/1980  de  3  d’octubre, 
modificat pel Decret 17/1982 de 28 de gener, pel Decret 152/1997 de 25 de juny i pel 
Decret 146/1998 de 23 de juny, s’estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Conseller, a proposta dels municipis respectius, tenint en compte que:

a) L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 
46  del  Reial  Decret  2001/1983,  de  28  de  juliol,  sobre  regulació  de  la 
jornada de treball, jornades especials i descansos.

b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per 
la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019.

Vist l’informe tècnic favorable PE 84/2017 de 19 de setembre de 2018 i atès que cal 
realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent d’acord amb 
la normativa reguladora, aquesta alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga la Llei 
proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Fixar els dies dilluns 10 de juny (Segona Pasqua o Pasqua Granada) i 
dissabte 29 de juny (Sant Pere) com a festes locals del municipi d’Abrera per a l‘any 
2019. 

Segon.-  Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
comunicar-lo a tots els departaments d’aquest Ajuntament.

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

UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa
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7.  Expedient 6334/2018. Moció del Grup Municipal Ciutadans de condemna de 
tota la violencia a Catalunya i per la convivencia i el respecte entre tota la 
ciutadania

Durant la sessió plenària al Parlament de Catalunya del passat 28 de març 
del 2018 les formacions polítiques independentistes es van negar a rebutjar i 
condemnar  els  actes  violents,  els  atacs  a  les  seus  de  les  formacions 
polítiques i I’assetjament als polítics i a les persones que pensen diferent. En 
una  democràcia  plena,  com  és  la  nostra,  no  es  pot  consentir  que  es 
produeixin aquests comportaments per part dels nostres càrrecs públics, en 
tots els nivells de I’administració.

Cal condemnar tot  tipus  de violència vingui  d'on vingui  i  rebaixar la tensió 
actual que viu la societat catalana, tal i com es demostra i serveix d’exempIe, 
la recent agressió produïda el passat 25 d’agost als voltants del Parc de la 
Ciutadella, on una dona va resultar agredida per motius i raons únicament de 
caràcter ideològic per part dels sectors afins a l’independentisme. Un fet que 
ja  es  va  produir de la mateixa manera  i  circumstancies, el  passat  mes de 
febrer al municipi de Viladecans.

La radicalització per parts de diversos sectors de I’independentisme és un fet 
innegable. Així ho confirma el mateix Conseller d’lnterior de la Generalitat de 
Catalunya, Miquel Buch, que en una resposta parlamentària del passat 5 de 
juny,  admet  que  les  protestes  i  mobilitzacions dels  sectors radicalitzats de 
I’independentisme  han  motivat  l’obertura  de  109  diligències  judicials, 
relacionades  amb  la  pressumpta comissió de delictes de desordres  públics, 
d’atemptat,  resistència,  desobediència  als  agents  policials,  manifestació 
il.lícita, lesions i  danys i  fins i  tot,  tinença d’armes i  explosius.  Segons altres 
informes policials aquests actes violents es poden quantificar en un total de 
404, amenaces i insults a la judicatura, assetjament a guàrdies civils i policies, 
amenaces a líders polítics, talls de vies i atacs a la premsa.

La  majoria  de  la  gent  a  Catalunya  és  víctima  i  sent  que  les  formacions 
polítiques independentistes han impulsat i impulsen un projecte de ruptura i 
que fomenta la fractura i la tensió social entre la ciutadania sense tenir-los en 
compte,  i  sense  el  més  mínim  respecte  a  l’Estat  de  dret  i  als  principis 
democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció  unilateral d’aquestes 
formacions politiques independentistes

Per  tal  d’actuar d’acord als principis democràtics és necessari  defensar  el 
respecte a la IIei i els seus procediments de reforma garantint així la llibertat 
del conjunt de tota la ciutadania enfront de l’arbitrarietat que promouen les 
formacions independentistes i és necessari que tots els poders públics, 
incloent  les administracions locals, garanteixin en tot moment els valors 
constitucionals bàsics i els drets fonamentals de tota la ciutadania.
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Els assalts violents a les institucions, les destrosses del mobiliari urbà, el tall 
de carreteres que afecten a milers de catalans i els atacs contra els cossos 
policials són propis de comportaments antidemocràtics que han de rebre el 
rebuig  unànim de les  institucions democràtiques.  La  violència  mai  pot  ser 
considerada com a un instrument legítim de reivindicació i no existeix cap 
motiu de justificació per als seus autors.

Per  tal  d’actuar d’acord als principis democràtics és necessari  defensar  el 
respecte a la IIei i els seus procediments de reforma garantint així la llibertat 
del conjunt de tota la ciutadania enfront de l’arbitrarietat que promouen les 
formacions independentistes i és necessari que tots els poders públics, 
incloent  les administracions locals, garanteixin en tot moment els valors 
constitucionals bàsics i els drets fonamentals de tota la ciutadania.

Els assalts violents a les institucions, les destrosses del mobiliari urbà, el tall 
de carreteres que afecten a milers de catalans i els atacs contra els cossos 
policials són propis de comportaments antidemocràtics que han de rebre el 
rebuig  unànim de les  institucions democràtiques.  La  violència  mai  pot  ser 
considerada com a un instrument legítim de reivindicació i no existeix cap 
motiu de justificació per als seus autors.

En aquest sentit, les administracions locals s’han de comprometre a treballar 
per a que aquestes intolerables pràctiques per raons ideològiques no tornin a 
produir-se en el futur com a manera de preservar la convivència ciutadana i el 
bon funcionament de I’ordenament democràtic.

Cal instar a les administracions publiques a vetllar per un us responsable de 
I’espai  públic,  entès  aquest  com un espai  de tothom,  tot  evitant-ne un ús 
monopolístic.  En els darrers temps s’està donant  un intent  d’apropiació de 
I’espai públic per part dels sectors independentistes i les formacions politiques 
que hi donen suport. Aquesta estratègia deliberada té I’objectiu de trencar la 
neutralitat ideològica i el respecte de I’espai públic, deteriorant la convivència 
entre el conjunt de la ciutadania i obrint una escletxa encara més gran en la 
fractura social ja existent a Catalunya.

Per  tots aquests motius exposats,  el  Grup Municipal  de Ciutadans (C's)  a 
l’Ajuntament d’Abrera, sol licita at Pte de la Corporaciò I’adopció dels 
següents

ACORDS:

PRIMER: L’Ajuntament d’Abrera condemna tots els actes vandàlics contra 
seus de partits polítics, els insults, les amenaces, agressions o I’assetjament 
contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan sovintejant a 
Catalunya. Així mateix, rebutja tots els actes vandàlics o violents que s’han 
produït i es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els 
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darrers mesos a Catalunya.

SEGON: L’Ajuntament  d’Abrera  condemna  expressament  les  inadmisibles 
pràctiques de declarar persona non grata per les seves idees i d’assenyalar 
públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de les funcions 
públiques que té encomanades, i mostra el seu més enèrgic rebuig pel fet de 
que  determinats  càrrecs  públics  promoguin  tals  iniciatives  des  de  les 
institucions de les que formen part.

TERCER: Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, 
als  membres de la  Mesa  del  Parlament  de Catalunya,  al  President  de la 
Generalitat  de  Catalunya  i  als  Grups  Parlamentaris  representats  en  el 
Parlament de Catalunya.

