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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/6

PLE MUNICIPAL

Ordinària

Data

24 / SETEMBRE / 2020

Durada

Des de les 19:02 fins a les 22:38 hores

Lloc

Participació a distancia mitjançant videoconferència

Presidida per

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ

Secretari

CÉSAR ROMERO GARCIA

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Tipus de convocatòria

ACTA DE PLE

President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, alcalde (PSC)
Vocals:
- Sr. Miguel Carrión Mateo (Ad’A)
- Sr. Joaquín Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)
- Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach (ERC)
- Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)
- Sr. Maite Novell Joya (PSC)
- Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC)
- Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC)
- Sr. Albert Roca Presas (PSC)
- Sra. Giulia Mirto Ariño (PSC)
- Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC)
- Sr. Alfred Delgado Ortega (PSC)
- Sra. Arantxa Galofré Freire (PSC)
- Sra. Mercedes Álvarez Montes (PSC)
- Sr. Jordi Moreno Moreno (PSC)
- Sra. Sara Roca Ibáñez (ERC)
- Sr. José Andrés Martín Álamo (Ad’A)
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Jesús Naharro Rodríguez (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/11/2020
HASH: 03c11e705c194f249eb2280e522b0580

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Secretari: César Romero García
Interventora: Cristina Fontova Camacho
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

4. Expedient 4264/2020. Aprovació bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de
cooperació al desenvolupament.
5. Expedient 4651/2020. Ordenació del personal. Creació de lloc de Caporal
Coordinador/a i valoració singularitzada del lloc de treball.
6. Expedient 4686/2020. Valoració singularitzada del lloc de treball de Tècnic auxiliar
de Gerència.
7. Expedient 4727/2020. Compatibilitat d’activitat privada a favor de la Sra. Sílvia
Subirana de la Cruz.
8. Expedient 4900/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al
Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 09/2020, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
9. Expedient 4942/2020. Moció presentada per Abrera en Comú sobre l'habitatge.
10. Expedient 4943/2020. Moció presentada per Abrera en Comú per protegir el Pont
dels Francesos.
2

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

3. Expedient 3979/2020. Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls
econòmic i social.
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2. Expedient 3402/2020. Resolució de les al·legacions presentades en exposició
pública dels ajuts en règim de concurrència no competitiva per a comerços
minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva
activitat per l’estat d’alarma declarat davant la crisis sanitària generada per la
covid-19 i aprovació definitiva de les bases.

ACTA DE PLE

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16-07-2020

11. Expedient 4944/2020. Moció presentada per Abrera en Comú i Ad’A pel
compliment de l'acord plenari per a la redacció del Pla de Reactivació
Socioeconòmica i Cultural d'Abrera.
12. Urgències.
ACTIVITAT DE CONTROL
13. Expedient 4447/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació
dels acords de les Juntes de Govern - de juliol i agost 2020.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16-07-2020.
Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 16 de juliol de 2020, és
aprovada per unanimitat dels assistents.

2. Expedient 3402/2020. Resolució de les al·legacions presentades en exposició
pública dels ajuts en règim de concurrència no competitiva per a comerços
minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la
seva activitat per l’estat d’alarma declarat davant la crisis sanitària generada
per la covid-19 i aprovació definitiva de les bases.
En la sessió ordinària del Ple, celebrada en data 16 de juliol de 2020 es van aprovar
inicialment les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts en règim de concurrència no
competitiva per a comerços minoristes, treballadors/es autònoms/es i microempreses
que han vist afectada la seva activitat per l’estat d’alarma declarat davant la crisis
sanitària per la COVID-19.
En data 31 de juliol de 2020 es van publicar les bases aprovades inicialment per tal de
sotmetre-les a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en la pàgina web www.ajuntamentabrera.cat i en el taulell d’anuncis de la
3
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PART RESOLUTIVA

ACTA DE PLE

14. Degut a la situació sanitària, el Ple es realitzarà per videoconferència i no a la Sala
de Plens de la Casa Consistorial. 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.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

PRECS I PREGUNTES

Corporació.
Atés que en data 31 de juliol, el Sr. Celso Besoli Capdevila, amb NIF 37253416V, va
presentar per registre d’entrada núm. 2020-E-RE-2549 una al·legació sol·licitant que “es
tingui en compte també a les activitats econòmiques (tallers de reparació) que, no sent
obligades a tancar, han patit una reducció a la seva facturació”.

S’ha emés informe tècnic núm. 2020-0028 de data 3 de setembre de 2020, signat per la
tècnica de Promoció Econòmica, favorable a la desestimació de les al·legacions
presentades pel Sr. Celso Besoli Capdevila
Atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcalde mitjançant Decret núm.
2019-1008 de data 26 de juny de 2019, aquesta regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
ACORD:

ACTA DE PLE

Donat que les bases han de ser aprovades definitivament pel Ple i això no permet
complir amb els terminis aprovats a les bases aprovades inicialment, establert inicialment
de l’1 de setembre al 30 de setembre de 2020.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Vist que el motiu d’aquests ajuts és donar suport a aquells comerços minoristes,
treballadors/es autònoms/es i petites empreses del municipi que han vist suspesa la seva
activitat donada l’ordre de tancament estipulada al RD 463/2020, de 14 de març. Encara
que totes les activitats econòmiques han patit i estan patint la crisi econòmica
ocasionada pel COVID-19, només algunes activitats s’han vist obligades a suspendre la
seva activitat econòmica sense cap altre opció degut al RD 463/2020, de 14 de març.

Segon. Aprovar definitivament les bases dels ajuts en règim de concurrència no
competitiva per a comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han
vist afectada la seva activitat per l’estat d’alarma declarat davant la crisis sanitària
generada per la covid-19, amb el text íntegre que va ser aprovat pel Ple en sessió
ordinària de 16 de juliol de 2020.
Tercer. Establir el termini de presentació de sol·licituds de l’1 d’octubre al 30 d’octubre
de 2020
Quart. Publicar les bases definitivament aprovades al portal web municipal i al portal de
la transparència.
Cinquè. Comunicar aquest acord al departament de Serveis Econòmics i Tresoreria, a
Promoció Econòmica i a la OAC.
Sisé. Notificar el present acord a l’interessat.
4
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Celso Besoli Capdevila.

