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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE PLE

Jesús Naharro Rodríguez (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: f8dc3f5e8cecb9c3065514f1058f586a

César Romero Garcia (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: 65f3717bfa59a95b9c4393cc9b6da473

ACTA

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
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26-03-2020.
2. Expedient 190/2020. Cessions urbanístiques a l’Ajuntament d’Abrera de tres
parcel·les amb qualificació i ús públic.

6. Expedient 2418/2020. Modificació de la codificació del lloc de secretària de la
Unitat del Gabinet d’Alcaldia.
7. Expedient 2436/2020 Aprovació d’una modificació puntual de l'Ordenança fiscal
número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o
permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals.
8. Expedient 2445/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al
Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 02/2020, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
9. Expedient 2617/2020. Moció d'Abrera en Comú per una transició a la normalitat
des del diàleg i la col·laboració institucional.
10. Expedient 2618/2020. Moció de l'equip de govern per a l'activitat municipal i
l'impuls de mesures socioeconòmiques per pal·liar els efectes provocats per la
COVID-19.
11. Expedient 2632/2020. Moció presentada per PSC i ERC de resolució de suport als
treballadors i treballadores de Nissan i empreses auxiliars proveedores.
12. Urgències.
12.1 Expedient 2812/2020. Proposta d'acord plenari de l'activitat municipal per una
transició a la normalitat i l'impuls de mesures socioeconòmiques per pal·liar els efectes
provocats per la Covid-19

2

ACTA DE PLE

5. Expedient 2193/2020. Rectificació d‘error aritmètic incorregut en la redacció de
l’acta del Ple ordinari de data 28/11/19.
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4. Expedient 1539/2020. Aprovació increment retributiu derivat del Reial decret llei
2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions a l’àmbit del sector públic.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

3. Expedient 626/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.

ACTIVITAT DE CONTROL

13. Expedient 1810/2020. Donar compte al Ple del decret de l'Alcaldia 2020-0485 de 2
d'abril de 2020, d'adopció de mesures pel cas de la crisi sanitària del COVID-19 en
relació amb el transport urbà col·lectiu municipal.
14. Expedient 2136/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació
dels acords de les Juntes de Govern - de març i abril 2020.

empreses auxiliars proveedores.
Intervenen Carlos de Pablos (UGT) i José María Romero (CCOO).
11é PUNT. Expedient 2632/2020. Moció presentada per tots els grups
municipals de resolució de suport als treballadors i treballadores de Nissan i
empreses auxiliars proveedores.
RESOLUCIÓ DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE
NISSAN I EMPRESES AUXILIARS PROVEEDORES

Atès que actualment a Abrera tenim moltes empreses lligades al sector de
l’automoció que compten amb una important plantilla de persones i que per aquest
sector l’any 2020 serà complex i incert.
El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que una
mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdors i empreses auxiliars que
treballen per a Nissan, i que afecta més de 20.000 treballadors i treballadores a
Catalunya.
Tots els grups municipals PSC, ERC, Alternativa d’Abrera, Abrera En Comú i
Ciutadans volem manifestar que el sector de l’automoció és un motor important de
l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a centenars de
milers de treballadors i treballadores a Catalunya.
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L’alcalde pren la paraula, dona la benvinguda a la sessió al Sr. Carlos de Pablos
(UGT) i al Sr. José María Romero (CCOO). Canviant l’ordre del dia, procedeix a la
lectura de la moció presentada en suport als treballadors i treballadores de Nissan i

ACTA DE PLE

PART RESOLUTIVA

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

15. Precs i preguntes. Degut a l'estat d'alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de
14 de març, la ciutadania podrà formular precs i preguntes al ple per correus
electrònic a l'adreça secretaria2@abrera.cat fins a 24 hores abans de la celebració
del ple.

Atès l’impacte que aquesta situació pot tenir a l’ocupació, tant a les empreses de
fabricació com als proveïdors d’aquestes i l’impacte que pot tenir a la comarca en
general i al nostre municipi en particular.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1.- Els grups integrants de l’Ajuntament d’Abrera manifesten el seu total suport als
treballadors i treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es troben en
vaga indefinida per la incertesa a què s’enfronten davant el possible cessament de
l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca (Barcelona),
Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca.

4.- Donar trasllat d'aquests acords als sindicats d’empresa, a la Unió d’empresaris
d’Automoció de Catalunya, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i
al Ministeri d’Indústria.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per
unanimitat dels assistents.

ACTA DE PLE

3.- Per tot això, l’Ajuntament d’Abrera insta la direcció de Nissan a replantejar-se les
seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució que permeti el
manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones
treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

2.- El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la
Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar
la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i
l’ocupació que en depèn.

Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 26 de març de 2020, és
aprovada per unanimitat dels assistents.

2n PUNT. Expedient 190/2020. Cessions urbanístiques a l’Ajuntament d’Abrera
de tres parcel·les amb qualificació i ús públic.
En data 4 de febrer de 2020 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local i en
relació amb l’expedient 7672/2019 es va adoptar, entre d’altres, l’acord d’atorgar i
aporvar llicència de parcel.lació a favor de la societat NOVABRERA, S.L. en els
següents termes:
“Primer. Atorgar i aprovar la llicència de parcel·lació, expedient núm. 7672/2019,
sol·licitada per FRANCESC CAMPS PALOU, amb NIF 33862279T, en representació
de NOVABRERA, SL, amb CIF B60675782, d'acord amb el projecte adjuntat signat
pel representant (arquitecte), les dades del qual són les següents
Finca matriu:
- Finca registral núm. 247.
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1r PUNT. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26 de març de-2020 .

Les parcel·les resultants de la parcel·lació són les següents:
- Parcel·la Resultant RA (LOT 1 parcel·la B):
- Ref. cadastral: 8772005DF0987S0001RD
- Superfície: 2.719,50 m2
- Límits: Nord: tapia cementiri municipal antic Sud: Zona pública i camí
Est i Oest: zona esportiva municipal

Practicades les segregacions en resultarà una resta de finca (registral 247) amb les
següents dades:
(LOT 5, parcel·la A, resta de finca) finca 247, inscrita al Registre de la propietat núm.
3 de Martorell, Tom 2.895, llibre 173 d’Abrera
- Ref. cadastral: 8471701DF0987S0001GD
- Superfície: 2.640,48 m2
- Límits: Nord: carrer Ponent
Sud: passatge de la Generalitat i plaça Pau Casals Est: avinguda Generalitat, 9-13
Oest: carrer Rosers
Aquesta resta de finca es troba afectada per dues porcions de terreny o franges, una
de 30,17m2 i una altra de 271,67m2 les quals seran objecte de cessió gratuïta en el
seu dia per estar qualificades com a Vial.”
El 03.03.2020 amb RE-6 es presenta una instància on s’ofereix la cessió de tres
parcel·les que tenen la qualificació i ús públic. Aquestes parcel·les son les següents:
a) 1. Finca de superfície 150,22 m2, situada a l’avinguda Generalitat núm. 14
d’Abrera, qualificada com a Sistema de Parcs i Jardins Urbans, clau P (Lot 2).
5
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- Parcel·la Resultant RD (LOT 4 parcel3la E)
- Ref. cadastral: 08001A014000310000EK
- Superfície: 3.213,01 m2
- Límits: Nord: carrer Martorell, terrenys CEIP F. Platón i Sartí i parc públic Sud:
torrent Gran d’Abrera
Est: carrer Nou i camí de les Mates
Oest: carrer Manresa
Aquesta parcel·la es troba inclosa tota ella en l’àmbit del Pla Parcial d’ordenació dels
sectors Nord-oest i Abrera romànica aprovat per la Comissió provincial d’Urbanisme
en data 27.07.78. A l’Annex 1 d’aquest informe s’adjunta el plànol corresponent a la
zonificació

ACTA DE PLE

- Parcel·la Resultant RC (LOT 3 parcel·la D)
- Ref. cadastral: 8270204DF0987S0001PD - Superfície: 28,65 m2
- Límits: Nord: edifici d’habitatges
Sud: zona d’aparcaments adjacent al carrer Ponent
Est: carrer Martorell
Oest: resta de zona urbanitzada adjacent al carrer Manresa

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

- Parcel·la Resultant RB (LOT 2 parcel·la C):
- Ref. cadastral: 8471402DF0987S0001SD
- Superfície: 150,22 m2
- Límits: Nord: carrer Ponent i parc de l’Església (de la Vinya) Sud: avinguda de la
Generalitat
Est: avinguda Generalitat, 12 i parc de l’Església (de la Vinya)
Oest: avinguda de la Generalitat

b) 2. Finca de superfície 28,65 m2 situada al carrer Martorell d’Abrera,
qualificada com a sistema viari, clau V (Lot 3).
c) 3. Finca de superfície 5.308,50 m2, situada a l’àmbit del Pla Parcial Nord-oest
d’Abrera i Abrera romànica, qualificada de verd públic, clau V (Lot 4).”