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

Vots a favor: 2

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

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

8. Expedient 6335/2018. Moció del Grup Municipal Ciutadans per la implantació 
d’un pla local d’inclusió social.

Es presenten esmenes al text de la moció per part de l’equip de govern, les 
quals són aprovades per 11 vots a favor (PSC (6), ERC (2), CiU (1), C’s (1) i PP 
(1)) i 6 abstencions (AC (3) i AdA (3).

Es reprodueix tot seguit el text de la moció amb les esmenes ja incorporades:

“El Pla Local d'lnclusió Social (PLIS) és una eina de treball que té el Govern local per 
construir  una plataforma compartida  entre tots els actors del  municipi,  en la  qual 
establir els compromisos per a la inclusió i la cohesió social, i dota a l'organització 
municipal per concretar i articular la política d'inclusió social.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'lnstitut Català d'Assistència i Serveis Socials 
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(ICASS),  engegà l'any 2006 el  Programa per al  desenvolupament  de plans locals 
d'inclusió social, però encara no està implementat en la gran majoria dels municipis 
catalans.

Els PLIS segons la web de la Generalitat de Catalunya són:

"Els plans locals d'inclusió social són uns dels instruments amb què es poden dotar  
els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar  
els  factors  generadors  d'exclusió,  atendre  els  col•lectius  amb  més  necessitats  i  
prevenir futures situacions de vulnerabilitat. Diversos municipis o consells comarcals  
disposen de plans locals,  subvencionats a través d'un contracte programa amb la  
Generalitat.

L'objectiu  és  articular  l'estratègia  per  a  la  inclusió  social  mitjançant  els  PLIS  
dissenyant  i  desplegant  accions  prioritàries  consensuades pels  agents  socials  de 
cada territori en base a la diagnosi i els recursos existents. En definitiva, es tracta  
d'impulsar polítiques en l'àmbit local per minimitzar els factors de risc i potenciar i  
assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió. Amb els plans  
es contribueix a avançar col•lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i  
amb més cohesió social.

El Programa de plans locals d'inclusió social es va iniciar el 2006 i al llarg d'aquests  
anys s'ha arribat a 48 ens locals que estan desenvolupant el seu PLIS La distribució  
segons demarcacions és la següent: 25 a Barcelona, 12 a Girona, 3 a Lleida, 7 a  
Tarragona i 1 a Terres de l'Ebre.

L  'actual  crisi  econòmica  ha  evidenciat  la  necessitat  de  millorar  i  actualitzar  les  
respostes que es donen des de totes les instàncies de l'administració i de la societat  
civil a les situacions de risc que cada dia pateixen més persones ifamílies al nostre  
país. Amb aquest objectiu, afinals de 2012 es van constituir tres grups de treball que  
han portat a terme una revisió de les metodologies i eines de treball dels plans locals  
d'inclusió social per tal de dotar-les d'una major concreció i capacitat transformadora.”

Amb les dades que disposem de 2016 i que són les úniques proporcionades per Ia 
Generalitat. Podem afirmar que en 2018, dotze anys després de l'inici del programa i 
amb Ia crisi històrica que estem vivint, tan sols 48 dels 947 municipis de Catalunya, 
han fet el seu PLIS, això representa el 5% dels municipis Catalans. Amb aquestes 
dades podem considerar que no s'està treballant coordinadament entre les diferents 
administracions públiques catalanes.

Des del món municipal som conscients del gran esforç que fa l'administració local per 
pal-liar els problemes socials, però s'ha de reconèixer que des de Ia Generalitat de 
Catalunya  aquests  últims anys no  s'han  preocupat  pels  més  necessitats,  així  ho 
demostra que tan sols el 5% dels municipis han aplicat el PLIS.
Els principis generals del PLIS són, entre d'altres:
- Sensibilitzar,  generar  i  difondre  el  problema  social  sobre  el  fenòmen  de 
l'exclusió social.

- Establir  mecanismes  preventius  i  efectius,  de  promoció  i  atenció  a  les 
persones i famílies de Ia nostra ciutat que es troben en una situació de vulnerabilitat, 
l'exclusió social.
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- Incorporar un sistema de respostes integrals i Ia coordinació entre diferents 
àmbits  municipals,  (serveis  socials,  sanitat,  habitatge,  formació,  ocupació, 
ensenyament, etc.) amb l'objectiu d'aconseguir ampliar Ia implicació amb Ia inclusió 
social més enllà dels serveis socials.

- Promoure Ia participació i Ia coordinació entre els diferents agents presents a 
Ia ciutat per erradicar l'exclusió social.

Trobarem a Ia web del  Departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies totes les 
instruccions per elaborar el Pla d'inclusió social a:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits tematics/pobresa i inclusio social/
03 plis/

El programa marc del PLIS:

http  ://treballiaferssocials.  encat.cat/ca/el  de  artament/  ublicacions/col  leccions  del 
departament/eines/document-marc-del-programa-per-al-desenvolupament-deplans-lo
cals-per-a-la-inclusio-social/

És per tot l'anterior, amb l'objectiu d'acabar amb els problemes d'inclusió social i de 
fer el treball de difusió i foment social que no fa Ia Generalitat de Catalunya el Grup 
Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament d'Abrera, proposa al Ple de Ia Corporació, 
I 'adopció dels següents,

ACORDS

Primer.-  Instar al Consell Comarcal del Baix Llobregat per la creació i  implantació 
d'un Pla Local d'lnclusió Social, treballant amb el document marc del programa per al 
desenvolupament  de  plans  locals  d'inclusió  social.  Desenvolupar-lo  i  millorar-lo 
segons les necessitats i característiques del nostre municipi.

Segon.- Integrar en el PLIS d'Abrera a les accions dels departaments de l'Ajuntament 
d'Abrera que s'estiguin realitzant en l'actualitat, amb el suport del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.

Tercer.-  Demanar la col•laboració de les organitzacions de l'àmbit  social, el  tercer 
sector,  agents  socials  i  ciutadania  que  desitgin  contribuir  junt  amb  l'  Ajuntament 
d'Abrera per la redacció i aplicació del PLIS.

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

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

Vots a favor:  11

25



 

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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta  
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez

Abstencions:  6

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

9. Expedient: 6512/2018 Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú relativa al 
Pla Director Urbanístic la Ròtula Martorell-Abrera

S’incorporen esmenes al text de la moció per part d’Ad’A que són aprovades per 
unanimitat. Es reprodueix tot seguit el text de la moció amb les esmenes 
incorporades:

Vista  l’aprovació  inicial  del  Pla  Directori  Urbanístic  d’Infrastructures  de  la  Ròtula 
Martorell-Abrera (PDU – RMA) i  analitzat  el  projecte i  els seus impactes sobre el 
nostre territori.

Atès que el PDU – RMA és una projecció d’infrastructures, de gran impacte i pressió 
al  territori,  sobre les quals la Generalitat  de Catalunya elabora el  seu planejament 
sense diàleg institucional ni sense processos de participació ciutadana que recullin els 
interessos del propi territori i de tots els agents socials, polítics i econòmics.
Atès que per Abrera aquest PDU suposa una modificació radical del seu planejament 
urbanístic  i  una  transformació  forçada  i  no  escollida  del  seu  entorn  urbà  i 
mediambiental, per la qual haurà de suportar la pressió d’infrastructures noves que es 
sumen a les actuals ja existents. 

Atès que els impactes que es projecten tindran conseqüències sobre la població i la 
seva  salut,  sobre  l’entorn  natural  i  fluvial,  essent  una  hipoteca  pel  futur  d’Abrera 
planejada sense cap tipus de consideració per la sobirania municipal i la participació 
dels abrerencs i abrerenques.