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

Vist que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon a
l’escenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades de rellevància com a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments condicionen la
conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema
català de salut en el seu conjunt; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats,
una ampliació de perfils afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables
entre els més afectats, incloent els dèficits dels sistemes d’atenció a persones
dependents, la manca de suport a la infància durant el confinament i la inviabilitat
d’acumular treball reproductiu i productiu incrementant les desigualtats de gènere; una
crisi econòmica sense precedents en la història recent, on desenes de milers de
treballadors i milers d’empreses i autònoms han experimentat el risc de quedar-se sense
feina i sense ingressos i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com la
indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, el turisme i la resta d’activitats
econòmiques, han quedat clarament afectades; i una crisi climàtica, amb una acceleració
dels impactes negatius del canvi climàtic, incloent episodis meteorològics de severitat i
ocurrència imprevisibles que fan necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació.
Atès les conseqüències negatives de la suma d'aquestes quatre crisis, unides a la tensió
de la capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques públiques de les
retallades dels últims anys, i amb un impacte directe en la cohesió social de la comarca i
en l’increment de les desigualtats, tenen un caràcter sistèmic que, d’acord amb les
previsions, poden allargar-se en els propers mesos. Això ha agreujat les problemàtiques
d’un mercat de treball precari i d’un model productiu poc competitiu i dependent que ja
caracteritzaven el Baix Llobregat amb anterioritat a la situació, sumat a la manca
d’inversions públiques i infraestructures a la comarca tot accentuant-ne l’impacte en
comparació amb territoris similars. Aquestes conseqüències tindran, també, un impacte
5
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3. Expedient 3979/2020. Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls
econòmic i social.
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Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Abstenció: 2

directe en les formes d’organització de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el
benestar, amb canvis temporals i també decaire permanent.

Vist que un altre element de l’edició d'aquest Pacte és la importància d’una reformulació
de l’estratègia territorial que enforteixi la comarca i posicioni les seves institucions, vies
clau per a una nova concertació de mirada ampla que maximitzi i exploti el potencial del
Baix Llobregat tot contemplant-ne la seva diversitat, detectant-ne els sectors clau i
desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del propi
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per respondre a les diferents problemàtiques.
Atès que aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi
estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb
l’European Green Deal impulsat per la Comissió Europea, els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030, conscient de les
fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat així com de les tendències globals, alineant-se
amb els plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit institucional local, comarcal,
metropolità, autonòmic, estatal i europeu.
Vist que l’articulació d’aquest Pacte és el resultat del consens entre els agents socials i
econòmics del Baix Llobregat, AEBALL, CCOO, PIMEC i UGT, i tots els grups polítics
6
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Vist que davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la resiliència dels
municipis i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de l’emergència sanitària i
la posterior transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a una nova normalitat,
durant la qual caldrà redreçar les afectacions i preservar els llocs de treball amb
condicions dignes i justes per minimitzar l'impacte global.
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Atès que aquestes actuacions s'han reforçat davant la crisi del COVID-19 i, en els mesos
de març - abril de 2020, amb la constitució del Comitè comarcal de reforç de mesures i
d’impuls socioeconòmic al Baix Llobregat, que és un òrgan concertat de treball, impulsor
d'acords i mesures de resposta a l'emergència actual, així com de preparació de la
dinamització econòmica i social necessària en un escenari de reactivació post-COVID19. Així, aquest Pacte afegeix línies transversals per establir un nou marc de diàleg
social i pal·liar els efectes de la crisi estructural actual amb l’objectiu de guiar-ne
l’adaptació.

ACTA DE PLE

Atès que el Baix Llobregat des de sempre ha estructurat el seu desenvolupament
econòmic i estratègic en torn a grans acords i consensos la voluntat institucional dels
quals ha potenciat la concertació entre el conjunt d’administracions públiques,
d'Ajuntaments, Consell Comarcal, sindicats i associacions empresarials, amb
experiències com el Consell Econòmic i Social (1990), l'Acord de Concertació Territorial
(ACT-BAIX, 2011), el Pacte per a la Indústria (2013), el Consell de la Formació
Professional del Baix Llobregat (2018) o l’elaboració d'una estratègia comarcal (201920), on es va realitzar un anàlisi profund de les oportunitats, fortaleses, amenaces i
debilitats i on s’han definit les línies generals i prioritàries de l'acció de les polítiques
públiques locals.

comarcals amb representació al Ple del Consell Comarcal: PSC, ECG, JxCAT, ERC, C’S
i PP.
Atès que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, va ser aprovat
pel Ple del Consell Econòmic i Social el dia 25 de juny de 2020, refrendat pel Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Baix Llobregat el dia 29 de juny de 2020, i rebut al registre d’entrades del nostre
Ajuntament 2020-E-RC-4137 en data 21/07/2020.

Atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcalde mitjançant Decret núm.
2019-1008 de data 26 de juny de 2019, aquesta regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,

Primer. Adherir-se al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social,
d’acord amb el document que s’adjunta com a part integrant d’aquest acord i s’aprova de
forma simultània.
Segon. Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, als agents socials i
econòmics. AEBALL, PIMEC, CCOO I UGT, entitats signants i al Consell Comarcal per
que en tinguin coneixement i als efectes oportuns.

ACTA DE PLE

ACORD:

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

S’ha emés informe tècnic núm. 2020-0027 de data 1 de setembre, signat per la tècnica
de Promoció Econòmica, favorable a l’adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un impuls
econòmic i social.