S'han emès en relació a la tramitació de l’aprovació de les cessions urbanístiques
informe tècnic núm. 2020-0019 de data 9 de març de 2020 subscrit pel Cap del
departament d’Urbanisme que consta a l’expedient i que, en la part essencial i pel
que es refereix a les porcions de terrenys objecte de cessió, així com pel que es
correspon amb la seva qualificació urbanística, i minuta notarial, estableix el següent:
“Finca 1
- Ref. cadastral:
- Superfície:
- Límits:

8471402DF0987S0001SD
150,22 m2
Nord: carrer Ponent i parc de l’Església (de la Vinya)
Sud: avinguda de la Generalitat
Est: avinguda Generalitat, 12 i parc de l’Església (de la Vinya)
Oest: avinguda de la Generalitat
La qualificació que li atribueix el PGO és de Parcs i jardins urbans clau P.
Finca 2
- Ref. cadastral:
- Superfície:
- Límits:

8270204DF0987S0001PD
28,65 m2
Nord: edifici d’habitatges
Sud: zona d’aparcaments adjacent al carrer Ponent
Est: carrer Martorell
Oest: resta de zona urbanitzada adjacent al carrer Manresa
La qualificació que li atribueix el PGO és de sistema viari clau V.
Finca 3
- Ref. cadastral:
08001A014000310000EK
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En el procés de tramitació 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.

ACTA DE PLE

Normativa aplicable
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme (en endavant TRLU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en
endavant RLU).
Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (en endavant RPLU).
Pla Parcial d’ordenació denominat “Nord-oest i Abrera romànica”, aprovat per la
Comissió provincial d’Urbanisme en data 27.07.78.
Revisió del Pla General d’Ordenació (PGO) d’Abrera, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 14 d’octubre de 1987, acordada la seva
publicació a efectes d’executivitat el 3 de febrer de 1988 i publicat al DOGC de
16.03.1988. Normes urbanístiques publicades al DOGC núm. 5.006 de 12.11.2007
(en endavant NNUU).

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Juntament amb la documentació corresponent es va acompanyar proposta de minuta
notarial corresponent a la cessió d’aquestes porcions de terreny.

- Superfície:
- Límits:
públic

5.308,50 m2
Nord: carrer Martorell, terrenys CEIP F. Platón i Sartí i parc

Sud: torrent Gran d’Abrera
Est: carrer Nou i camí de les Mates
Oest: carrer Manresa
La qualificació que li atribueix el PGO, segons l’article 154, corresponent al sector
núm. 2 Nord-oest d’Abrera, és d’acord amb el Pla Parcial d’ordenació denominat
“Nord-oest i Abrera romànica”, aprovat per la Comissió provincial d’Urbanisme en
data 27.07.78. Aquest Pla Parcial d’ordenació qualifica aquesta porció de terreny,
que és de cessió obligatòria, com a Verd públic, clau V.

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 d’Urbanisme i Espai Públic 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, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 20191009, de data 27 de juny, de delegació de competencies de l’Alcalde a favor dels
regidors i regidores, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Acceptar l’oferiment de cessió gratuïta de les finques 1 i 2, porcions de terreny
de 150,22 i 28,65 m2 corresponents, respectivament a Parcs i Jardins Clau P i Sistema
viari Clau V del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal.
Segon. Acceptar i tenir fer formalitzada la cessió obligatòria i gratuïta de la finca 3,
porció de terreny de 5.308,50 m2, corresponent al sector núm. 2 Nord-oest d’Abrera de
pel Pla Parcial d’ordenació denominat “Nord-oest i Abrera romànica”, i qualificada com a
Verd públic, clau V de cessió obligatòria i gratuïta de naturalesa urbanística.
7
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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.
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CONCLUSIÓ
En la minuta presentada de cessió obligatòria i gratuïta atorgada per Novabrera SL a
favor de l’Ajuntament d’Abrera, en el darrer paràgraf de la pàgina 10, en la
qualificació urbanística corresponent a la finca 3, cal indicar que la qualificació és la
que li atribueix el Pla Parcial Nord-oest i Abrera romànica, aprovat per la Comissió
provincial d’Urbanisme en data 27.07.78, com a verd públic, clau V.
Tenint en compte això, s’informa favorablement la documentació presentada de la
cessió des les tres parcel·les.”

ACTA DE PLE

El sector “Nord-oest i Abrera romànica” és un sector de propietari únic. L’acta de
cessions urbanístiques es va signar en data 11.06.1993 i va ser ratificada per acord
de Ple número 824 de data 11.06.1993. En aquesta acta va manifestar la voluntat de
cessió, entre d’altres, el sòls qualificats pel Pla General com a sistema viari, sistema
de parcs i jardins urbans i sistema equipament esportiu.

Tercer. Diligenciar l’aprovació de la proforma de l’escriptura de cessions que s’adjunta
com annex a aquest acord, amb les modificacions indicades a l’informe de l’arquitecte
municipal, facultant l’Alcalde per a la seva signatura.
Quart. Notificar aquest acord a NOVABRERA, S.L., adjuntant una còpia de la proforma
notarial, i comunicar-lo a l’Àrea de Territori i Sosteniblitat, al Departament d’Intervenció
general, Tresoreria i Finances així com a qui consti com a interessat en l’expedient
administratiu.

ANNEX PROFORMA D’ESCRIPTURA DE CESSIONS
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En Abrera, a
Ante mí, FRANCISCO PRUDENCIO CUBILLAS TRIANA, Notario del Ilustre Colegio
de Cataluña.
====================COMPARECEN=================
Como cedente:
DOÑA EVA MORENO BORLANSA, de profesión ingeniera, mayor de edad, viuda,
con domicilio profesional en (08197) Sant Cugat del Valles, provincia de Barcelona,
calle Gerani, 9; y provista de DNI/NIF número 38.117.333-P.
Como cesionario:
V. S. DON JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ, Alcalde Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Abrera, mayor de edad, domiciliado a estos efectos del presente
otorgamiento, en la Plaça de la Constitució número 1 de Abrera, y con D.N.I./N.I.F.
39-362-663-A.
====================INTERVIENE====================
a) DOÑA EVA MORENO BORLANSA, en nombre y representación, como
administradora única, de la mercantil "NOVABRERA, S.L.", domiciliada en Passeig
Gerani Num.9, Sant Cugat Del Valles, 08197. CIF número B60675782.
Antecedentes: Fue constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada
por el Notario de Barcelona, don Hugo Lincoln Pascual, el día 24 de octubre de
1994, bajo el número 2.783 de protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de
Barcelona al tomo 29.928, folio 15, hoja número B-119269.
Objeto social: El de inmobiliaria y construcción en general.
A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
manifiesta la persona compareciente que el código de actividad económica de su
principal actividad es: 4110. – Promoción inmobiliaria.
Legitimación de su actuación: DOÑA EVA MORENO BORLANSA, actúa en su
condición de administradora única, cargo para la que fue nombrada en la escritura
de cese y nombramiento de cargos, autorizada en Barcelona, el día veinticinco de
junio de dos mil quince, ante el Notario que fue don Francisco Javier Hernández
Alonso, bajo el número 1.693 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
esta provincia al tomo 29928, folio 16, hoja B119269, inscripción 12ª.
Asevera la compareciente que la Sociedad que representa existe, que no ha variado
la personalidad jurídica de la misma, su domicilio, denominación, forma social y
demás circunstancias relativas a la misma y que su cargo y facultades
representativas se hallan plenamente vigentes.

ACTA DE PLE

<<ESCRITURA DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA OTORGADA POR
NOVABRERA, S.L. A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE ABRERA.>>
NUMERO
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ACTA DE PLE