El  Grup  Municipal  d’Abrera  en  Comú,  proposa  al  Ple  Municipal  l’adopció  dels 
següents ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament  d’Abrera  insta  al  Govern de la  Generalitat  i,  en  concret,  al 
Departament de Territori  i  Sostenibilitat,  a complir  i  recollir  els següents principis i 
reivindicacions al PDU-RMA en la planificació d’infrastructures sobre el terme d’Abrera 
i la comarca del Baix Llobregat Nord: 

1) La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director Urbanístic de la Ròtula Martorell – 
Abrera, ha de recollir la preocupació sobre el retard en la finalització de les obres en 
els  eixos  viaris  adjacents  a  la  Ròtula,  i  que  estan  també  afectant  a  la  mobilitat 
d’aquest àmbit; connexió C32/A2 a Sant Boi de Llobregat,  connexió A2/AP7 a Sant 

26



 

Andreu de la Barca – El Papiol i la construcció B40 Abrera-Terrassa, infrastructura, 
aquesta última, que porta anys paralitzada i sobre la qual Abrera es va oposar i ha vist 
com a exemple del malbaratament de recursos públics. 
També haurà d’analitzar l’efecte sobre la  mobilitat  de la  Ròtula que comportarà la 
finalització de les concessions de les autopistes: AP2 i AP7

2)  L’execució de les inversions viàries i ferroviàries requereix de la concertació entre 
les  diverses  Administracions  titulars  de  les  infraestructures:  especialment  entre  el 
govern de l’Estat i la Generalitat, diàleg que hores d’ara és del tot inexistent. Si l’Estat 
no  participa  en  l’elaboració  d’aquest  Pla  Director  es  corre  el  risc  de  preveure 
inversions sense que hi hagi un compromís real en la seva materialització. Per tal de 
garantir la corresponent implicació i el compromís de les diferents administracions és 
convenient la participació d’aquestes en la formulació d’aquest PDU.

Un exemple de la no coordinació entre Generalitat i l’Estat és la no incorporació al  
PDUI dels projectes “Millora de la connexió entre l’autovia A-2 i la B-40 en el terme 
municipal  d’Abrera  Fase 1”   i  l’ ”Avantprojecte de l’estudi  de viabilitat,  adequació, 
reforma i conservació de l’autovia A-2 tram Igualada-Martorell” plantejats recentment 
per la Demarcació de Carreteres de l’Estat, una qüestió aquesta que demostra fins a 
on arriben les mancances d’aquest PDUI.

Aquest  PDU és fa per tal  de desenvolupar el  vigent  Pla  Territorial  Metropolità  de 
Barcelona)  PTMB,  en  els  termes  que  el  Pla  Territorial  estableix  i  amb  les 
determinacions que posteriorment va introduir el DTES. En aquest sentit cal recordar 
que la formulació del  PTMB i  el  seu seguiment posterior correspon a un òrgan el 
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  (DTES)  anomenat  Comissió  d’Ordenació 
Territorial Metropolitana de Barcelona (COTMB). La composició d’aquesta Comissió 
és paritària entre Generalitat i Administració Local i compta amb la presència amb veu 
i vot de l’Administració de l’Estat.

-  Per  Llei,  la  COTMB ha de reunir-se  com a mínim una  vegada a  l’any  i  aquest 
precepte legal s’està incomplint des de l’any 2010, any d’aprovació del PTMB per part 
del Govern de la Generalitat.

- Cal, doncs, la represa dels treballs de l’esmentada COTMB amb la finalitat de fer el  
seguiment preceptiu del PTMB i com a mecanisme polític de concertació entre les 
administracions implicades.

Tot i tractar-se d’un Pla supramunicipal, ni Generalitat ni Estat poden fer cas omís de 
l’Administració local com a part interessada i obligada a defensar lícitament el seu 
territori i els interessos de la seva ciutadania que prenen forma en els diferents acords 
plenaris existents fins al moment i contraris al contingut d’aquest PDUI.

3)  L’aprovació  definitiva  del  Pla  Director  comportarà  la  creació  de  reserves 
d’infraestructures. Si aquestes no tenen un calendari  precís,   els terrenys afectats 
s’aniran degradant, supeditats a determinats usos provisionals, perjudicant també les 
finques adjacents, com ha succeït amb experiències anteriors; cas de la reserva de la 
interpolar sud al Vallès Occidental.

- Davant la complexitat del nostre territori pel que fa a la quantitat d’infraestructures 
que el travessen, unes donant-li servei i altres simplement passants, es fa necessari 
coordinar tots els traçats fent que totes les infraestructures optimitzin funcionalitats i 
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minimitzin  impactes  ambientals  i  socials  això  implicar  fixar  moltes  reserves 
urbanístiques que han de servir per un desplegament d’inversions a curt, mig i llarg 
termini.  Tot  això,  sumat  a  les  limitacions  pressupostàries  de  les  diferents 
administracions, fa inviable la fixació d’un calendari “precís”.

-  Aquesta qüestió implica formular,  des del  PDU, instruments clars i  acordats que 
permetin  coordinar  de  forma  adequada  les  actuacions  de  les  administracions 
implicades mitjançant: l’establiment de mesures de protecció dels terrenys, limitació 
d’usos provisionals i altres que es considerin pertinents amb la finalitat d’impedir la 
degradació dels sòls afectats per les reserves urbanístiques que el PDU ha d’establir.

4) El  Pla  Director  necessita  d’una  agenda  econòmica  que  prioritzi  i  prevegi 
cronològicament quan s’executaran les inversions, i que comprometi els pressupostos 
futurs de les Administracions titulars de les infraestructures.

Les inversions han de prioritzar el transport públic, i dins del transport públic, la millora 
i ampliació de la xarxa de rodalies i la millora i ampliació del sistema de mercaderies 
per tal de reduir el trànsit de camions de les nostres carreteres. 

5) La  ròtula  Abrera-Martorell  és  un  territori  extremadament  complex,  pel  pas 
d’infraestructures  existents  en  una  zona  intensament  urbanitzada,  i  una  orografia 
sensible als espais fluvials del Llobregat,  l’Anoia i  altres afluents locals.  Qualsevol 
nova inversió  ha de preveure  actuacions ambientals  complementàries pel  territori, 
destinades a dues finalitats:

-  mesures  compensatòries  d’aquelles  infraestructures  que  es  van  executar  sense 
Declaració d’Impacte Ambiental, perquè encara no era prescriptiva en aquell moment. 
Aquestes mesures han de corregir els diversos impactes: acústics, lumínics i superar 
els efectes barrera. En aquest sentit, Abrera encara no ha rebut cap compensació ni 
per  la  implantació  de  la  C-55  ni  de  la  B-40,  un  peatge  territorial  el  qual  creiem 
suficient.

-  cal protegir i impulsar aquells espais verds protegits existents a l’àmbit de l’espai 
fluvial  del  Llobregat  i  afectats  per aquest  PDUI  com per  exemple el  Torrent  Gran 
d’Abrera i la ZEPA d’Abrera (Inclosa al PEIN del riu Llobregat i a la xarxa Natura 2000) 
així com impulsar el Parc Fluvial del Llobregat, per tal que es recuperi la qualitat de 
l’aigua, es consolidi el bosc de ribera i el restabliment de camins que permetin arribar 
des de Collbató fins al Delta del Llobregat.  