Annex
PACTE DEL BAIX LLOBREGAT PER A UN NOU IMPULS ECONÒMIC I SOCIAL
Exposició de motius
El Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon a l’escenari de
quatre crisis simultànies amb origen o posades en relleu a conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments condicionen la conjuntura del
territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema català de salut
en el seu conjunt; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats, una ampliació
de perfils afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més
afectats, incloent els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la manca
de suport a la infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular treball reproductiu
i productiu incrementant les desigualtats de gènere; una crisi econòmica sense
precedents en la història recent, on desenes de milers de treballadors i milers
d’empreses i autònoms han experimentat el risc de quedar-se sense feina i sense
7
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Tercer. Publicar l’adopció del present acord al web municipal.

Aquestes actuacions s'han reforçat davant la crisi de la COVID-19 i, en els mesos de
març-abril de 2020, amb la constitució del Comitè comarcal de reforç de mesures i
d’impuls socioeconòmic al Baix Llobregat. Es tracta d’un òrgan concertat de treball,
impulsor d'acords i mesures de resposta a l'emergència actual així com de preparació
de la dinamització econòmica i social necessària en un escenari de reactivació postCOVID-19. Així, aquest Pacte afegeix línies transversals per establir un nou marc de
diàleg social i pal·liar els efectes de la crisi estructural actual amb l’objectiu de guiar-ne
l’adaptació.
Davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la resiliència dels municipis
i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de l’emergència sanitària i la posterior
transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a una nova normalitat, durant la
qual caldrà redreçar les afectacions i preservar els llocs de treball amb condicions
dignes i justes per minimitzar l'impacte global.
Un altre element de l’edició d'aquest Pacte és la importància d’una reformulació de
l’estratègia territorial que enforteixi la comarca i posicioni les seves institucions, vies clau
per a una nova concertació de mirada ampla que maximitzi i exploti el potencial del Baix
8
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El Baix Llobregat des de sempre ha estructurat el seu desenvolupament econòmic i
estratègic en torn a grans acords i consensos la voluntat institucional dels quals ha
potenciat la concertació entre el conjunt d’administracions públiques, d'Ajuntaments,
Consell Comarcal, sindicats i associacions empresarials, amb experiències com el
Consell Econòmic i Social (1990), l'Acord de Concertació Territorial (ACT-BAIX, 2011), el
Pacte per a la Indústria (2013), el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat
(2018) o l’elaboració d'una estratègia comarcal (2019-20), on es va realitzar una anàlisi
profund de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats i on s’han definit les línies
generals i prioritàries de l'acció de les polítiques públiques locals.

ACTA DE PLE

Les conseqüències negatives de la suma d'aquestes quatre crisis, unides a la tensió de
la capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques públiques de les retallades
dels últims anys, i amb un impacte directe en la cohesió social de la comarca i en
l’increment de les desigualtats, tenen un caràcter sistèmic que, d’acord amb les
previsions, poden allargar-se en els propers mesos. Això ha agreujat les problemàtiques
d’un mercat de treball precari i d’un model productiu poc competitiu i dependent que ja
caracteritzaven el Baix Llobregat amb anterioritat a la situació, sumat a la manca
d’inversions públiques i infraestructures a la comarca tot accentuant-ne l’impacte en
comparació amb territoris similars. Aquestes conseqüències tindran, també, un impacte
directe en les formes d’organització de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el
benestar, amb canvis temporals i també de caire permanent.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

ingressos i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com la indústria, el
comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, el turisme i la resta d’activitats econòmiques,
han quedat clarament afectades; i una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes
negatius del canvi climàtic, incloent episodis meteorològics de severitat i ocurrència
imprevisibles que fan necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació.

Llobregat tot contemplant-ne la seva diversitat, detectant-ne els sectors clau i
desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del propi
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per respondre a les diferents
problemàtiques.Aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social i
el canvi estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb
l’European Green Deal impulsat per la Comissió Europea, els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030, conscient de les
fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat així com de les tendències globals, alineantse amb els plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit institucional local, comarcal,
metropolità, autonòmic, estatal i europeu.

Aquests mecanismes de protecció i adaptació a una nova realitat requereixen de
recursos i estructures de govern d'alta capacitat i un teixit econòmic que generi i
consolidi teixit empresarial i ocupació de qualitat mentre que, alhora, consideri la cohesió
i els riscos sanitaris, socials, econòmics i mediambientals amb unes administracions
públiques implicades en la necessitat d’incrementar la inversió pública i la col·laboració
publico-privada.
Les línies estratègiques que es contemplen dins del Pacte del Baix Llobregat per un nou
impuls econòmic i social, inspirats en la tasca dels diferents òrgans concertats i en línia
amb els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible, es classifiquen en els
següents blocs:
1.

El Baix Llobregat, territori segur

1.1.
Proporcionar el marc al teixit productiu cap a un retorn que inclogui uns sistemes
de protecció sanitària i de seguretat jurídica adequats, vetllant per la disponibilitat i accés
als mateixos, i per una mobilitat segura de les persones treballadores i usuàries, així com
cap a una transformació digital que permeti redefinir els models de negoci i els models
9
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La resposta i l’adaptació a aquest escenari fan palesa la importància de concentrar els
objectius de les polítiques públiques, l'acció de les administracions, la concertació i els
esforços del sector privat i el tercer sector cap a un pla de xoc que maximitzi l’impacte
positiu de les mesures. Aquests esforços han de ser efectius en redreçar les
problemàtiques en el sector de l’ocupació, reduir la fractura social generada, corregir les
desigualtats sistèmiques i apostar per reforçar la resiliència de sectors econòmics
actuals així com la creació de nous sectors econòmics i de models de negoci sostenible i
basats en la transformació digital d’empreses i autònoms de tots els sectors.

ACTA DE PLE

L’escenari de crisi múltiple posa en evidència l’oportunitat d’avançar en alternatives que
permetin posicionar el Baix Llobregat en un nou paradigma, les implicacions de les quals
es ramifiquen a tots els sectors productius i, també, vitals.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Línies Estratègiques del Pacte del Baix Llobregat

de producció i dissenyar-los d'acord amb nous paradigmes de forma que les empreses
puguin adaptar-se, protegir-se i formar els seus professionals en el retorn a l’activitat i als
serveis.