Yo, el notario, tengo a la vista copia autorizada de la citada escritura, y considero que
la compareciente tiene con facultades representativas suficientes para llevar a efecto
la presente ESCRITURA DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA OTORGADA
POR NOVABRERA, S.L. A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE ABRERA.
A los efectos de lo establecido el artículo 4. de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, hago
constar que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone
la mencionada Ley, cuyo resultado consta en el acta de manifestaciones, autorizada
por el notario de Barcelona, Salvador Farrés Reig, en el día dieciséis de noviembre
de dos mil dieciocho, bajo el número 2617 de protocolo, manifestando la señora
compareciente, no haber sufrido modificación alguna la titularidad real en dicha acta
consignada.
b) V. S. DON JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ, en nombre y representación del
Excelentísimo Ayuntamiento de Abrera con domicilio en Plaça de la Constitució
número 1 de Abrera y con C.I.F. P0800100-J.
Ejerce dicha representación en virtud de su cargo, cuyo ejercicio me consta por
notoriedad.
Yo, el notario, considero que el compareciente tiene facultades representativas
suficientes para llevar a efecto la presente ESCRITURA DE CESIÓN OBLIGATORIA
Y GRATUITA OTORGADA POR NOVABRERA, S.L. A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE ABRERA.
Tienen, a mi juicio, en el concepto en que intervienen, capacidad legal para otorgar la
presente ESCRITURA DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA OTORGADA POR
NOVABRERA, S.L. A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE ABRERA, y al efecto:
================ E X P O N E N ===============
I.- Que el Pla General d’Ordenació d’Abrera acabado de redactar el 1986, y
aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Barcelona el 14 de
octubre de 1987, y publicado el 3 de febrero del 1988 -sus NNUU fueron publicadas
en el DOGC num 5006 en fecha 12 de noviembre de 2007, impone la obligación de
ceder gratuitamente las fincas que se describen en el EXPONEN II al Ayuntamiento
de Abrera, sin que proceda tramitar proyecto alguno de equidistribución, porque la
edificación permitida por las determinaciones del planeamiento que originan dicha
cesión, están totalmente realizadas, según se acredita con certificación expedida,
por el/la secretario/a del Ayuntamiento de Abrera, ***, con el visto bueno de su
Alcalde/Presidente, V. S. DON JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ, que me entregan y
se incorpora a la matriz de esta escritura.
En la licencia de segregación que se incorpora a la escritura que se cita
posteriormente en el apartado título, también se recoge que dichas fincas son de
cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Abrera.
II. - Que "NOVABRERA, S.L." es dueña del pleno dominio de las siguientes fincas
que son objeto de cesión obligatoria y gratuita:
A) Urbana, situada en Avenida Generalitat 14, en el término de Abrera. En ella se
encontraba enclavada una edificación en estado ruinoso, en la actualidad ya
demolida, quedando únicamente algunos restos de pavimento de la antigua
edificación. Tiene una superficie de ciento cincuenta metros con veintidós decímetros
cuadrados (150,22 m²). LINDA: al norte, con calle Ponent y Parque de la Iglesia; Sur,
con la Avenida de la Generalitat; Este, o derecha entrando con Avenida de la
Generalitat
número
12,
finca
con
referencia
catastral
número
8471406DF0987S0001WD; y Oeste, con la Avenida de la Generalitat.
En el catastro la finca descrita está integrada dentro de la finca con referencia
catastral número: 8471402DF0987S0001SD.
Calificación Urbanística: manifiestan los comparecientes que la calificación que le
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Tiene asignada la referencia catastral número: 08001A014000310000EK, como
se acredita con certificación catastral descriptiva y gráfica, que incorporo a esta
matriz, obtenida de la Sede Electrónica de Catastro a través de los medios
telemáticos legalmente previstos.
En cuanto a la obligación de declarar la alteración catastral, establecida en el artículo
13 de Ley del Catastro, hago saber a los comparecientes, que habiéndose aportado
la Referencia Catastral y siendo uno de los supuestos de comunicación notarial
previstos en el artículo 14 de la mencionada Ley, no está obligada a realizar la
correspondiente declaración de alteración catastral.
Si el resultado de la comunicación por mí efectuada es positivo en su totalidad, se
me autoriza para adjuntar a la copia autorizada de la presente, nueva certificación
descriptiva y gráfica obtenida, a mi elección, a través de Signo o de la Sede
Electrónica del Catastro, lo que haré acompañándosela a la copia autorizada de la
escritura junto con la comunicación de inicio del procedimiento. Si no fuera total, la
acompañaré con las notificaciones recibidas de Catastro.
Para el caso de que la comunicación no consiga automáticamente la alteración
catastral pero haya iniciado la comunicación de datos, se acompañará a dicha copia
autorizada la comunicación generada desde la Sede Electrónica de Catastro donde
se indicará que es posible que el interesado deba acudir a las oficinas catastrales
para verificar el cambio.
Los comparecientes me requieren a mí, el Notario, para que remita a la Dirección
General del Catastro, copia simple electrónica de la presente escritura por los
medios telemáticos habilitados a tal fin.
Calificación Urbanística: La calificación urbanística es la que le atribuye el Pla
Parcial Noroeste y Abrera Románica, aprobado por la Comisión provincial de
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INSCRIPCIÓN: Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Martorell número
tres, al tomo , libro de Abrera, folio , finca número .
B) Urbana, situada en carrer Martorell, del término municipal de Abrera. Abarca una
franja de terreno triangular de aproximadamente veintiocho metros con sesenta y
cinco decímetros cuadrados (28,65 m²). LINDA: al Norte, con calle Martorell; al Sur,
con zona de acceso al nuevo CAP de Abrera; al Este, con calle Martorell; al Oeste,
con edificio que tiene su acceso por la calle Manresa número 9-15.
En el catastro la finca descrita está integrada dentro de la finca con referencia
catastral número: 8270204DF0987S0001PD.
Calificación Urbanística: manifiestan los comparecientes que la calificación que le
atribuye el PGO de Abrera, es la de Sistema Viario, Clau V.
INSCRIPCIÓN: Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Martorell número
tres, al tomo , libro de Abrera, folio , finca número .
C.- Urbana: Parcela 31 del polígono 14, al sitio de Can Noguera, del término
municipal de Abrera. Tiene una superficie de cinco mil trescientos ocho metros con
cincuenta decímetros cuadrados (5.308,50 m²), perteneciente al Plan Parcial Noreste
de Abrera y Abrera románica. LINDA: al Norte, en parte, con calle sin nombre, en
parte con calle Martorell, en parte con Colegio Francesc Platón i Sartí, finca con
referencia catastral número: 8467601DF0986N0001YA, con entrada por calle
Salvador Espriu 1, y en parte también con espacio público; al Sur, la parcela 9001
del polígono 29, torrente de Abrera, finca con referencia catastral número:
08001A029090010000EI; al Este, con parcela 9005 del polígono 19, cami de les
Mates, finca con referencia catastral número: 08001A017090050000EQ y con calle
Nou; y al Oeste, con Calle Manresa.

ACTA DE PLE

atribuye el PGO de Abrera, es la de Sistema de Parques y Jardines Urbanos, Clau P.

Urbanismo en fecha 27.07.78 como Verde Público, clave V.

La cesión se realiza libre de cargas y gravámenes, y también de arrendatarios y
ocupantes, cumpliéndose la carga urbanística aludida con la aceptación de la cesión
por parte del Ayuntamiento de Abrera.
El Ayuntamiento de Abrera, por medio de su Alcalde/Presidente, acepta dicha cesión.
Las fincas son adquiridas por el Ayuntamiento de Abrera, con el uso urbanístico que
consta a continuación de su descripción y con el carácter de bien de dominio público
de uso público.
SEGUNDO.- GASTOS E IMPUESTOS.- Los gastos e impuestos que se deriven de
la presente escritura serán a cargo de NOVABRERA, S.L., la cual solicita las
exenciones fiscales que procedan, por tratarse de una Cesión Gratuita a favor del
Ayuntamiento de Abrera.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.- Informo debidamente de que según el artículo 249
del Reglamento Notarial se puede obtener asiento de presentación de esta escritura
en el libro diario del Registro de la propiedad correspondiente, bien por remisión
telemática de copia autorizada electrónica, bien por comunicación por telefax de los
datos reglamentariamente exigidos. Los comparecientes solicitan del infrascrito
Notario que envíe por VÍA TELEMÁTICA al Registro de la Propiedad
correspondiente, testimonio en relación de esta escritura para su presentación en el
Libro Diario. Yo, el Notario, haré constar, por medio de diligencia en esta matriz, la
11
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Y yo, el Notario, advierto a los comparecientes que la situación registral existente con
anterioridad a la presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad
prevalecerá sobre la información registral antes expresada.
II.- ARTÍCULO 160 letra f) de la Ley de Sociedades de Capital: A los efectos de lo
dispuesto en dicho precepto la sociedad transmitente hace constar que lo transmitido
NO tiene la consideración de activo esencial de la misma y especialmente que lo
transmitido no supera el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuran en
el último balance aprobado, y por todo ello que la presente no precisa autorización
de la Junta General de la entidad.
III. Y, expuesto cuanto antecede, los comparecientes.
OTORGAN:
PRIMERO.- CESION OBLIGATORIA Y GRATUITA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
DE ABRERA.
NOVABRERA, S.L., a través de su representante, cede al Ayuntamiento de Abrera
en concepto de cesión obligatoria y gratuita conforme al Plan General de
Ordenación Urbana citado en el EXPONEN I, las fincas descritas en el EXPONEN
II.

ACTA DE PLE

INSCRIPCIÓN: Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Martorell número
tres, al tomo , libro de Abrera, folio , finca número .
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS.
TÍTULO: le pertenece las fincas descritas a NOVABRERA, S.L., en virtud de
escritura de segregación autorizada por mí, el día , bajo el número de mi protocolo.
Copia autorizada de la citada escritura he tenido a la vista.
INFORMACIÓN REGISTRAL: La descripción de las fincas, su titularidad y situación
de cargas, en la forma expresada en los párrafos anteriores resulta de las
manifestaciones de la parte cedente, del título de propiedad que me exhiben, y de la
nota simple del Registro de la Propiedad obtenida con fecha de de de dos mil
diecisiete, que yo, el Notario, tengo a la vista, la cual incorporo a la presente matriz.

3r PUNT. Expedient 626/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.
Vista la Memòria de la de la presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora
delegada de Serveis Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania,
Gestió Documental, Transparència i Gestió de les Persones de data 12 de maig de
2020, mitjançant la qual es justifica la tramitació del corresponent expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits comprensiu de diferents despeses dutes a
terme per aquest ajuntament durant l’exercici de 2019, les quals no es van imputar a
la corresponent anualitat pressupostària per falta de consignació pressupostària o
per omissió del procediment establert, per import total de cent noranta-nou mil cent
cinquanta-set euros amb setanta-vuit cèntims (199.157,78 EUR).
Atès que no obstant el disposat pels articles 172, 173.5 i 176 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
12
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per
unanimitat dels assistents.