6.- La complexitat territorial de la Ròtula motiva que el planejament territorial descarti  
la  generació  de  nous  creixements  urbans.   Aquest  Pla  Director  només  preveu 
infraestructures, però aquestes acostumen a fomentar l’extensió de les poblacions, 
aprofitant  les  bones  comunicacions.  Resulta  necessari  una  modificació  del  Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona que estableixi que no és possible generar nou sòl 
urbanitzable, i que fins i tot desclassifiqui sòl urbanitzable no delimitat, i per tant, que a 
partir  d’ara  es  centrin  els  esforços  en  executar  el  sòl  urbanitzable  delimitat  i 
especialment, la remodelació dels espais urbans (tant residencials com industrials) 
abans que es degradin. 

- Cal definir amb precisió quins són els topalls màxims i mínims de desenvolupament i 
la  futura  configuració  del  sistema  urbà  conjunt  dels  municipis  implicats  amb 
coherència  amb el  sistema d’infraestructures  a  establir  i  la  protecció  i  millora  del 
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sistema d’espais oberts. El PDUI, en el cas d’Abrera, afecta de forma molt important a 
una de lesprincipals reserves de sol urbà de que disposa el municipi, Can Morral, 
qüestió aquesta que no ha estat pressa en consideració i  d’importància cabdal pel 
futur creixement urbanístic d’Abrera. 

- Cal definir la infraestructura verda d’aquest tram de la conca del Llobregat protegint 
les zones protegides com el PEIN del Riu Llobregat que inclou la zona ZEPA d’Abrera 
així  com el  Torrent  Gran  d’Abrera  almenys  amb la  mateixa  precisió  que  la  resta 
d’infraestructures  de  transport,  tenint  present  els  espais  fluvials  com a  estructura 
vertebradora  del  territori  comarcal  i  de  tot  el  conjunt  d’espais  naturals  agrícoles i 
connectors  a  diverses  escales,  concretant  i  completant  amb  la  precisió  del 
planejament urbanístic les determinacions del planejament territorial (PTMB) pel que 
fa al Sistema d’Espais Oberts.

-  Cal  analitzar  com el  pas  d’infraestructures  energètiques,  com el  gasoducte,  pot 
afectar la implantació de noves reserves d’infraestructures de mobilitat, per tal d’evitar 
superposicions de traçats i riscos en la seguretat. 

7)  Cal que es faci un estudi acurat de la mobilitat associada a les variants viàries 
previstes en el Pla Director. En concret com afecten els bulevards a la qualitat urbana 
dels  espais  per  on  transiten  (possible  augment  de  la  contaminació  atmosfèrica, 
lumínica, acústica, efecte barrera) i a la viabilitat dels diversos connectors biològics de 
la comarca.

- Cal afegir per aquest tipus de vies urbanes i interurbanes de caràcter metropolità, a 
considerar com a espais públics estructurants (bulevards), la configuració dels espais 
adequats per a la mobilitat de vianants, bicicletes, altres mitjans de mobilitat individual 
i transport públic.

8)  Els  Plans  Directors  Urbanístics  d’Interès  Supramunicipal,  com  aquest,  són 
instruments  on  les  diverses  fases  d’aprovació  depenen  exclusivament  de  la 
Generalitat de Catalunya. Resulta imprescindible establir un òrgan de gestió d’aquest 
Pla on a més de les diverses administracions titulars de les infraestructures, participin 
tots els municipis, els agents econòmics, socials i ecologistes de la Ròtula, per tal de 
treballar des de la coordinació i el consens. 

- Sense prejudici de l’establiment d’un òrgan de gestió específic per a l’àmbit territorial 
concret d’aquest PDU i en base a la importància i la incidència de les determinacions 
d’aquest  Pla sobre tots els territoris veïns caldria reactivar la COTMB, tal  com es 
demana al punt 2.

9) Aquesta Ròtula territorial és bàsica pel bon funcionament de tot el sistema ferroviari 
català: Corredor mediterrani de viatgers i mercaderies, Alta velocitat, trens Regionals, 
Rodalies de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat  Bages i Anoia i futures línies 
Orbital Ferroviària (LOT) i Eix Transversal Ferroviari (ETF). 

La  prioritat  inversora  en ferrocarril  en  els  propers  anys  ha  de  ser  en  la  millora  i 
perllongació del  sistema de rodalies i  en  la  millora i  perllongació  del  transport  de 
mercaderies. 

La configuració ferroviària resultant ha de generar noves oportunitats pels municipis 
existents  de  manera  que  les  noves  estacions  de  mercaderies  i  viatgers  i  el 
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reforçament de la xarxa ferroviària globalment considerada aportin noves possibilitats 
d’accessibilitat al nostre territori que el Pla territorial vigent estableix com a Àrea de 
Reforçament Nodal d’escala metropolitana. 

En aquest sentit cal que el PDU acabi de definir i concretar la localització de les noves 
estacions  i  la  millora  de  les  existents,  enteses  totes  elles  com a  nous  punts  de 
centralitat territorial pel que fa a les de mercaderies i urbana o metropolitana pel que 
fa a les de viatgers amb les implicacions i determinacions sobre les reserves i altres 
determinacions urbanístiques que això comporta.

Segon.-  Notificar  aquests  acords  al  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  a  la 
Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, als Ajuntaments del  Baix Llobregat  Nord,  al  Consell  Comarcal,  a la 
Diputació de Barcelona, a les entitats mediambientals d’Abrera. 

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

UNANIMITAT de tots els membres assistents.

10. Expedient: 6514/2018. Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú sobre 
el compliment amb el deure de transparència

Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015 per tot el relacionat amb el 
títol II relatiu a la transparència i, pels ens que integren l’Administració local, l’entrada 
en vigor va ser l’1 de gener de 2016.

Atès que l’Ajuntament d’Abrera presenta molts dèficits en el desplegament d’aquesta 
llei  i  en tot  allò  relacionat  amb l’àrea de transparència,  resultat  de l'immobilisme i 
l’obscurantisme de l'equip de govern. Serveixen com a exemple els següents fets:

 Rebuig de dues mocions d’Abrera en Comú sobre transparència als plens de 
març  del  2016  i  de  març  del  2018  amb  propostes  com,  entre  d’altres,  la 
creació  d'una  comissió  especial  de  transparència,  accés  a  la  informació 
pública, bon govern i qualitat democràtica, la creació del Registre de Grups 
d'Interès i el Codi de Conducta associat i l’elaboració de Cartes de tots els 
serveis de competència municipal.

 Les baixes qualificacions a les avaluacions al Mapa Infoparticipa, que valora 
les  pàgines  webs  dels  947  ajuntaments  de  Catalunya  en  relació  a  la 
transparència, elaborat per Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania  Plural  del  Departament  de  Periodisme  i  de  Ciències  de  la 
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Comunicació, on Abrera ha baixat d’uns resultats discrets del 56,10% al 2014 i 
2015 a un 50% l'any 2018.

 L'incompliment sistemàtic del Decàleg de Bones Pràctiques en la Comunicació 
Local  en  els  mitjans  controlats  per  l’equip  de  govern,  que  ni  tan  sols  ha 
convocat una vegada la Comissió Consultiva de Ràdio Abrera i que tampoc va 
tenir en compte el decàleg en la redacció del Pla de Comunicació local.

 L’incompliment  dels  articles  8  i  següents  de  la  Llei  de  Transparència  que 
estableixen la tipologia d’informació pública que l’ens local ha de publicar a 
través del Portal de Transparència.