2.

Enfortiment i preservació de les empreses del Baix Llobregat

2.1.
Promoure polítiques que contribueixin a enfortir les empreses i els autònoms, a
mantenir els llocs de treball i a crear-ne de nous, a integrar en el mercat laboral a les
persones sense feina i a aquells col·lectius que s’han vist afectats per l’actual crisi per
primera vegada i s’han incorporat als col·lectius vulnerables.
2.2.
Facilitar, mitjançant la posada en marxa de diferents mesures, el
desenvolupament de l’activitat econòmica, en el menor termini possible, preservant la
seguretat i salut de les persones treballadores, usuàries i clients.
2.3.
La situació provocada pel COVID19 destaca la importància de la negociació
col·lectiva per poder mantenir l’activitat econòmica i el treball, davant la crisi actual i
altres que puguin venir. Cal anar cap a la flexibilitat i l’adaptació mitjançant fórmules com
el teletreball, la flexibilitat horària, adequació a les necessitats productives i facilitar la
conciliació laboral i familiar, integrant-hi també valors imprescindibles com el de l'atenció
a persones dependents.
2.4.
Facilitar que el teixit productiu, mitjançant l’impuls a la innovació, la digitalització i
la reducció de les desigualtats socials, de gènere i intergeneracionals, integri principis de
l’economia social i dels sistemes territorials per millorar el posicionament i aprofitar
economia d’escala, i es posicioni de forma adequada davant un futur sostenible, digital,
10
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1.4.
Impulsar un nou model de residències i centres de col·lectius vulnerables i/o
dependents de manera permanent per facilitar la seva coordinació amb el sistema
preventiu de salut i millorar els mecanismes d’informació, protocols i recursos per fer-ne
extensiva la protecció durant moments de crisi.

ACTA DE PLE

1.3.
Exigir el reforç del sistema sanitari i l’assistència primària per a preservar la xarxa
hospitalària, fomentar la coordinació i consolidar la generació d’aquest servei
imprescindible, contribuint a la planificació de les necessitats i les infraestructures
presents i futures del conjunt de la comarca i impulsant el reconeixement dels seus
professionals, donant per finalitzada l’etapa d’austeritat dels darrers anys. Fer un
seguiment de les inversions acordades i no realitzades així com aquelles necessàries pel
territori a través del Consell de la Salut.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

1.2.
Estructurar els serveis públics en la seva forma, contingut, objectius i destinataris
de forma consensuada i respectant criteris de seguretat i igualtat. La mobilitat amb un
èmfasi especial, en concret la protecció i foment del transport públic segur i la informació
transmesa als usuaris d'acord amb criteris preferentment digitals, sostenibles, repensats
en termes de mobilitat saludable i emmarcats en un entorn Smart.

integrador i innovador, vital per tal de preservar l’activitat econòmica i l'ocupació de
qualitat.

3.

Transició i sortida de la crisi de forma inclusiva i l'atenció a les persones

3.4.
Dissenyar polítiques públiques i accions destinades a aconseguir la igualtat
efectiva entre dones i homes, reduir la bretxa salarial i pal·liar els efectes de la violència
masclista i l’assetjament laboral, per tal que els condicionants de gènere no determinin
l’impacte ni agreugin les desigualtats, recollint aquests criteris en plecs de condicions de
contractació pública local o comarcal.
3.5.
Considerar els reptes demogràfics de l’envelliment de la població tant en la
planificació de les necessitats futures, incloent la dependència, com en la situació actual.
Reforçar l’atenció a la gent gran fomentant que els ajuntaments de la comarca dissenyin
plans de polítiques d’envelliment actiu, de millora de l’atenció sanitària, de participació
social i de voluntariat.
3.6.
Promoure el seguiment de la gent gran com a col·lectius greument afectats per la
crisi, parant atenció a les seves necessitats i desenvolupant eines d’incorporació de la
seva veu i d’identificació de problemàtiques.
3.7.
Anticipar-se a la previsió de creixement de la pobresa infantil i al creixement de
les desigualtats educatives i de salut a curt termini, contra les que caldrà adoptar
mesures estructurals i crear dispositius d’acompanyament a través de la col·laboració
entre els diferents nivells competents de les Administracions.
3.8.
Fer un seguiment dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball: dones,
joves, majors de 45 anys, pobresa laboral i població estrangera, col·lectius diana de la
precarietat laboral que es preveu que siguin els grans afectats d’aquesta crisi econòmica.
11
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3.3.
Defensar els drets laborals d’aquelles persones que han perdut la feina mitjançant
informació, orientació, assessorament i acompanyament, i exigint l’adopció de polítiques
públiques adreçades a aquest objectiu, a través de la realització de nous programes
orientats a les necessitats d’ocupació de les empreses.

ACTA DE PLE

3.2.
Treballar en un pla de contingència, i buscar aliances amb la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMB que blindi els serveis públics i reforci les
polítiques socials amb ajuts específics a persones i famílies, en especial col·lectius
vulnerables, responent de forma real a les noves necessitats de les àrees bàsiques
socials, finançant adequadament els contractes-programa de manera immediata i
sostinguda en el temps, reforçant també la resposta administrativa ràpida i les dotacions
habilitades per a noves urgències socials, de salut o d’habitatge, entre d’altres.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

3.1.
Establir col·laboracions amb el tercer sector i el teixit associatiu per tal de reforçar
i garantir l’atenció de qualitat a les persones i atendre necessitats presents i futures.

Buscar fórmules per què les persones més vulnerables, en condicions de poder treballar,
guanyin ocupabilitat i puguin inserir-se al món laboral.

4.

Foment de la ocupació

4.4 Reduir la bretxa digital i acompanyar en l’adaptació de moltes persones treballadores
davant aquesta inexorable revolució tecnològica que tindrà un fort impacte al món del
treball i a les persones treballadores i empreses menys qualificades.
4.5. Recolzar el comerç de proximitat com a pol d’activitat generadora de riquesa i
d’autoocupació, facilitant-ne la posada en marxa i els tràmits, i establint mesures de
caràcter urbanístic i de mobilitat adreçades a la promoció i l’accés de la ciutadania.