ACTA DE PLE

comunicación que a tal efecto me remita el Registro de la Propiedad.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. De conformidad con lo
previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos
personales de los intervinientes serán tratados por el Notario autorizante, cuyos
datos de contacto figuran en el presente documento. Si se facilitan datos de
personas distintas de los intervinientes, estos deberán haberles informado
previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD. La finalidad del
tratamiento es realizar las funciones propias de la actividad notarial y la facturación y
gestión de clientes, para lo cual se conservarán durante los plazos previstos en la
normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación con el
interesado. La base del tratamiento es el desempeño de las funciones públicas
notariales, lo que obliga a que los datos sean facilitados al Notario e impediría su
intervención en caso contrario. Se realizarán las comunicaciones previstas en la Ley
a las Administraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la
plaza. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales,
su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así
como oponerse a este. Frente a cualquier eventual vulneración de derechos, puede
presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
identidad del Delegado de Protección de Datos está publicada en la Notaría.
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION.
Advierto expresamente a la parte otorgante de la obligación que tiene de
cumplimentar el impreso modelo correspondiente ante la GERENCIA TERRITORIAL
DEL CATASTRO, a efectos de alteración del IBI causada por la presente escritura y
de las sanciones económicas en que puede incurrir de no hacerlo.
Hago las reservas y advertencias legales, y en especial las de autoliquidación del
Impuesto (plazo, afección y responsabilidad), así como las consecuencias
sustantivas formales y sancionadoras que puedan derivar de inexactitud en los
valores fiscales declarados.
Les advierto su derecho, que no usan, a leer esta escritura, la leo, prestan su
consentimiento y firman.
Y yo, el Notario, del presente documento redactado en

de les hisendes locals, s’ha de fer front a les despeses realitzades per aplicació al
present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l'enriquiment injust o sense causa. En aquest sentit, l'ajuntament resta obligat en dret
al pagament de les despeses incorregudes, ja que en cas contrari es produiria un
enriquiment injust o sense causa de la hisenda municipal que l'ordenament jurídic no
pot acollir, i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal
Suprem.

La presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada de Serveis
Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió Documental,
Transparència i Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia de
l’Ajuntament d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de juny, de delegació de
competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 17 de juliol de 2019, modificat per Decret
d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 23 de setembre de 2019, proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2020, per import
total de cent noranta-nou mil cent cinquanta-set euros amb setanta-vuit cèntims
(199.157,78 EUR), segons annexos 1 i 2 que formen part d’aquest acord.
Segon. Imputar als crèdits del vigent Pressupost General per a l’exercici de 2020 les
despeses que consten en annex 1 al present, per import total de quaranta-vuit mil
quatre-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-cinc cèntims (48.486,55 EUR).
Tercer. Disposar que s’iniciïn els tràmits necessaris per a l’aprovació de les
corresponents modificacions pressupostàries als efectes de dotar de crèdit adequat i
suficient les despeses que consten en annex 2 al present, per import total de cent
cinquanta mil sis-cents setanta-un euros amb vint-i-tres cèntims (150.671,23 EUR).
ANNEX 1 I 2
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Vist que el que disposen els articles 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 47
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació al
quòrum legal de majoria simple del nombre legal de membres de la corporació per a
l’adopció del present acord.

ACTA DE PLE

Vist el que es preveu a l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, en relació als articles
50.12 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 i 23.1.e)
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en quant a la competència
del Ple en l’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdits.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Vist l’informe de la Intervenció núm. 2020-0023, de data 12 de maig de 2020.
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No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Abstenció: 4
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Així mateix, el citat article 3.Dos estableix, a més de l'exposat anteriorment, que si
l'increment del producte interior brut (PIB) a preus constants el 2019 assolís o
superés el 2,5 per cent, s'afegiria, amb efectes de l'1 de juliol de 2020, un altre 1 per
cent d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat,
l'increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s'hagi produït
sobre el dit 2,5 per cent, de manera que els increments globals resultants seran:
PIB igual a 2,1: 2,20 %
PIB igual a 2,2: 2,40 %
PIB igual a 2,3: 2,60 %
PIB igual a 2,4: 2,80 %
Atès que d’acord a la informació publicada pel INE l’increment del producte interior
brut (PIB) a preus constants el 2019 ha assolit el 2%, i que no correspon l’aplicació
de cap increment addicional establert a l’article 3 del Reial decret llei 2/2020, de 21
de gener.
L'apartat quatre de l’esmentat article 3 del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener,
disposa que la massa salarial del personal laboral, la qual està integrada pel conjunt
de les retribucions salarials i extrasalarials meritades l'any anterior, es podrà
incrementar en el percentatge màxim previst en el seu apartat dos, en termes
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Per Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, s’estableix al seu article 3.Dos, el
qual té caràcter bàsic de conformitat amb la seva disposició final primera, que per
l'any 2020 les retribucions de personal al servei de el sector públic no poden
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte de les vigents a 31
de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest. A
aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25 per cent vinculat a
l’evolució del PIB es considera en còmput anual. No obstant, les despeses d’acció
social, en termes globals, no poden experimentar cap increment el 2020 respecte de
les de 2019.

ACTA DE PLE

4r PUNT. Expedient 1539/2020. Aprovació increment retributiu derivat del Reial
decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.

d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tenint en compte, en
còmput anual, l'increment vinculat a l'evolució del PIB autoritzat el 2019.

Atès que l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament d’Abrera per a
l’exercici 2020 contempla al seu capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos,
el crèdit corresponent a l’increment de les retribucions dels empleats públics per al
present exercici.
Atesa l’Acta de la reunió de data 12 de març de 2020 amb la representació de
personal laboral i funcionari.
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar l’increment de les retribucions complementàries del personal de
l’Ajuntament d’Abrera del 2 per cent amb efectes des de l’1 de gener de 2020, en
aplicació del disposat pel Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.
Segon. Aprovar el mateix increment de la massa salarial del personal laboral de
l’Ajuntament d’Abrera, disposant l’actualització de la seva quantia que, per a l’any
2020, és de 2.633.895,00 euros.
Tercer. Notificar el present acord a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa, als
Serveis Econòmics i al Servei de Gestió de les Persones.
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
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Atès que correspon també al Ple municipal l’aprovació de la massa salarial del
personal laboral, de conformitat amb l’article 103 bis de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

ACTA DE PLE

Atès que en relació a la fixació de les retribucions complementàries, en concret les
quanties relatives al complement específic i al complement de productivitat, aquesta
és competència del Ple de la corporació, de conformitat amb l’article 52.2.j) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en relació als articles 22.2.i) i 93 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 5 del Reial decret
861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l’administració local, de manera que correspon a aquest òrgan el
pronunciament del percentatge exacte aplicable, no podent ser aquest superior al 2
per cent pel període comprès entre el dia 1 de gener i 31 desembre de 2020.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Atès que la normativa sobre funció pública, en concret el Reial decret 861/1986, de
25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de
l’administració local, remet a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any
per la fixació de les retribucions bàsiques i del complement destí, per la qual cosa, el
sou, els triennis i les pagues extraordinàries es meritaran i es faran efectives de
conformitat amb la legislació aplicable als funcionaris de l’Administració Civil de
l’Estat.

tauler d’anuncis municipal.

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per
unanimitat dels assistents.
5è PUNT. Expedient 2193/2020. Rectificació d‘error aritmètic incorregut en la
redacció de l’acta del Ple ordinari de data 28/11/19.
Per acord del Ple municipal adoptat en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020
es va aprovar l’acta de la sessió de data 28/11/2019.

Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Rectificar l’error aritmètic incorregut en el redactat del punt 7, en el sentit
següent:
On diu:
“Es proposa la introducció d’esmenes, que se sotmeten a votació, amb el
següent resultat:
.../...
Abstencions: 1
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo”
Abrera, a data de la signatura electrònica.
Ha de dir:
“Es proposa la introducció d’esmenes, que se sotmeten a votació, amb el
següent
resultat:
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D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.

ACTA DE PLE

L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya estableix que la competència per a
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions
reglamentàries correspon a l'òrgan que els ha dictat.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

A l’acta aprovada s’ha detectat un error aritmètic al redactat del punt 7, expedient
6890/2019. Moció feminista presentada per Abrera en Comú sobre l'aplicació de la
perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos per a l'any 2021, on es
proposa la introducció d’emenes que se sotmeten a votació.

.../...
Abstencions: 2
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo”
Segon. Trametre a l’AGE, Administración General del Estado, i al Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya el present acord de rectificació d’error
aritmètic.

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per
unanimitat dels assistents.

Atès que la codificació de referència del personal eventual quedà establerta a la
regulació del personal al servei de l’Ajuntament d’Abrera aprovada a l’any 2006.
Atesa la instrucció de l’alcaldia de modificació de la codificació del lloc de Secretària
de la Unitat del Gabinet d’Alcaldia passant a Tècnic/a auxiliar que correspon al grup
C1.
Correspon al Ple municipal determinar, d’acord amb el que estableix l’article 104 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), el
número, característiques i retribucions del personal eventual.
D'acord amb tot el relacionat anteriorment aquesta alcaldia en ús de les atribucions
legalment conferides, proposa al ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Modificar la codificació del lloc de Secretària de la Unitat del Gabinet
d’Alcaldia passant al codi E/09/C1/UN que correspon a Tècnic/a auxiliar.
Segon. Indicar que aquesta modificació no comporta increment retributiu establerta
al punt 8è. de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Abrera en sessió extraordinària de
data 3 de juliol de 2019.
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat, al Tauler d’anuncis municipal i al Portal de Transparència.
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A la part resolutiva primera s’estableix el número, característiques i retribucions dels
llocs de treball la cobertura del qual s’efectuarà amb personal eventual indicant
específicament que el lloc de treball de Secretària de la Unitat del Gabinet d’Alcaldia
correspon al codi de lloc E/09/D1/UN que es equiparable a Auxiliar administratiu/va
amb el grup C2.