 Tres  resolucions  (0021/2016,  201/2018  i  202/2018)  de  la  Comissió  de 
Garanties de la Llei de Transparència que obliguen a l’Ajuntament d’Abrera a 
entregar diverses informacions públiques al nostre Grup Municipal, que se’ns 
havien negat contravenint les disposicions en matèria de transparència.

Atès que amb totes aquestes evidències podem parlar  d’un equip de govern que 
utilitza la gestió de la informació pública i els mitjans de comunicació municipals per 
als seus interessos i en contra de la legislació vigent i de l’ètica exigible en la gestió  
dels assumptes públics.

Atès que el govern municipal ha rebutjat les diferents ofertes que s’han presentat en 
aquest Ple per redreçar aquesta actitud.

Per tot això plantegem al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Reprovar l’actitud d’ús partidista per part del govern municipal de la gestió de 
la informació pública i els mitjans de comunicació local.

Segon.-  Convocar de forma urgent  una comissió  que tindrà per encàrrec corregir 
l’actual  deriva  de  gestió  personalista  i  poc  democràtica  de  la  informació  i  la 
comunicació  públiques  i  elaborar  mesures  per  adaptar-nos  als  estàndards  de  la 
legislació actual i les bones pràctiques.

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

Vots a favor:  8
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Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil.  
Grup Municipal PP. Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J Andrés Martín Álamo i Sra. M.del Pilar García Romero
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Valeri Mena Doce, Sr. Joaquin Eandi Cuttica i Sra. Cristina Bigordà 
Vargas.   

Vots en contra: 9

Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. 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 Sr. Miquel Tomàs i Tomàs.  
Grup Municipal CiU: Mónica Torre-Marin Cuesta  

11.   URGÈNCIES

S’acorda per unanimitat la incorporació per urgència de la moció següent:

 

11.1  Expedient 7106/2018. Moció dels Grups Municipals PSC, ERC, CIU, 
Alternativa d’Abrera i Abrera en Comú per l’aprovació inicial Pla Director 
Urbanístic d’Infraestructures (PDUI) a la ròtula de Martorell-Abrera.

S’incorporen esmenes al text de la moció per part d’Ad’A que són aprovades per 
unanimitat. Es transcriu tot seguit el text de la moció amb les esmenes 
incorporades:

Vista  l’aprovació  del  Pla  Director  Urbanístic  d’infraestructures  a  la  ròtula 
Martorell-Abrera i analitzat el projecte i els seus impactes sobre el nostre territori.

Atès que  la xarxa viària proposada no només no resol la situació actual, sinó que 
genera forts i greus impactes ambientals sobre el teixit urbà existent com la generació 
de noves barreres,  consolidació de les existents,  la  fragmentació i  trencament del 
sistema urbà en àmbits de creixements i una greu afecció en quant a contaminació 
acústica, atmosfèrica i lluminosa.

Ates  que  les  actuacions  proposades  en  la  xarxa  viària  suposen  incrementar  la 
complexitat  de  la  confluència  de  vies  i  augmenten  significativament  la  densitat 
d’infraestructures  viàries  que  fragmenten  el  sistema  urbà  del  terme  municipal 
d’Abrera, generant noves barreres i consolidant les existents, com la nova proposta 
viària del cinturó Oest, les propostes d’actuació a l’A-2, l’ampliació de la B-40 cap a 
Vilafranca, la C55/C55b variant C-55 i  connexions amb l’A-2 i la B-40, i  el  vial  de 
connexió de l’A2 i la B-40.

Atès que les propostes d’aquest PDUI estan molt lluny del objectiu del Pla Territorial 
Metropolità (PTMB) i del propi PDUI de corregir les disfuncions dels efecte barrera 
que generen les infraestructures, tant les noves com les existents.
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Atès que aquest Pla no compta amb el consens de tots els Ajuntaments afectats i 
algunes de les proposades formulades per aquesta Corporació Municipal no han estat 
degudament analitzades i, en alguns casos, no se’ls ha donat resposta.

Atès que Incomprensiblement en l’elaboració del Pla no han participat els tècnics de 
la demarcació de carreteres de l’estat a Catalunya ni de la Diputació de Barcelona, 
que son titulars de quasi el 73% de les vies de l’àmbit d’aquest PDUI.

Atès  que  el  PDUI  no  contempla  dos  projectes  d’infraestructures  de  gran  escala 
(Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya) com la Millora de la connexió entre 
l’autovia A-2 i  la  B-40 en el  terme municipal  d’Abrera Fase 1 i  l’Avantprojecte de 
l’estudi  de  viabilitat,  adequació,  reforma  i  conservació  de  l’autovia  A-2  tram 
Igualada-Martorell,  les quals afecten directament el  terme municipal  d’Abrera  i  les 
propostes viàries d’aquest PDUI.

Atès que el PDUI no fa cap referència a les actuacions de millora necessàries a les 
carreteres BV-1201 i BV-1202.

 Els  grups  municipals  PSC,  ERC,  CiU,  Alternativa  d  ´Abrera  i  Abrera  en  Comú 
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següent ACORDS:

Primer.-  L’Ajuntament  d’Abrera  insta  al  Govern de la  Generalitat  i,  en  concret,  al 
Departament de Territori  i  Sostenibilitat,  a complir  i  recollir  els següents principis i 
reivindicacions al PDU-I en la planificació d’infraestructures sobre el terme d’Abrera i 
la comarca del Baix Llobregat Nord: 

1. Es posa de manifest l’oposició al tram del cinturó Oest entre l’avinguda Ca 
n’Amat i la B-40.

2. Cal garantir de forma efectiva la millora ambiental i integració urbana de l’A-2 
en el terme municipal d’Abrera i es demana el seu soterrament.

3. Es reitera  la  reivindicació històrica  del  municipi  d’Abrera  que s’executi  una 
variant  de la  C-55 que actualment divideix el  nucli  urbà en dues parts i  la 
transformació  de  l’actual  traçat  en  via  urbana,  posant  de  manifest  que  la 
proposta que fa el PDUI suposa una transformació de l’actual barrera en una 
altra soterrada (variant C-55) o parcialment soterrada (connexions amb l’A-2 i 
la B-40) que genera un gran impacte en els sols de creixement urbanístic de 
Can Morral generant més barreres.

4. Les connexions de l’A-2 i  la B-40 en un traçat en angle agut de la B-40 i l’A-2 
no  permeten  els  moviments  Terrassa-Barcelona  i  viceversa.  La  solució  a 
aquest problema en cap cas no pot passar per la creació de noves vies que 
generaran noves barreres,  en terrenys  de creixement  urbà  (Can Morral)  o 
afectant espais d’alts valors naturals, ecològics o paisatgístics (Plana al·luvial 
del riu Llobregat, Xarxa Natura 2000 i PEIN).

5. La  manca  de  coordinació  entre  administracions  no  garanteix  l’eliminació 
definitiva de l’eix B-40/A-2/C-55 pel marge esquerre del riu Llobregat; la qual 
suposaria, entre d’altres consolidar la barrera existent entre el nucli urbà i els 
barris  situats  al  marge  esquerre  del  riu  Llobregat,  un  alt  cost  econòmic  i 
ambiental  i  una  flagrant  contradicció  amb  la  voluntat  del  Departament 
d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  de  potenciar  les  activitats 
agrícoles i ramaderes en aquesta zona.