5.

Reforç dels principals sectors productius

5.1.
Establir un pla de reactivació transversal així com altres instruments de suport i
impuls als principals sectors productius de la comarca d’acord amb l’Estratègia Territorial
(automoció, salut, serveis d’atenció a les persones, turisme, agroalimentari, logística i
distribució, aeroespacial, audiovisual, TIC, construcció, químic i farmacèutic, economia
circular, social i solidària), així com aquells amb una fragilitat accentuada i el teixit
econòmic més vulnerable, com el sector del comerç, la restauració, el turisme, la
12
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4.3.
Fomentar noves metodologies d’orientació a partir de la col·laboració entre
persones desocupades, entitats, empreses, cooperatives, entitats del tercer sector,
emprenedors per al rellançament de les empreses vinculades al territori i el foment de
l’ocupació i l’autoocupació.
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4.2.
Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat i amb un major grau de
personalització i flexibilització d'acord amb l’atenció singularitzada de la comarca,
mitjançant eines de concertació (d’acord amb el Decret 48/2020, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial) i nous
marcs relacionals amb el Consell Comarcal, el SOC (via Conferència Sectorial), els
departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’Empresa i Coneixement, la
Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de concretar en
l'àmbit comarcal les iniciatives d’impuls econòmic i d'ocupació.

ACTA DE PLE

4.1.
Adaptació de les prioritats i les polítiques públiques i fiscals a la nova realitat del
mercat de treball, amb preferència d'aquelles mesures socials i econòmiques com la
contractació indefinida, els canvis normatius i l'aplicació de recursos amb la base de la
cohesió social. Les conclusions d’aquest seguiment i avaluació continus es plasmaran en
el futur pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació.

indústria, els professionals i autònoms, les petites i mitjanes empreses, i la resta de
sectors econòmics i productius en general.

5.5.
Aposta per una indústria 4.0 interdependent, circular, connectada a les cadenes
de distribució globals però resilient i adaptable a noves àrees i oportunitats, dins d’una
nova estratègia del Pacte per la a la Indústria que incorpori l'impacte de la crisi sanitària i
redreci les febleses del sistema. Acompanyar una indústria per enfortir sectors amb més
potencial industrial i valor afegit, com la metal·lúrgica, promoure la innovació,
transferència tecnològica i coneixement. Modernitzar els nostres polígons d’activitat
econòmica, tot adaptant la normativa urbanística d'acord amb la demanda empresarial
dins dels paràmetres facilitadors de reindustrialització, relocalització d’empreses i
sostenibilitat ambiental a través de Plans de Millora Integral dels polígons.
5.7.
Promoure ocupació de qualitat i formació en l’àmbit de l’economia de les cures,
l’atenció a les persones, la lluita contra la solitud i l’aïllament com un jaciment d’ocupació
prioritari que requereix el lideratge de les administracions públiques i on la inversió dels
ens locals, la innovació en la contractació i la innovació social són claus per la generació
de llocs de treball amb més valor afegit.
5.8.
Seguiment i anàlisi dels sectors més afectats i de les mesures aplicades a curt
termini, incloent la revisió dels plans de suport i la incorporació de noves actuacions
d’acord amb la realitat dels àmbits.

6.

Professionalització i formació
13
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5.4.
Donar suport a l’activitat agrícola de la comarca com a sector motor i altament
estratègic, fomentant-ne la recuperació i impulsant la tasca del Parc Agrari del Baix
Llobregat mitjançant valors com la proximitat, la sostenibilitat i l’enfortiment de les
aliances al voltant de l’agricultura.

ACTA DE PLE

5.3.
Fomentar les polítiques públiques de recolzament a la problemàtica actual del
sector de l’automoció a la comarca. Reforçar i accelerar, amb la participació de tots els
agents afectats a través del Pacte per a la Indústria del Baix Llobregat, la reconversió del
sector de l’automoció i la transició de l’automoció a la mobilitat sostenible i de baixes
emissions, buscant alternatives industrials i socials basades en la tecnologia i la
innovació per tal de donar una resposta conjunta al sector, així com al de la indústria
auxiliar de l’automòbil.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

5.2.
Prioritzar mesures per fer front a la situació d'emergència climàtica i en
conseqüència, abordar elements d’economia circular, simbiosi industrial, transició
energètica i reducció d’emissions, incloent mesures destinades a millorar l’eficiència
energètica, la generació mitjançant energies renovables i els nous models d'àrees
d'activitat econòmica que facin possible encabir aquesta indústria i els sectors productius
accessoris.

6.1.
Dotar les universitats i els centres de recerca dels mecanismes i dels mitjans
suficients perquè puguin seguir incorporant i retenint professionals de primer nivell.
6.2.
Accelerar la transformació del model educatiu de la Formació Professional cap a
un model integrat, facilitant la correspondència entre les diferents àrees implicades:
Ensenyament, Treball i Empresa.

Cultura i turisme

7.1.
Protegir el sector de la cultura per reforçar la seva recuperació econòmica,
preparar-lo per al seu rellançament i impulsar el seu reconeixement com a sector
estratègic al Baix Llobregat. Posar en relleu actius clau de la comarca.
7.2.
Impulsar el turisme i l’oferta turística i esportiva com a pilar econòmic comarcal,
facilitant-ne la reactivació i coordinant-ne respostes i activitats d’acord amb la tendència
marcada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i la resta d’Administracions
competents, tot fomentant la marca Costa Barcelona.
7.3.
Promoure la col·laboració entre les administracions públiques locals i les
empreses del sector cultural per tal de reactivar el sector, així com reforçar la
col·laboració amb les entitats i associacions culturals i la millora de les condicions de
treball dels professionals de l’àmbit.

8.