ACTA DE PLE

Al punt 8è. de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Abrera en sessió extraordinària de
data 3 de juliol de 2019 es determina del número, característiques i retribucions del
personal eventual.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

6è PUNT. Expedient 2418/2020. Modificació de la codificació del lloc de
secretària de la Unitat del Gabinet d’Alcaldia.

Quart. Comunicar el present acord als Departaments de Serveis Econòmics i de
Gestió de les Persones i a la representació dels treballadors, als efectes escaients.

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.

Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual ha
estat prorrogat per diferents reials decrets, l’últim el Reial decret 514/2020, de 8 de
maig.
La declaració de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària ha fet que les
autoritats hagin adoptat mesures de tot ordre, entre d’altres, i com a mesura de
contenció, la suspensió de l’obertura al públic de la majoria de locals i establiments
minoristes, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita
contra la COVID-19, atès que va permetre mantenir únicament l’activitat per la
prestació de serveis de sectors essencials.
Aquest situació ha tingut un impacte econòmic negatiu que requereix de l’adopció de
mesures excepcionals per tal de mitigar-ne el seu efecte.
A dits efectes, s’ha tramitat expedient per a la modificació puntual de l'Ordenança
fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal
o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals, en quant
al supòsit de fet derivat de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
d’establiments destinats a bars, cafeteries, restaurants, activitats amb degustació de
productes i altres similars.
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
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7è PUNT. Expedient 2436/2020 Aprovació d’una modificació puntual de
l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i
privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de
serveis municipals.

ACTA DE PLE

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Abstenció: 4

L’article 16.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que les ordenances
fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Així, quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats. La modificació puntual que es proposa
aprovar al text de la citada ordenança fiscal municipal obeeix, doncs, a l’actual
situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 com a mesura
pròpia d’aquest ajuntament en matèria tributària i econòmica tendent a mitigar
l’impacte socioeconòmic d’aquest.

Vist el que estableix l’article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en quant a la publicació
per part de les Administracions públiques d’informació de rellevància jurídica
respecte dels projectes de reglaments la iniciativa dels quals els hi correspongui.
Vist el que disposen els articles 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 2.d) del Decret
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als
Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, en quant a la funció de l’actual Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública en relació a la recepció i la custòdia dels acords d’imposició
dels tributs municipals i les corresponents ordenances reguladores i les seves
modificacions.
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Vist el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
relació amb els articles 70, 106, 107, 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 171 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, on es preveu el procediment per a l'aprovació de la imposició i supressió
dels tributs locals, així com el procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals
reguladores d’aquests, les seves modificacions i la seva publicació, preveient-se la
seva aplicació a partir del moment de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de
la Província, a no ser que es faci constar una altra data, obligant dins el territori de la
respectiva entitat local i aplicant-se conforme als principis de residència efectiva i
territorialitat, segons els casos, i on es preveu la interposició del recurs contenciós
administratiu pels interessats, determinant qui s’ha de considerar com a tal, contra
els acords que posin fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords de
les corporacions en matèria d’imposició, aplicació i efectivitat de tributs, o aprovació,
modificació i derogació d’ordenances fiscals, no suspenent-se l’efectivitat
administrativa i l’executivitat de l’acte o acord impugnat.

ACTA DE PLE

Vist l’informe de la Secretaria en relació a la modificació de l’ordenança fiscal que es
proposa aprovar per a l’exercici de 2020.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i
privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis
municipals, així com el seu text refós, amb la introducció de la següent disposició
transitòria:
“S’estableix exclusivament per a l’exercici de 2020, amb efectes retroactius a partir
del dia 14 de març de 2020, la no aplicació de l’epígraf 2 de l’article 5.1 de la present
Ordenança, relatiu a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, per a tots els
contribuents titulars d’establiments destinats a bars, cafeteries, restaurants, activitats
amb degustació de productes i altres similars que siguin titulars o sol·licitin la
corresponent llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.”
Segon. Publicar l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província, així com en un
diari dels de més difusió de la província.
Tercer. Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’ordenança modificada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Quart. Declarar aprovada definitivament la modificació, en el cas que no es presentin
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ACORD:

ACTA DE PLE

La presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada de Serveis
Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió Documental,
Transparència i Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia de
l’Ajuntament d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de juny, de delegació de
competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 17 de juliol de 2019, modificat per Decret
d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 23 de setembre de 2019, proposa al Ple
l’adopció del següent

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Vist el que es preveu als articles 52.2.d i f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 47
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, per a la modernització del govern
local, que pel seu caràcter bàsic fa inaplicable l’article 114.3.j) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, en relació a la competència del Ple en l’aprovació d’ordenances i
dels recursos propis de caràcter tributari, i al quòrum legal de majoria simple del
nombre legal de membres de la corporació per a l’adopció d’acords d’imposició,
supressió i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari.

reclamacions durant el termini d’exposició pública.
Cinquè. Publicar l’acord definitiu, així com els text refós aprovat, al Butlletí Oficial de
la Província.
Sisè. Trametre al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya l’acord de modificació del tribut municipal i l’ordenança
fiscal una vegada aprovat definitivament.
Setè. Disposar que contra l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
la publicació de l’acord definitiu al Butlletí Oficial de la Província.

En aquest sentit, la pandèmia de la COVID-19 està suposant una emergència
sanitària a nivell global.
En aquest marc, el Govern va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, el qual ha estat prorrogat per diferents reials decrets,
l’últim el Reial decret 514/2020, de 8 de maig.
L’Ajuntament d’Abrera disposa del Pressupost General per a l’exercici de 2020
aprovat inicialment per acord del Ple municipal adoptat en sessió extraordinària de
data 9 de gener de 2020; acord contra el qual no es van presentar reclamacions,
esdevenint aquest definitiu (BOPB de data 18 de febrer de 2020).
Amb la finalitzat de garantir l’eficaç gestió de dita emergència sanitària i contenir la
propagació de l’enfermetat, aquest ajuntament ha hagut de realitzar i preveure
diferents despeses derivades de les noves necessitats creades per la COVID-19, les
quals estan encaminades a minimitzar el risc que representa l’epidèmia per a la salut
de la població, inclosos els propis empleats públics, així com a adaptar-se a la nova
realitat; necessitats que no es poden demorar fins l’exercici següent, i per les quals
no es disposa de consignació pressupostària específica al vigent Pressupost General
per a l’exercici de 2020, o tenint-ne, aquesta és insuficient i no pot ser objecte
d’ampliació el crèdit previst.
És necessari, doncs, tramitar l’oportú expedient de modificació de crèdit al vigent
Pressupost General, assignant consegüentment crèdit per a la realització de dites
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El dia 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia
internacional la situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19.

ACTA DE PLE

8è PUNT. Expedient 2445/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit al Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 02/2020, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per
unanimitat dels assistents.

despeses.
Vista la Memòria de la de la presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora
delegada de Serveis Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania,
Gestió Documental, Transparència i Gestió de les Persones de data 15 de maig de
2020, justificativa de la necessitat de la present modificació de crèdit al Pressupost
General per a l’exercici de 2020 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

Vist el que es preveu a l’article 52.2.f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en quant a la competència del Ple en l’aprovació de les modificacions del
pressupost, i a l’article 114, en relació al 47 de la citada Llei 7/1985, en quant al
quòrum legal de majoria simple del nombre legal de membres de la corporació per a
l’adopció dels dits acords.
La presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada de Serveis
Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió Documental,
Transparència i Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia de
l’Ajuntament d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de juny, de delegació de
competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 17 de juliol de 2019, modificat per Decret
d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 23 de setembre de 2019, proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdit al Pressupost General per a l’exercici de
2020 núm. 02/2020, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb
baixes de crèdit, com a conseqüència de la situació d’emergència originada per la
28
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Vist el que es preveu a l’article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en quant a
l’atribució al Ple de l’aprovació dels expedients de modificació pressupostària per
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, establint però el seu apartat 6 que en
casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’interès general excepcional,
com és el cas, aquestes són immediatament executives, sense perjudici de les
reclamacions que s’hi promoguin en contra, les quals s’han de substanciar dins els
vuit dies hàbils següents a la presentació, i es consideren desestimades si no se’n
notifica la resolució al recurrent dins el citat termini.

ACTA DE PLE

Vist el que es preveu a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
als articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, i al capítol 1 del Títol II de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, en quant a les modificacions de
crèdit que poden ser realitzades al pressupost de despeses per crèdits extraordinaris
i suplements de crèdit.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Vist l’informe preceptiu de la Intervenció núm. 2020-0024 de la mateixa data.