6. Es posa de manifest la fragmentació i trencament del sistema urbà en àmbits 

33



 

de creixement: la proposta de nou traçat de la C-55 paral·lel a l’est de l’autovia 
A-2, des del nus de Ca n’Amat, afectarà els sòl urbans residencials del Pla 
Parcial  Nordoest  pendents  d’edificar  i  el  carrer  Manresa;  a  més  sense 
considerar  que  els  documents  del  PDUI  no  contemplen  l’avantprojecte  de 
reforma i ampliació de l’A-2 del Ministeri de Foment. 

7. Pel  que es  refereix  a  la  contaminació  acústica,  atmosfèrica  i  lluminosa  es 
constata que les propostes del PDUI augmenten la magnitud dels mateixos 
impactes que anuncien que volen evitar, exposant , encara més, la ciutadania 
que habita la zona central  del terme municipal d’Abrera a les emissions de 
contaminants associats a la mobilitat de les vies noves y les existents; i, a més 
quan el propi Estudi Ambiental Estratègic del PDUI considera Abrera com un 
dels punts sensibles que caldrà prendre en especial consideració.

8. Pel que fa referència a la propera entrada en funcionament de l’autovia B-40, 
es generaran greus afeccions tant per la configuració viària dels accessos a 
l’A-2 sentit Barcelona-Terrassa i Terrassa-Barcelona, i les connexió C-55/B-40 
en ambos sentits  com la  futura  connexió  de la  B-40 amb l’autovia  A-2  en 
direcció Martorell/Barcelona.

9. La connexió de nucli  urbà amb els barris del marge esquerra del Llobregat 
(T2) cal que sigui exclusivament de vianants i ciclistes

10. Cal donar una solució als greus problemes de congestió que pateix l’Av. Ca 
n’Amat  (tant  pels  fluxos  de  la  xarxa  interna  dels  polígons  com  d’altres 
municipis que l’utilitzen aquesta via local com a única via de connexió amb la 
A- 2 i la resta del territori) pel que l’Ajuntament d’Abrera no pot acceptar que el 
creixement  industrial  d’altres  municipis  annexes  a  Abrera  col·lapsi  la  seva 
xarxa viària.

11. Fins que no es dugui a terne la finalització de variant C-55 replantejada i amb 
el Consens de l’Ajuntament d’Abrera, cal una urgent solució a la perillositat en 
la circulació de l’enllaç entre l’A-2 i la C-55 pel nucli urbà d’Abrera i també cal 
resoldre  amb  urgència  el  pas  de  vianants  entre  el  dos  nuclis  urbans  del 
municipi (Rebato i resta de nucli urbà) separats per la C-55 que actualment es 
produeix per un pas inferior de menys d’1,20 m d’amplada.

12. Calen urgents actuacions de millora de la BV-1201 i BV-1202.
13. Cal disposar en la documentació del PDUI d’un complet Estudi de Trànsit, i no 

només d’un “Treball de Mobilitat”.

Segon.–  És  per  l’anteriorment  exposat  que,  a  la  vista  de  la  transcendència  i 
rellevància de les mancances del document “Pla Director Urbanístic d’Infraestructures 
(PDU I) a la ròtula Martorell-Abrera”, que, segons el que es considera que és criteri 
d’aquesta Corporació municipal d’Abrera, i és la seva ferma convicció, que correspon 
procedir a deixar sense efecte l’aprovació inicial del PDUI, havent d’integrar --amb 
consens del territori, i als efectes de preservar el benestar del seus habitants--  tots 
els elements posats de manifest, adoptant les solucions oportunes.

Tercer.  –  Instar  el  reeinici  de  la  redacció  de  nous  documents  d’aprovació  inicial 
d’acord  amb  les  al·legacions  fetes  i  amb  la  participació  efectiva  de  totes  les 
administracions, especialment municipals, i agents afectats pel Pla Director Urbanístic 
d’Infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera.

L’Ajuntament  d’Abrera  s’ofereix  a  fer  totes  les  reunions  tècniques  que  siguin 
necessàries  amb totes  les  administracions  i  agents  afectats  per  tal  de  trobar  les 
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millors propostes possibles per tal de donar compliment als objectius del PTMB i del 
PDUI, que com s’ha indicat, ara no s’aconsegueixen.

Quart.-  Notificar  aquests  acords  al  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  a  la 
Delegació del Govern de l’estat a Catalunya, als grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, als Ajuntaments del Baix Llobregat Nord i PDUI, al Consell Comarcal, a 
la Diputació de Barcelona i a les entitats mediambientals d’Abrera.

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

UNANIMITAT de tots els membres assistents.

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

12. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern – juliol i agost 2018

Els membres asssistents es donen per assabentats 

13. Donar compte del Decret de data 20.09.18 de modificació del cartipàs

Els membres asssistents es donen per assabentats 

14. Donar compte al Ple de les contractacions de máxima urgencia dutes a 
terme durant l’any 2018

Els membres asssistents es donen per assabentats 

15. Expedient 6236/2018. Donar compte de la informació pressupostària i 
moviments de latresoreria del 2n trimestre de 2018.
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Els membres asssistents es donen per assabentats 

16. Expedient 5017/2018. Donar compte de l’Informe trimestral de morositat 
corresponent al 2n trimestre de 2018

Els membres asssistents es donen per assabentats 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

17è. PUNT. Precs i Preguntes

17.1 PUNT. Precs i Preguntes escrites

A) Grup Municipal de Ciutadans (Cs)

1.  PREGUNTA: Tema:  Borsa  de  treball  per  a  la  cobertura  temporal  de  personal 
funcionari i laboral.

Atès que l'article 97.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals estableix el següent: "Pregunta és qualsevol qüestió plantejada als òrgans de 
govern en el si del Ple. Poden plantejar preguntes tots els membres de la Corporació, 
o els grups municipals a través dels seus pottaveus.
Atès que el passat 22 d'agost al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es va 
publicar un anunci on es fa pública la publicació dunes Bases Reguladores que han de 
regir el Procés de selecció 5051/2018, per la constitució d'una borsa de treball per a la 
cobertura temporal de personal funcionari i laboral.
Atès que el passat 29 d'agost al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es 
va publicar un anunci on es fa públic el calendari de proves.

Atès que el passat 5 de setembre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es va 
publicar un anunci on es fa pública la modificació del calendari de proves.

Per tot això, plantegem les següents preguntes a l'Equip de Govern en la present 
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sessió al Ple Municipal:

1. Per quin motiu s'ha fet una modificació del calendari de les proves?

2. Quins són els motius pels quals s'ha fet la reserva dels espais abans de la 
publicació de la Ilista provisional d'admesos/es i exclosos/es?