Governança i mesures i iniciatives del sector públic

8.1.
Actuació concertada amb totes les administracions i treball coordinat amb els
agents socials i econòmics representatius i els grups polítics amb representació
comarcal a l’hora de determinar les accions de xoc per a la reactivació, les línies
principals per als pròxims anys i els mecanismes de reequilibri i cohesió territorial,
reforçant també les àrees econòmiques i socials de les administracions locals i d’aquells
municipis amb menor nombre d’habitants de la comarca.
8.2.
Fomentar la inversió pública, les infraestructures i la contractació pública com a
instrument de creació de riquesa i d'ocupació de qualitat, desplegant mesures de
14

ACTA DE PLE

7.
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6.4.
Impulsar la Formació professional dual, tot ampliant-la a altres famílies
professionals i a tot l’alumnat de formació de cicles formatius, i adaptant les temàtiques
als sectors més demandats.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

6.3.
Impulsar els Centres de Formació Professional i la diversificació de les famílies
professionals al territori del Baix Llobregat d’acord amb les directrius marcades pel
Consell de l'FP.

liquiditat empresarial, d’acompanyament i de suport a l'estabilitat econòmica.
8.3.
Incentivar el caràcter de les compres públiques al teixit econòmic de proximitat
com a suport a l'economia local i a la seva dinamització.

I en prova de conformitat, i per tal de desplegar tots els seus efectes, signen aquest
Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social a la seu del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, el 29 de juny de 2020.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 17
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
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

15
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la presència de tots els grups
polítics amb representació a la comarca, la Junta de Portaveus i el Comitè Comarcal de
reforç de mesures i d’impuls socioeconòmic davant la crisi de la COVID-19 al Baix
Llobregat, així com el Consell Econòmic i Social, portaran a terme un seguiment dels
reptes i les línies estratègiques d'aquest Pacte, per tal d’avaluar el seu impacte basantse en les dades i anàlisis aportades per l’Observatori Comarcal i mitjançant l’establiment
d’un panell d’indicadors de mesura i avaluació del Pacte, l’economia, la mobilitat i el teixit
productiu i social de la comarca.

ACTA DE PLE

8.5.
Exigir de forma immediata a la Generalitat de Catalunya una ampliació del Fons
de Cooperació Local per la COVID-19 per tal que els municipis i el Consell Comarcal
puguin fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la COVID-19.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

8.4.
Exigir al Govern d’Espanya la flexibilització de la Llei Orgànica 2/2012, de 17
d’abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de la regla de la despesa i de
limitacions a l’autonomia de les entitats locals, com també les relatives a la inclusió de
clàusules socials. Demanar que els Ajuntaments i Consell Comarcal puguin fer servir els
romanents municipals o comarcals per fomentar els ajuts a empreses i famílies, despesa
social, infraestructures i inversions per guanyar competitivitat i crear ocupació.

4. Expedient 4264/2020. Aprovació bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a
projectes de cooperació al desenvolupament.

La Base 62, de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Abrera, per a
l’exercici 2020, especifica que de les Subvencions i ajuts al Tercer Món s’estableixen per
donar compliment a la voluntat del municipi d’Abrera d’arribar al 0,7%, expressada en
l’acord plenari núm. 901, de 6/05/94, que decidia: “SEGON: aquesta corporació es
compromet a incrementar, en la mesura que sigui possible, la seva aportació actual en
mitjans materials i personals per als projectes de cooperació per al desenvolupament, i a
afavorir l’actuació conjunta i coordinada dels representants municipals i dels moviments
socials.
En data 06 d’agost de 2020 i núm. 2020-0019, ha emès informe en què es proposa
l’aprovació de les bases específiques i la convocatòria per a la concessió d’aquesta línia
d’ajuts que es considera positiva i d'interès públic.
D’acord amb les disposicions generals en matèria de subvencions, particularment la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la mateixa i el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya.
Vist el 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
16
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Aquestes bases reguladores i la seva posterior convocatòria estan regulades per:
La Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, aprova el reglament de la llei 38/2003.
Pla Estratègic de Subvencions 2019-2020, aprovat al Ple de 18/07/2019.

ACTA DE PLE

Són aquelles subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament, amb
especial atenció a les de caràcter econòmic i social, tècnic, institucional, educatiu,
cultural, científic, professional i sanitari. Donant prioritat als projectes que intervenen en
emergències i crisis humanitàries sobrevingudes per situacions de conflicte o epidèmies
sanitàries; que impulsin dinàmiques d’autogestió, l’economia cooperativa, l’autonomia i
autosuficiència i que incideixin en les causes estructurals de la realitat sobre la que
s’intervé; d’impuls d’infraestructures bàsiques de caràcter social; que contemplin
actuacions relacionades amb la promoció dels drets humans de les dones i l’equitat de
gènere; adreçats a la promoció dels drets de la infància i l’educació.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

L’Ajuntament d’Abrera convoca les ajudes destinades al tercer món des de la legislatura
2003-2007.

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.
Vist tot l’anterior, aquesta regidora delegada d’igualtat proposa al Ple Municipal l’adopció
del següent,
ACORD

Quart. Aprovar definitivament les bases sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva
modificació.
Cinquè. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics, al Servei de Cooperació i
Solidaritat i al Servei d’Atenció al Ciutadà.
Annex
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PROJECTES
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Base 1a.- Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han
publicat.
Per acord del Ple municipal de data 18 de juliol de 2019 va ser aprovada inicialment
l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, la qual va esdevenir definitiva en
no presentar-se reclamacions ni suggeriments en el termini d’informació pública.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
17
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Tercer. Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir
de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, 33 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

ACTA DE PLE

Segon.
Publicar
les
bases
al
tauler
municipal
d’anuncis
digital
http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board// i al Butlletí Oficial de la Província.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació al
desenvolupament, exercici 2020, d’acord amb el text que s’annexa a aquest acord.

concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 7
d’octubre de 2019.
Base 2a.- Objecte.
L'objecte d’aquestes bases específiques és definir el conjunt de condicions i
procediments que cal observar per a la sol·licitud, concessió i justificació de les
subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament d'Abrera destinades a
activitats de cooperació al desenvolupament en països emergents amb especial atenció
a les de caràcter econòmic i social, tècnic, institucional, educatiu, cultural, científic,
professional i sanitari.