COVID-19, per import total de dos-cents quaranta-cinc mil quatre-cents euros
(245.400,00 EUR), segons annex que forma part d’aquest acord.
Segon. Fer constar que aquest acord és immediatament executiu, en aplicació d’allò
disposat per l’article 177.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sense perjudici de
les reclamacions que s’hi promoguin en contra, les quals s’hauran de substanciar
dins els vuit dies següents a la presentació, i es consideraran desestimades si no
se’n notifica la resolució al recurrent dins el termini esmentat.

Quart. Establir que, en el seu cas, contra l’aprovació de la modificació del
Pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació de
l’acord al Butlletí Oficial de la Província, sense que la interposició del recurs
suspengui per sí sola l’entrada en vigor de la modificació definitivament aprovada.

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

2020/2/INVER/27

Aplicació
pressupostària
Org. Prog.
Eco.
201

1321

22699

203

9200

20601

203

9200

62601

303

3110

22699

303

3110

22799

450

2310

48010

450

2311

22699

450

3110

22699

503

3110

21200

503

3110

22700

503

4501

22699

Descripció
DESPESES
DIVERSES
POLICIA
LOCAL PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
COVID-19
ARRENDAMENT
D'EQUIPS
INFORMÀTICS PER TELETREBALL
COVID-19
INVERSIONS
EQUIPAMENTS
TECNOLÒGICS COVID-19
DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ I
PREVENCIÓ COVID-19
SERVEIS
PREVENTIUS
PELS
EMPLEATS COVID-19
AJUTS A FAMÍLIES I ATENCIÓ SOCIAL
COVID-19
DESPESES DIVERSES D'ATENCIÓ
SOCIAL COVID-19
DESPESES
DIVERSES
SERVEIS
SOCIALS PROTECCIÓ
I PREVENCIÓ COVID-19
TREBALLS D'ADEQUACIÓ EDIFICIS
OFICIALS COVID-19
TREBALLS
DE
DESINFECCIÓ
D'EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA
COVID-19
DESPESES
DIVERSES
SERVEIS
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ COVID-19

Import
(EUR)

16.360,00

8.200,00
8.385,00
21.435,00
6.345,00
15.390,00
5.250,00
9.820,00
46.000,00
87.680,00
5.710,00
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Projecte
d'inversió

ACTA DE PLE

Annex

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Tercer. Publicar la present modificació del vigent Pressupost General, resumida per
capítols, al Butlletí Oficial de la Província.

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

230.575,00

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

4313

22699

201

1320

22103

442

3270

22699

600

1621

22700

DESPESES DIVERSES MERCATS
NO SEDENTARIS
CARBURANT
VEHICLES
POLICIA
LOCAL
DESPESES DIVERSES CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
RECOLLIDA
DE
RESIDUS
MUNICIPALS

Import
(EUR)

1.190,00
5.000,00
4.840,00
3.795,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

14.825,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT

245.400,00

BAIXES DE CRÈDIT
Projecte
d'inversió

2020/2/INVER/20

Aplicació
pressupostària
Org. Prog. Eco.
401

3380

401

3380

410

3410

441

2312

510

1500

Descripció

ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA,
20300 INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
CULTURA
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER
22799 EMPRESES I PROFESSIONALS
CULTURA
22609 DESPESES ACTIVITATS ESPORTS
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER
22799 EMPRESES I PROFESSIONALS
IGUALTAT, FEMINISMES I LGTBIQ+
ACTUACIONS DE MILLORA LA
63100 FLORIDA, LES CARPES, SANT
MIQUEL, SANTA MARIA I CA N'AMAT
TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

Import
(EUR)

20.000,00

15.000,00
35.000,00
5.000,00

170.400,00
245.400,00

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 15
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño,
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Alfred Delgado Ortega, Sra. Arantxa Galofré Freire, Sra. Mercedes
Álvarez Montes i Sr. Jordi Moreno Moreno .
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
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Recurs de finançament:

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

200

Descripció
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Aplicació
pressupostària
Org. Prog.
Eco.

Projecte
d'inversió

Abstenció: 2
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

9è PUNT. Expedient 2617/2020. Moció d'Abrera en Comú per una transició a la
normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional.
Aquesta moció es retira i es substitueix per una proposta de consens signada per
tots el grups.

Se sotmet a votació la inclusió dels següents punts a l’ordre del dia per via
d’urgència, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
12.1 Expedient 2812/2020. Proposta d'acord plenari de l'activitat municipal per
una transició a la normalitat i l'impuls de mesures socioeconòmiques per
pal·liar els efectes provocats per la Covid-19
ACORD PLENARI DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL PER UNA TRANSICIÓ A LA
NORMALITAT I L´IMPULS DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES PER PAL·LIAR
ELS EFECTES PROVOCATS PER LA COVID-19

Vivim una situació excepcional. La pandèmia provocada per la COVID-19 ha
desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit
implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part
del conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Som davant d'un moment transcendent i hem d'estar a l'alçada, des de la
responsabilitat col·lectiva i individual, on no hi caben iniciatives aïllades. Totes les
accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents
institucionals, polítics, econòmics i socials del nostre país.
Els ajuntaments som l'Administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d'accés a les seves necessitats, i som els que gestionem i executem la majoria de les
decisions preses per altres administracions. A hores d'ara, més que mai, és
necessària una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat institucional.
El passat 14 de març amb la declaració de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament d’Abrera va
desplegar una sèrie de mesures sanitàries, socials i econòmiques per frenar al
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12èPUNT. Urgències
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Aquesta moció es retira i es substitueix per una proposta de consens signada per
tots el grups.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

10è PUNT. Expedient 2618/2020. Moció de l'equip de govern per a l'activitat
municipal i l'impuls de mesures socioeconòmiques per pal·liar els efecets
provocats per la COVID-19.

màxim els efectes de la pandèmia amb l’objectiu prioritari de protegir la salut i el
benestar de les persones. Un esforç conjunt que està requerint i requerirà la
solidaritat i el treball coordinat i cooperatiu de tots els serveis municipals, de la
ciutadania i de tots els agents públics i privats.
Des de l’obligada prudència que imposen les moltes incerteses al voltant de l’evolució
de la pandèmia, entrem en la fase de definició de la retirada de les restriccions del
confinament i en la definició de les polítiques per impulsar la recuperació social i
econòmica de la ciutadania d’Abrera.

A més, els ens locals necessitem certeses i seguretat en els passos de recuperació
de la normalitat i l'existència de plans i programes de desescalada diferents de les
administracions supramunicipals, genera inseguretat. Per això més que mai ens cal
una actuació concertada de totes les administracions en aquesta nova etapa, volem
compartir els reptes i participar efectivament en la presa de decisions des del diàleg i
l'acord. Cal que Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Govern de la
Generalitat i Govern de l’Estat, determinem conjuntament les línies estratègiques
prioritàries en el procés de desconfinament i en la construcció d'un nou futur.
Per tal de posar en marxa una reactivació socioeconòmica proposem l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Crear una taula de treball on estiguin representades totes les forces
polítiques de l’Ajuntament i agents socials locals quan s’escaigui, per tal de
diagnosticar la situació actual i les necessitats de les nostres famílies, comerços,
autònoms i empreses i aportar així mesures orientades a la reactivació
socioeconòmica del nostre municipi.
Segon.- Modificar puntualment les nostres ordenances i taxes per tal d’afavorir als
nostres comerços i persones autònomes. Suspensió de pagaments i quotes dels
serveis municipals que no estan actius.
Tercer.- Adhesió a l’Associació Catalana de Municipis a la proposta de resolució: Per
una recuperació socioeconòmica des de la Proximitat i al Decàleg per a la
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.
Quart.- Dotació pressupostària per destinar despeses, convenis o projectes vinculats
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Això farà que sigui necessari dissenyar i impulsar una taula de treball on estiguin
representades totes les forces polítiques de l’Ajuntament i agents socials quan
s’escaigui, implicant-se en estudiar i aportar propostes en una mesa transversal.

ACTA DE PLE

Comencem ara un camí cap a una normalitat que ens planteja nous reptes. Hem de
ser conscients que ens trobem davant una greu situació social i econòmica. És l’hora
de començar a preparar la reconstrucció per salvar i activar al màxim les famílies,
l’ocupació, el comerç i el teixit empresarial.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

L’Ajuntament d’Abrera ha ajornat el pagament d’impostos, taxes i cànons municipals i
no ha cobrat els serveis que no s’han pogut prestar, així com, ha ajudat als col·lectius
més vulnerables, possibilitant la formació a distancia, i fer el confinament més
suportable mitjançant noves iniciatives a través de les xarxes socials.

a la recuperació socioeconòmica i cultural del nostre municipi. Mitjançant la mesa de
treball, reformular el Pacte per l’Ocupació reforçant les polítiques actives d’ocupació
amb col·laboració directa del sector empresarial mitjançant fórmules que impulsin la
creació de llocs de treball, estudiant i redimensionant els plans d'ocupació local com
eina per crear ocupació de forma directa des de l'Ajuntament.
Cinquè.- Reclamar al govern de l'Estat la flexibilització de la regla de despesa i
l'estabilitat pressupostària, podent fer ús dels romanents d’anys anteriors sense
limitació, per contribuir amb les necessitats de les persones més vulnerables. En
aquest sentit, els ens locals que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament
econòmics, financers o de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i finançament
de forma immediata mentre duri l’estat d’emergència i les seves conseqüències.