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. José Luis Hita Bullón  
(PSC)

B) Grup Municipal d’Abrera en Comú (AC)

2.  PREGUNTA: Tema: Carril-bici a Hostal del Pi

A Abrera en Comú estem a favor de la mobilitat sostenible, i de promoure l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de mobilitat  i, amb aquest objectiu, hem sol·licitat  en diverses 
ocasions  la  redacció  d’un  estudi  de  viabilitat  i  desenvolupament  d’una  xarxa  de 
carril-bici  a  tot  el  municipi.  Per  aquesta  raó  hem  observat  amb  molt  d'interès  la 
construcció del nou tram de carril bici al carrer Hostal del Pi.
Atès que al tram de carrer Hostal del Pi que va des de l’Avinguda Energia fins al Pont 
del  Treball,  la  circulació  bidireccional  de  les  bicicletes  tindrà  lloc  per  la  vorera 
juntament  amb  el  trànsit  de  vianants  sense  que  estigui  ben  delimitat  l’espai  pels 
vianants i l’espai per la bicicleta posant en perill a vianants i ciclistes.
Atès que entenem que els desplaçaments en bicicleta han de plantejar-se com una 
alternativa a  l’ús del  vehicle privat.  Per aquesta  raó valorem que són els  vehicles 
motoritzats i no els vianants els que haurien de cedir part del seu espai per als carrils 
bici, creant una xarxa de carrils bici connectats entre si de forma segura.
Atès que el carrer Hostal del Pi és un carrer molt transitat per vianants d’Abrera. Amb 
freqüència grups de joves que es dirigeixen al centre comercial o grups d’esportistes 
entrenant.
Atès que el “Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya” editat per la Generalitat 
aconsella una amplada mínima de vorera ciclista de 4 m (per un sol sentit de circulació 
ciclista) i desaconsella la utilització de la vorera ciclista amb carril bici bidireccional. 
Atès que el nou carril bici està plantejat per la calçada justament a la zona on els llocs 
d’aparcament estan més buscats i per la vorera al tram de carrer on n’hi ha superàvit.
Atès  que  en  el  moment  de  redactar  aquestes  preguntes  no  ens  consta  que  la 
prolongació del carril bici en cap altra direcció i no ens consta l’existència  d’un pla 
aprovat de desplegament de carrils bici a Abrera.
Plantegem les següents preguntes:

 Està prevista la prolongació del carril bici per la calçada, el que permetria 

corregir l’actual situació de perill, fins al nucli urbà i la seva connexió amb el 
carril  bici  existent al carrer Barcelona, o es considera definitiva la solució 
actual per la vorera?

 Està prevista la prolongació del carril bici fins a l’accés de SEAT?

 Està prevista d’alguna manera la connexió amb Martorell?
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 Està prevista la creació de zones d’aparcament de bicicletes al voltant del 

centre comercial?
 S’ha estudiat la possibilitat d’introduir elements d’ombra al llarg del traçat? 

 Està prevista la redacció d’un estudi de viabilitat i desenvolupament d’una 

xarxa de carril-bici per a tot el municipi?
 En cas de resposta afirmativa a alguna de les preguntes. En quin termini es 

preveu la construcció?

Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Albert Roca i Presas 
(PSC)

3. PREC:  Tema:   Millores a la via pública per prioritzar els usos de la gent

Vista  la  proposta  d’Abrera  en  Comú  de  realitzar  una  Auditoria  Urbanística  amb 
perspectiva de gènere i de la infància, a través d’una moció que va ser rebutjada al 
passat Ple pel grups de govern. 

Vist que una de les peticions que Abrera en Comú hem plantejat durant els processos 
d’elaboració dels pressupostos municipals ha estat garantir la mobilitat urbana de les 
persones amb diversitat  funcional  i  gent  gran  i  condicionar totes les instal·lacions 
municipals per fer possible la seva accessibilitat.

Atès que existeixen que molts carrers i places del nostre poble continuen presentant 
problemes per a la circulació de cadires de rodes, cotxets de nadons, etc. amb voreres 
en mal estat, per obres inacabades o oblidades, amb elements de jardineria (plantes 
descuidades) que ocupen la vorera i obliguen a baixar i transitar per la via dels cotxes. 
Poden servir com a exemple el Carrer Magarola, Carrer Picaso, Carrer Gaudí, Carrer 
Antonio  Machado,  en  ambdues  bandes  de  l'Ernest  Lluch,  els  carrers  de  la  Plaça 
Rafael Casanova, entre altres, de les dificultats per a passejar-hi o circular-hi per a 
persones en cadira de rodes, amb nens i nenes, amb caminadors.

Atès  que,  fins  i  tot,  actuacions  de  reforma  o  remodelació  de  carrers  ja  existents 
continuen reproduint errors prou coneguts com a senyals de trànsit, fanals o arbres 
que deixen molt poc espai per a la circulació peatonal. 

Atès que no només és un problema de disseny urbanístic mal realitzat i que no ha 
tingut en compte la priorització de les persones i els diferents usos que en faran, sinó 
que a més és un tema de deixadesa,  falta d’arrenjament de les jardineres (Carrer 
Magarola i Gaudí), o obres que aixequen voreres 

Per tot això, plantegem el següent Prec:

1. Executar les actuacions en la via pública per arreglar el paviment de voreres 
que s’ha abandonat després d’obres puntuals. 
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2. Executar les actuacions de jardineria per podar les jardineres que ocupen la via 
pública i analitzar solucions a futur amb altres tipus de plantes no al·lòctones ni 
invasives. 

3. Realitzar una diagnosi de punts negres per a la mobilitat de les persones que 
permetin  la  circulació  i  el  passeig  en  bones  condicions  de  seguretat  i 
accessibilitat per a tothom, als carrers i places d’Abrera i el disseny de mesures 
correctores.

4. Incorporar com a directriu en el disseny de noves vies urbanes o places i en la 
remodelació  de  les  existents  l'obligatorietat  de  garantir  el  pas  lliure  sense 
obstacles per a persones amb diversitat funcional, la perspectiva de gènere i de 
la infància i de la gent gran. 

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

4. PREC:  Tema:   Disseny de la nova vorera del Carrer Hostal del Pi

Darrerament,  s’ha produït  la  reordenació de l’espai  de vorera i  calçades del  carrer 
Hostal  del  Pi  entre  la  rotonda  de  la  SEAT i  l’Avinguda  Energia.  Dintre  d’aquesta 
actuació, a la vorera oest s’han instal·lat unes llambordes que s’eleven de terra reduint 
notablement l’amplada de pas d’aquesta vorera.

Atès que les voreres del carrer Hostal  del i  són força transitades per la ciutadania 
d’Abrera, que l’utilitza com a prolongació de l'espai urbà i en fa un ús més intensiu del 
que cabria esperar en qualsevol carrer del Polígon industrial.

Atès  que  segons  l’Ordre  VIV/561/2010,  que  estableix  les  condicions  bàsiques 
d’accessibilitat  a  tot  el  territori,  l’amplada  mínima de  pas per  un  itinerari  Peatonal 
accessible ha de ser de 1,80 m, acceptant una amplada mínima d'1,50 m en zones   
urbanes consolidades.

Atès que l’amplada inicial de vorera  (1,75 m)  s’ha vist reduïda a una amplada de pas 
de 1,2 m per la instal·lació d’aquestes llambordes i que aquesta amplada és insuficient   
fins i tot per la circulació de 2 vianants circulant en el mateix sentit.

Atès que els 14 cm de desnivell de les llambordes són suficients per obstaculitzar el 
pas, però no són suficientment identificables a la llum del dia, i  que no tenen cap 
visibilitat en la foscor provocant risc d’ensopegades i caigudes pels vianants.

Presentem el següent Prec:

 Restituir  la planitud de la vorera per oferir  l’amplada màxima de pas.  Si es 

considera necessari impedir l’accés de vehicles a sobre de la vorera, proposem 
la instal·lació de vorades elevades, o de postes verticals tocant al límit de la 
calçada, reduint l’amplada de pas el mínim possible.
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 Garantir l’enjardinament de les jardineres existents en aquest tram de vorera 
amb espècies trepadores que ocultin la tàpia.

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

B) Grup Municipal d’Alternativa d’Abrera (AdA)

5. PREC:  Tema: Esudi d’una nova comissaria, residència per a gent gran municipal i 
nou pavelló esportiu

Amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos 2018, Alternativa d’Abrera va acordar 
amb l’Equip  de  Govern  la  destinació  de  partides  pressupostàries  destinades  a 
realitzar  els  estudis  previs  per  a  la  construcció  d’una  nova  comissaria,  una 
residència per a gent gran municipal  i  un nou pavelló esportiu (i  l’ampliació de 
l’actual).