1.- Les subvencions podran sufragar fins al 80% del cost del projecte. L’import restant
correspondrà a les aportacions de l’entitat sol·licitant, la contrapart o d’altres
finançaments públics o privats.
2.- Es subvencionarà un màxim de 6.000 euros per projecte.
Base 5a.- Sol·licitants i beneficiaris.
1.- Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que
tinguin per finalitat la cooperació i la sensibilització al desenvolupament i que així ho facin
constar en els seus estatuts.
2.- Les entitats hauran de complir els següents requisits:
a) Estar legalment constituïdes.
b) Tenir seu o delegació en l’àmbit territorial de Catalunya i estar inscrites al
Registre d’Entitats d’Abrera o al de la Generalitat de Catalunya.
c) Disposar de l’estructura i capacitat suficients per a garantir el compliment dels
objectius previstos.
d) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
e) No incórrer en cap causa de prohibició per obtenir la subvenció, d’acord amb
l’establert als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
f) Haver justificat els ajuts econòmics rebuts amb anterioritat de l’Ajuntament
d’Abrera, quan sigui procedent.
18

Codi Validació: 77M2F4PKA9ECLFP9W9K5KYTP5 | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 47

Base 4a.- Import màxim de la subvenció.

ACTA DE PLE

La finalitat d’aquestes subvencions és contribuir al desenvolupament econòmic i al
benestar de la població dels països en vies de desenvolupament i donar suport als
projectes que, per aquesta finalitat, desenvolupen les ONG’s.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Base 3a.- Finalitat pública.

Base 6a.- Obligacions dels beneficiaris.

Base 7a.- Sol·licituds i termini de presentació.
1.- Les sol·licituds s’hauran de formular per les persones interessades o persones que
acreditin la seva representació per qualsevol instrument vàlid en Dret.
2.- Les entitats sol·licitants estan obligades a presentar la documentació següent:
a) Instància raonada i signada per la persona interessada (en cas de persona física)
o pel representant legal de l'entitat en base a un formulari determinat per
l'ajuntament, en què es farà constar:
1. L'import de l'acció i la previsió de finançament, indicant l'import de la
subvenció que se sol·licita.
2. La previsió temporal de la seva execució.
3. La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.
4. La declaració que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui
19
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a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda, sense que sigui
possible canvi o cap modificació de l’objecte o finalitat per a la qual es va
concedir. En qualsevol cas, tota incidència que suposi modificació del programa
inicial de l’activitat o activitats haurà d’ésser autoritzada per l’Ajuntament
d’Abrera.
b) Acreditar davant l’òrgan atorgant, en el termini de tres mesos comptats des de la
fi de l’activitat, la realització d’aquesta, mitjançant la presentació dels documents
que preveu la base 11a.
c) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions o ens públics, nacionals o
internacionals. L’ajuda concedida en cap cas podrà ser superior, aïlladament o en
concurrència amb altres ajudes d’Administracions Públiques, ens públics o
privats, nacionals, estrangers o internacionals, al cost total de l’activitat
pressupostada pel beneficiari. La quantia de l’ajuda podrà ser objecte de
modificació per aquesta causa.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en el terme exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari en cada cas, així com quants estats comptables i registres
específics siguin exigits per las bases reguladores de les subvencions, amb la
finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

ACTA DE PLE

1.- Els beneficiaris es comprometen a complir les obligacions següents d’acord amb el
que estableix l’article 14 de la LGS:

4.- La convocatòria s’ha de trametre a la Intervenció municipal per tal de subministrar la
informació que correspongui ja sigui a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i en
el Butlletí Oficial de la Província.
Base 8a.- Esmena de documentació.
1.- En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, la regidoria
corresponent en reclamarà la rectificació en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no
s’aporta la documentació preceptiva es declararà el desistiment de la persona
interessada, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2.- Sens perjudici del que s’estableix a l’apartat anterior, en qualsevol moment al llarg del
procediment es podrà instar a la persona o entitat sol·licitant per a què complimenti
qualsevol altre requisit o tràmit omès, d’acord amb el previst a l’article 73 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, concedint a tal efecte un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació,
amb l’exprés apercebiment de què, en cas d’incompliment, se’l podrà declarar decaigut
en el seu dret al tràmit corresponent.
Base 9a.- Òrgans competents.
1.- Les subvencions es concediran o denegaran per acord de la Junta de Govern Local.
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3.- El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

ACTA DE PLE

b) Documentació acreditativa de la identitat personal o de la representació, en el seu
cas, si la presentació de la sol·licitud s’efectués per una altra persona en nom del
sol·licitant.
c) Memòria explicativa de l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda.
d) Memòria explicativa dels mitjans personals, materials i infraestructura amb què
compta el sol·licitant per realitzar l’activitat proposada.
e) Referència d’activitats realitzades amb anterioritat, relacionades amb aquelles per
a les quals se sol·licita l’ajuda, i memòria d’activitats de l’últim exercici si es tracta
de persones jurídiques o currículum del peticionari quan es tracti de persones
físiques.
f) Qualsevol altra documentació addicional que a judici del sol·licitant justifiqui la
pertinència de la sol·licitud.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

atorgar, així com les condicions que se'n derivin en cas de ser-li concedida.
5. La declaració d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.

2.- La instrucció del procediment correspon al Servei de Cooperació i Solidaritat, i l’òrgan
col·legiat d’avaluació previst en els articles 22.1 i 24.4 de la LGS estarà integrat pels
membres següents:
President/ presidenta: regidor o regidora de la Regidoria convocant
Vocals: tres tècnics o tècniques municipals
Secretari / secretària: tècnica del Servei convocant
La secretària de l’òrgan col·legiat d’avaluació tindrà dret a veu i vot.