Novè.- Instar el Govern de l'Estat a l'eliminació de la taxa de reposició per als
Ajuntaments que permetrà una eficaç prestació dels serveis públics davant de
l'existència de nombroses vacants a les plantilles i l'envelliment de les mateixes. Així
mateix, agilitzar la tramitació dels processos de selecció de personal.
Dècim.- Instar el govern de la Generalitat a l'aprovació d'un pla de liquiditat
extraordinari per als ens locals al marge dels Fons de Cooperació Local, destinat a la
recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats:
nombre de població i població flotant, col·lectius amb risc d’exclusió, impacte de
l’emergència sanitària, destrucció de llocs de treball, infraestructures i mobilitat
ubicades al municipi, tancament de pimes, cooperatives i comerços locals.
Onzè.- Instar el Govern de Catalunya a l'aprovació d'un Pla de reconstrucció social,
econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives,
econòmiques i de tot tipus, per protegir els col·lectius vulnerables (en aquesta línia, i
per donar resposta a les noves necessitats cal que es replantegin els contractesprograma de manera immediata i sostinguda en el temps) i impulsar sectors vitals les
petites i mitjanes empreses, economia social o autònoms: nova Llei de Governs i
Finances Locals i una nova generació de plans de millora de barris que refonguin la
rehabilitació energètica i la inclusió social.
Dotzè.- Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs de la
Generalitat i de l’Estat, amb tota l’exigència i des de la lleialtat institucional, des del
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Vuitè.- Sol·licitar l’establiment de línies de finançament als diferents nivells de les
administracions públiques (Unió Europea, Govern de l’Estat, Generalitat de
Catalunya, i Diputació de Barcelona) amb l’objectiu d’impulsar aquestes
recomanacions, propostes i mesures.

ACTA DE PLE

Setè.- A mesura que la normativa ho permeti, seguir enfortint al sector de la cultura i
vetllar per la tornada a l'activitat tant dels artistes i creadors, com de les entitats i
associacions, mitjançant xarxes socials, noves condicions per fer actiu el nostre teixit
associatiu i social envers el retorn a la normalitat.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Sisè.- Habilitació d’un punt de referència adreçat a la necessitat socioeconòmica i de
la nova realitat del nostre municipi. Que vetlli pel benestar de tota la ciutadania,
especialment aquells col·lectius més vulnerables. Acompanyant e impulsant mesures
en el comerç local i l’ocupació de les persones, per tal de mitigar aquesta situació.

diàleg i la cooperació de les actuacions a desenvolupar i els instem a crear els
mecanismes de col·laboració permanent amb el món local.
Tretzè.- Traslladar els presents acords a la presidència del govern de l'Estat i del
Govern de la Generalitat, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament Europeu i
Parlament de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a la FEMP i a les entitats municipalistes de Catalunya.
A Abrera necessitem reconstruir una nova normalitat però també una mirada cap al
futur de la mà de la justícia social, la igualtat, la solidaritat i una major consciència
mediambiental.
Entre tots i totes ens en sortirem!!

Els membres assistents es donen per assabentats.

14è PUNT. Expedient 2136/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i
de la relació dels acords de les Juntes de Govern - de març i abril 2020.
Els membres assistents es donen per assabentats.
15è PUNT. Prec i Preguntes.
15.1

PUNT. Precs i Preguntes escrites

GRUP MUNICIPAL D’ABRERA EN COMÚ
1. Prec. Tema: Prec per subvencionar l’IBI a les famiílies amb rendes
insuficients.
A conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, moltes famílies, molts treballadors
i treballadores, han estat acomiadats dels seus llocs de feina o han vist disminuïts els
ingressos a la llar. El govern de l’Estat de PSOE i Unidas Podemos-En Comú PodemGalicia En Comú ha desplegat tot un marc jurídic per minimitzar les tràgiques
conseqüències socials d’aquesta crisi.
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13è PUNT. Expedient 1810/2020. Donar compte al Ple del decret de l'Alcaldia
2020-0485 de 2 d'abril de 2020, d'adopció de mesures pel cas de la crisi
sanitària del COVID-19 en relació amb el transport urbà col·lectiu municipal.

ACTA DE PLE

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per
unanimitat dels assistents.

De la mateixa manera, les diferents administracions territorials, en major o en menor
mesura, dins de la flexibilitat que els hi permet aquest nou marc jurídic, han adoptat
mesures per protegir les persones que més s’han vist afectades, les classes
populars, els petits comerciants i autònoms.

Primer.- Subvencionar l’impost sobre béns immobles a les famílies, residents a
Abrera, amb rendes insuficients i/o que hagin patit pèrdues de llocs de treball per
l’estat d’alarma.
La regidora Sra. Maria Teresa Novell Joya(PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.
2. Prec. Tema: Prec pel lliurament dels plans de desescalada dels Serveis
municipals.
El Consell de Ministres aprovà el pla de desescalada de l’estat d’alarma en base a
tres principis: la gradualitat, l’asimetria i la coordinació. El govern de la Generalitat
també va aprovar un pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova
normalitat.
En aquesta transició les administracions locals tenim un paper decisiu. No només per
assegurar que els serveis supramunicipals del nostre municipi s’adaptin correctament
a les necessitats de la ciutadania d’Abrera, sinó també per reactivar amb previsió,
control i seguretat els serveis municipals.
A part d’exigir certeses i seguretat en els passos de recuperació de la normalitat a les
administracions supramunicipals, l’Ajuntament d’Abrera hem de donar aquesta
seguretat a la ciutadania i als treballadors i treballadores dels serveis municipals,
planificant la desescalada a nivell local i vetllant perquè les empreses
subcontractades que gestionen serveis públics dotin de les condicions de prevenció i
seguretat a les persones treballadores i usuàries.
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Per tot això, plantegem els següents precs:

ACTA DE PLE

Tenint en compte que a Abrera l’atur registrar al mes de març ha augmentat un 11%
respecte al mes anterior (de 545 a 597 persones en atur) i a l’abril un 25% respecte
al mes de març, passant de 597 a 751 persones aturades, aquestes mesures poden
ser insuficients per la magnitud del problema. I això sense tenir en compte les
famílies que reben menys ingressos i les que, anteriorment d’aquesta crisis, tenien
rendes insuficients.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Per altra banda, en aquest ple els grups estem treballant per obrir un espai de treball
deliberatiu on plantejar mesures i encabir-les a la realitat municipal. No obstant això,
entenem que aquesta és una mesura que es pot aplicar amb caràcter d’urgència.
Fins ara a Abrera s’han aplicat algunes mesures municipals entres les quals figuren
l’ajornament del pagament del primer rebut de l’IBI domiciliat de l’any o l’ampliació del
termini de pagament dels rebuts no domiciliaris. Gràcies a la dotació de recursos
oberta pel govern de l’Estat, la Generalitat ha obert una línia extraordinària d’ajuts de
14,5 milions d’euros per a les famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes
per la crisi sanitària de la covid-19 per pagar el lloguer amb unes condicions
concretes.

Per tot això, plantegem el següent prec:
Primer.- Que es faciliti als grups municipals els plans de desescalada de cada un
dels serveis municipals per fases (Centre Aquàtic Municipal, Biblioteca, Escola
Bressol, Escola Municipal de Música d’Abrera, Instal·lacions esportives, Casal d’Avis,
Oficina d’Atenció Ciutadana, etc.) i, en el cas que no estiguin redactats, que es
redactin amb participació de la taula de treball dels grups municipals.
La regidora Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.
Preguntes escrites rebudes al mail de secretaria:

¿Porque al personal del ayuntamiento no se le permitía trabajar por las calles y si lo
podía hacer personal externo, Si todos somos iguales?
Dona resposta a la pregunta el regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC).
Formulades pel Sr. Juan C. Pérez Sáez per mail en data 23 de maig de 2020 a
l’adreça web secretaria2@abrera.cat
SEGONA: SOBRE LA ENERGÍA SOLAR Y EL APOYO INSUFICIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ABRERA A LOS CIUDADANOS PARA SU INSTALACIÓN.
Tengo ya 3 presupuestos de 3 empresas distintas muy trabajados, ninguno baja de
20.000€ para unas necesidades mínimas de la casa. Actualmente la subvención del
Ayto. apenas llegan en mi caso a los 1.000€ (menos del 5% de la inversión
necesaria). Me ha pasado exactamente igual que los otros muchos vecinos que han
querido poner una instalación de placas y al final se han echado para atrás. Teniendo
en cuenta el tiempo de vida de estos equipos y los demás datos, no se consigue
amortizar ni de lejos la inversión. Es decir, desde el punto de vista económico es una
inversión ruinosa.
¿Cuándo se tomará en serio el Gobierno Municipal la necesidad de ayudar
suficientemente a los ciudadanos para la instalación de energías limpias?
Dona resposta a la pregunta la regidora Sra. Maite Novell Joya (PSC).
TERCERA: SOBRE LA CADENA DE COLAPSOS QUE SE AVECINAN Y LA
URGENTE NECESIDAD DE CAMINAR HACIA EL DECRECIMIENTO Y LA
AUTOSUFICIENCIA (ESPECIALMENTE LA ALIMENTARIA).
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Durante los primeros días de confinamiento me di cuenta como había una empresa
externa realizando los trabajados de jardinería y a su vez no veía al personal del
ayuntamiento.