Tot i que ha passat gairebé un any des de l’aprovació d’aquestes partides, encara 
no disposem de cap d’aquests estudis. 

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

1) Si s’ha fet algun d’aquests estudis. 

2) En cas de no haver finalitzat aquests estudis:

 S’han iniciat? En quina fase es troben?

 Si  no  s’han  iniciat,  quan  tenen  previst  iniciar  l’elaboració  del 
mateixos? 

L’Alcalde dóna resposta al prec en aquesta sessió

6.  PREC:  Tema: Plaga de rates

 Darrerament  veïns  i  veïnes  d’Abrera  ens  han  traslladat  el  seu  malestar  per 
l’abundant presència de rates a diferents zones d’Abrera.
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Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern que expliqui 
al Ple:

1)Quines actuacions s’han portat o es pensen portar a terme per solucionar 
aquesta problemàtica. 

El regidor Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach  (ERC) dóna resposta al prec en 
aquesta sessió

7.  PREC:  Tema: excrements d’ocell a la Via Pública

Des de fa temps els excrements d’ocell a la via pública s’han convertit en un greu 
problema fins al punt d’impossibilitar la normal utilització de mobiliari urbà (com ara 
bancs) o el gaudi d’espais com ara certs carrers o passejos del poble.

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

1) A més de les actuacions actuals, quines actuacions es pensen portar a 
terme per intentar solucionar definitivament aquesta problemàtica. 

Els regidors Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach  (ERC)  i  Sr. Albert Roca 
Presas (PSC)  dónen resposta al prec en aquesta sessió

8.  PREC:  Tema: problemes a la piscina d’estiu

Enguany, durant la temporada d’estiu, hem rebut diverses queixes al respecte de 
l’estat  de  la  piscina  d’estiu,  especialment  relacionades  amb  la  neteja  de  la 
instal·lació i de l’espai verd que l’envolta però també amb l’estat de l’equipament 
(mal funcionament de les dutxes, etc.)

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

1)Quines actuacions s’han portat a terme durant la temporada d’estiu. 

2)Quines actuacions de manteniment es pensen portar a terme durant els 
pròxims mesos.
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El regidor Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) dóna resposta al prec en 
aquesta sessió

9.  PREC:  Tema: paviment del carrer Antonio Machado

Des de fa un temps, l’enllosat de la vorera del carrer Antonio Machado a la banda 
del parc de Can Morral i a l’alçada de la Casa de Cultura està parcialment aixecat.

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

1)Que  realitzi  les  actuacions  necessàries  per  solucionar  aquesta 
problemàtica. 

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

10.  PREC:  Tema: escocells del carrer Gaudí

 Segons ens han fet saber alguns veïns i veïnes, els escocells del carrer Antoni  
Gaudí,  a la banda dels números imparells a l’alçada d’algunes de les vivendes 
unifamiliars,  especialment  entre els  carrers Federico García Lorca i  Passeig de 
l’Estació, ocupen part de la vorera dificultant el pas de vianants degut a la poca 
amplada de la mateixa, un fet que s’agreuja pel fet que aquests escocells no estan 
suficientment reomplerts amb terra o cautxú.

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

1)Que  realitzi  les  actuacions  necessàries  per  solucionar  aquesta 
problemàtica. 

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

11.  PREC:  Tema: inspecció dels fanals esfèrics

Darrerament  hem  sabut  d’algun  incident  relacionat  amb  els  fanals  esfèrics 
instal·lats  en  carrers  o  places  del  municipi.  Degut  potser  a  la  seva  forma  o 
deteriorament,  aquests  fanals  sembla  que  tinguin  tendència  a  inclinar-se  i,  en 
algunes ocasions, a caure a terra amb petits impactes. 
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Per tot això, des d’Alternativa d’Abrera demanem a l’Equip de Govern:

1)Que es realitzi una auditoria dels fanals esfèrics del municipi per valorar el  
seu estat de conservació.

2)Que es substitueixin els fanals que estiguin en mal o dubtós estat per un 
altre tipus de fanal més estable i resistent. 

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

12. PREC:  Tema:  rehabilitacions a Can Morral

Fa uns mesos vam sol·licitar a l’Equip de Govern que es realitzessin les actuacions 
o gestions necessàries per solucionar els problemes apareguts a la via pública al 
barri de Can Morral, com ara voreres i asfalt aixecats.

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

1)Que se’ns informi de l’estat actual de la qüestió i de la previsió d’inici de 
les obres de rehabilitació d’aquest espai. 

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

13. PREC:  Tema: Subvencions per a famílies monoparentals i per a joves

Amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos 2018, Alternativa d’Abrera va acordar 
amb l’Equip  de  Govern  la  destinació  de  partides  pressupostàries  destinades  a 
subvencionar l’IBI a famílies monoparentals i el lloguer per a joves.

Tot i que ha passat gairebé un any des de l’aprovació d’aquestes partides, cap de 
les subvencions s’ha començat a aplicar

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

1)Per quins motius no s’apliquen encara aquestes subvencions. 

2)Quan tenen previst iniciar la seva aplicació. 

La  regidora Sra. Maria Teresa Novell Joya (PSC) dóna resposta al prec en 
aquesta sessió
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17.2  PUNT. Precs i Preguntes orals

A) Grup Municipal d’Abrera en comú-E

Pregunta el regidor Sr.Valeri Mena Doce 

1.  PREGUNTA: Tema: Queixes veïns soroll màquines escombradores

“Ens arriben queixes dels veïns i veïnes dels olors de les màquines que s’utilitzen per  
escombrar  els  carrers,  aquestes  que  acompanyen  a  lo  que  seria  la  màquina  
d’escombrar i que venen darrera, abans  la utilització d’aquestes màquines sopladores  
era puntual i ara ha passat a ser una rutina, repeteixo, són aquestes màquines que  
van darrera de la  principal,  no?,  aquestes màquines,  doncs ténen un alt  nivell  de  
sonoritat ja que són de combustió i preguntem si ténen una previsió de primer, una  
medició d’audiometria d’aquestes màquines ja que en la franja horària en què es fan  
servir  és molt  d’hora,  és  al  dematí,  i  si  ténen previsió  de canviar  aquest  tipus de  
màquina per alguna màquina de batería o màquina eléctrica que existeixen avui en dia  
al mercat “

Pregunta pendent de resposta

El  regidor Albert Roca Presas (PSC), comenta que ho consultarà.

2.  PREGUNTA: Tema: Queixes veïns pudor clavegueram pisos Abrera Parc

“i per altra banda també hi han veïns i veïnes que ens fan arribar queixes per la pudor  
que de vegades se sent provinent del clavegueram de la part dels pisos d’Abrera Parc,  
la part  que té el parc aquest  interior allà,  doncs, de vegades se sent molta olor a  
clavegueram i creiem que pot ser causa del tipus de clavegueram o de tuberies que hi  
ha en aquella zona que són de fibrociment o ciment, són aquestes tuberies d’aquestes  
antics, de fa més de cinquanta anys i si s’ha pensat en substituir aquest sistema de  
clavegueram per tuberies de PVC .”

Pregunta pendent de resposta

El  regidor Albert Roca Presas (PSC), comenta que ho miraran i preguntaran als 
tècnics.
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