Codi Validació: ZR74EZHFRWLQ7ZKG46X64DEYK | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 40

PRIMERA:

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

Formulades pel Sr. Juan Carlos Flores Sánchez per mail en data 22 de maig de
2020 a l’adreça web secretaria2@abrera.cat

Aún no hemos salido del grave problema de la pandemia del corona-virus y ya
empiezan a asomar por la esquina otros colapsos más graves aún que el presente: el
colapso producido por una grave crisis económica generalizada que ya nadie niega,
el del cambio climático que sigue su curso (hace ya tiempo que pasamos el punto de
no retorno y los veranos en Abrera van a ser cada vez más insoportables), el colapso
por una crisis energética, el generado por una insuficiencia de comida, el generado
por conflictos bélicos generalizados por los recursos escasos (u otros motivos
similares). Mirando la agenda del Ayuntamiento del mes de Mayo y el contenido del
Pleno de hoy todo parece indicar que no se va a implementar estrategias para que
los ciudadanos de Abrera se puedan adaptar (a través del decrecimiento, la
autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética...).

Cuando no se tiene para dar de comer a tu familia, la gente roba para sobrevivir.
Dona resposta a la pregunta l’alcalde, Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC).
QUARTA: MUJERES ASESINADAS EN ABRERA POR VIOLENCIA DE GENERO,
FALLECIDOS POR CORONA VIRUS Y FALLECIDOS POR CÁNCER.
Según la Asociación de Abrera contra la Violencia de Género, afortunadamente no
tienen constancia de ninguna mujer asesinada por violencia de género en Abrera en
décadas (y todos deseamos que nunca las haya). Por corona-virus la última cifra que
sé es de 6 fallecidos. Por cáncer son más de 30 cada año y subiendo. La mayoría de
los más de 30 muertos anuales son evitables si Abrera cambiara su rumbo actual a
un estilo de vida más saludable (menos contaminación, menos comida industrial,
evolución hacia un municipio SLOW (menos acelerado)...
¿Cuando potenciará este cambio de rumbo el Ayuntamiento de Abrera?
¿Cuando dejará de favorecer la comida industrial y potenciar la vía campesina?
¿Por qué se potencia el uso del coche y no de la bicicleta en Abrera?
¿Por que se potencia la instalación de nuevas fábricas y el crecimiento del
municipio?
Estamos hablando de pérdida de muchísimas vidas humanas que se pueden salvar.
Por cierto, no creo equivocarme si digo que más del 95% de los ciudadanos de
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¿Por que lleva tantos años el Ayuntamiento sin poner el marcha el comedor Social
para las personas mayores y para todas aquellas que van a quedar en la pobreza
más absoluta con los colapsos mencionados?

ACTA DE PLE

¿Por que el Ayuntamiento no planta árboles frutales comestibles en lugar de los que
no se pueden aprovechar para la alimentación humana?

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

¿Cuáles son las razones que hacen que el Ayuntamiento adopte la estrategia
cortoplacista del avestruz ante el grave panorama que se está materializando
delante de nuestros ojos y la falta de una estrategia para que los ciudadanos de
Abrera sean más autosuficientes en todos los aspectos y empoderados?

Abrera no sabrían identificar una planta de patatas si pasa al lado de una de ella.
Estamos hablando de uno de los alimentos más básicos de nuestra alimentación.
Hasta ahí llega el desconocimiento de la auto-producción de alimentos en Abrera..
Por cierto, sobre la VIOLENCIA DE GENERO se hacen mil campañas y actos (ojalá
fueran el doble) y casi sin límites de presupuesto, gran despliegue mediático y
político, pero sobre los DDHH (que se vulneran cada día de forma sistemática en
Abrera) cero patatero y para la prevención del Cáncer en Abrera prácticamente nada.
Donen resposta a les preguntes la regidora Montserrat Navarro Caraballo (PSC)
i posteriorment la regidora Sara Roca Ibáñez (ERC).

¿Qué problema burocrático lo impide? ¿A quién se perjudica?

Dona resposta a la pregunta el regidor Sr. Albert Roca Presas (PSC).
Formulades pel Sr. Juan C. Pérez Sáez per mail en data 26 de maig de 2020 a
l’adreça web secretaria2@abrera.cat
SISENA: EVOLUCIÓN DE LA PRECARIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE
TRABAJOS MUNICIPALES DE ABRERA GRACIAS AL TRUCO DE LA
EXTERNALIZACIÓN.
El Gobierno Municipal sabe perfectamente que cada vez que "externaliza" un puesto
de trabajo o un servicio lo que está haciendo es bajar de forma importante el salario
y los derechos laborales de los puestos de trabajo afectados, casi ná .
EXTERNALIZAR (PRIVATIZAR en lenguaje común) es un eufemismo cada vez más
usado por la clase política para suavizar un acto socialmente y laboralmente
indeseable
¿Puede indicar el Gobierno Municipal el % de cada uno de los últimos 15 años del nº
de puestos de trabajo municipales externalizados/privatizados?
Dona resposta a la pregunta la regidora M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC).
SETENA: VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES (COMO LAS DE
CAN VILALBA) DIRECTAMENTE EN EL RIO LLOBREGAT.
Como ya denució hace muchos años ANDA, según parece, el problema sigue sin
resolverse. El que suscribe fue Director de la Planta Depuradora DE AGUAS
RESIDUAL DE EL BOGATELL (en la ciudad de Barcelona) durante 3 años y es
sensible en este tipo de temas. El vertido de aguas residuales directamente en un río
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Estaría supervisado su uso por la Asociación de Propietarios.
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Por ejemplo, el triangulo irregular de unos 200 metros que hay al final de la calle
Polinyà de los números pares, o la parte trasera de las casa impares de la calle
Polinyà.

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

CINQUENA: CESIÓN TEMPORAL DEL TERRENO MUNICIPAL A LOS VECINOS
PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AQUELLOS ESPACIOS PÚBLICOS
QUE NO TIENEN NINGUNA UTILIDAD ACTUALMENTE.

es un delito ecológico de los gordos. Si la responsabilidad de su solución no es
municipal si no que es de la Agencia Catalana del Agua .
¿Cuándo fue la última vez que documentalmente el Gobierno Municipal reclamó al
ACA que se resolviera el tema? ¿Cuántos años hace que se está cometiendo este
delito ecológico?
Dona resposta a la pregunta el regidor Francesc Xavier Serret i Marsiñach
(ERC).
ECONOMÍA

¿El gobierno municipal tienen intención de poner en marcha una transición a una
economía ecosocialmente deseable penalizando hasta donde sea posible dentro del
municipalismo a las empresas ecosocialmente más indeseables?
Dona resposta a la pregunta l’alcalde, Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC).

15.2 Precs i Preguntes orals
A)

Grup Municipal Abrera en Comú

El regidor Sr. J.Andres Martín Álamo realitza les següentes prenguntes orals:
Primera. “Una veïna d’Abrera ens ha fet arribar un correu que ha enviat a l’Ajuntament
el dia 19 de maig i que està pendent de resposta, explicant que a la zona del carrer
Verdaguer han vist rates perquè hi ha persones que llencen pa al carrer. I volíem
preguntar si el govern coneixia aquesta situació i si ha pensat en alguna manera
d’evitar aquestes actituds i de solucionar el problema?”
Dona resposta a la pregunta la regidora Sara Roca Ibáñez (ERC).
Segona. “La segona pregunta és sobre un mail que vam enviar a la regidora Merche el
dia 29 d’abril, al regidor d’Urbanisme, preguntant per unes obres de reparació del
paviment de la A2 i unes altres obres de la C55 i tornava a preguntar sobre algun
dubte que teníem sobre un mail anterior, sobre el enderroc de Can Mataró. Simplement
volíem demanar si ens poden respondre aquest correu o posar-se en contacte amb
nosaltres per donar resposta a aquest correu”.
Dona resposta a la pregunta la regidora Mercedes Alvarez Montes (PSC).
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La inmensa mayoría de las empresas que tenemos en Abrera generan un gran
impacto ecológico, en la mayoría de los casos de forma legal. Por poner un ejemplo,
hay una cifra que la mayoría de los ciudadanos se Abrera desconoce: el 100% de los
vehículos que se fabrican en una parte de nuestro municipio necesitan combustible
fósiles para su funcionamiento. En nuestro municipio hay dos centros logísiticos de
la industria alimentaria que tanto daño hace a la vía campesina más respetuosa con
la salud de las personas y con el medio ambiente

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

UNA
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VUITENA:
EVOLUCIÓN
HACIA
ECOSOCIALMENTE DESEABLE EN ABRERA.

Tercera. “Hem rebut algun missatge, possiblement es tracta d’algún error, que ens
explica que s’estàn rebent notificacions per part de la Diputació informant que l’IBI
d’enguany s’ha de pagar sense fraccionament i sense domiciliació bancaria. I nosaltres
suposem, imaginem que serà alguna errada puntual. Però volíem preguntar si el
govern sap alguna cosa al respecte que nosaltres no sapiguem”
Dona resposta a la pregunta l’alcalde, Sr. Jesús Naharro Rodríguez (PSC).

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

L’Alcalde,

César Romero García

Jesús Naharro Rodríguez

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El secretari

ACTA DE PLE

Vist-i-plau

Número: 2020-0004 Data: 20/07/2020

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 21:27 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.