3. L’avaluació de les sol·licituds es durà a terme per l’òrgan col·legiat d’avaluació d'acord
amb els criteris de valoració següents:
a) La proposta d’atorgament de subvencions s’atindrà als següents criteris de valoració
de les sol·licituds, sobre un total màxim de 100 punts:
a) Prioritats geogràfiques: projectes desenvolupats a l’Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud,
Central i el Carib i a països de procedència de la majoria de població nouvinguda
a Abrera. Projectes a qualsevol país de zona desafavorida, ja sigui per catàstrofe
natural o conflicte bèl·lic. (fins a 5 punts)
b) Viabilitat, coherència i planificació: Es valorarà la coherència i viabilitat respecte
dels objectius plantejats i resultats esperats en base al pla d’activitats, la
programació i el pressupost (fins a 10 punts).
c) Projectes que intervenen en emergències i crisis humanitàries sobrevingudes per
situacions de conflicte o epidèmies sanitàries (fins a 15 punts)
d) Projectes que impulsin dinàmiques d’autogestió, l’economia cooperativa,
l’autonomia i autosuficiència i que incideixin en les causes estructurals de la
realitat sobre la que s’intervé (fins a 15 punts)
e) Projectes d’impuls d’infraestructures bàsiques de caràcter social (fins a 10 punts)
f) Projectes que contemplin actuacions relacionades amb la promoció dels drets
humans de les dones i l’equitat de gènere (fins a 10 punts)
g) Projectes adreçats a la promoció dels drets de la infància (fins a 10 punts)
h) Projectes adreçats a la promoció de l’educació (fins a 10 punts)
i) Projectes que reverteixen en la nutrició de la població (fins a 2,5 punts)
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2. El Servei de Cooperació i Solidaritat és l'òrgan competent per a la instrucció del
procediment, per la qual cosa realitzarà d'ofici les actuacions que consideri necessàries
per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha
de pronunciar-se la resolució.

ACTA DE PLE

1. El procediment de concessió és el de concurrència competitiva regulat en els articles
17.2 i 23 i següents de la LGS i en les presents bases.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Base 10a.- Procediment de concessió.

j) Projectes que reverteixen en la salut (fins a 2,5 punts)
k) Entitat amb seu a Abrera o a algun municipi del Baix Llobregat (fins a 5 punts)
l) Organització d’activitat de difusió i sensibilització sobre el projecte realitzat
adreçada als ciutadans i ciutadanes d’Abrera (fins a 5 punts)
4. L’import de l’ajuda atendrà al pressupost i a la documentació aportats pel sol·licitant i a
les disponibilitats pressupostàries de l’any de la convocatòria.
5. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, el dia 31 de
desembre de l’any de la convocatòria.

8. Les persones beneficiàries de les subvencions hauran d’acceptar de manera expressa
l’atorgament d’aquestes. L’acceptació comportarà la conformitat amb tots els termes de
la concessió i les condicions de la seva execució.
Base 11a.- Justificació.
1.- Les persones beneficiàries de les subvencions hauran de presentar la justificació de
les activitats i de les despeses realitzades en el termini de tres mesos comptats a partir
de la fi de les activitats subvencionades.
2.- Tota la documentació justificativa haurà d’estar redactada en català o castellà. En cas
que es presenti en qualsevol altre llengua haurà d’anar acompanyada de la corresponent
traducció oficial.
3.- Aquesta justificació es realitzarà mitjançant “compte justificatiu simplificat” (tal com
estableix l’article 30 de la LGS i l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol),
essent necessària la presentació de la documentació següent:
1.

Memòria o informe tècnic de les activitats desenvolupades i dels resultats
obtinguts, en el qual es justifiqui el compliment de les condiciones imposades a la
22
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7. Els ajuts concedits tindran caràcter eventual i voluntari. L'ajuntament podrà revocar-los
o reduir-los en qualsevol moment. La seva concessió no generarà drets adquirits i, en tot
moment, el Servei de Cooperació i Solidaritat podrà comprovar que la inversió o despesa
està en relació amb les finalitats per a les quals ha estat concedida.
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Les resolucions que s'adoptin posen fi i exhaureixen la via administrativa, per la qual
cosa podrà interposar-se contra aquestes recurs de reposició potestatiu en el termini
d'un mes des del dia següent a la seva notificació o directament recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats Contenciós Administratius de Barcelona en el termini de
dos mesos.

ACTA DE PLE

6. Els acords de concessió o denegació de les subvencions es publicaran al tauler
municipal d'anuncis (http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//), produint els
efectes de la notificació de conformitat amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015.

concessió de la subvenció.

•
•

Certificat (signat i segellat), emès per la presidència o la persona representant
legal de l’entitat en què figuri una relació detallada de totes les fonts de
finançament (detall de tots els ingressos i/ o subvencions) indicant l’import i la
procedència.
Relació classificada, signada i segellada, de totes les despeses i inversions
derivades de l’actuació subvencionada; s’haurà de detallar la identificació del
proveïdor o creditor, document, import, data d’emissió i data de pagament.
Declaració responsable, signada i segellada, de l’entitat envers les despeses
imputades a l’activitat (detall de les factures), on es declararà que aquestes
factures s’imputen únicament i exclusiva a la subvenció de l’ajuntament
objecte de justificació, i què no seran usades per justificar altres aportacions
de qualsevol tipus de procedència.

4.- La documentació econòmica, dalt detallada, podrà ser substituïda per la presentació
d’un informe d’un auditor de comptes inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes
(ROAC), dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, adscrit al
Ministeri d’Economia i Empresa de l’Estat.
5.- Tanmateix, si es creu oportú, es podrà sol·licitar la presentació de les factures
relatives a les actuacions subvencionades.
Base 12a.- Pagament.

ACTA DE PLE

•

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

2. Memòria econòmica que constarà, com a mínim de:

2.- Per tal de facilitar la realització de l'activitat subvencionada, s’efectuarà el lliurament
de la totalitat, abans de la justificació, prèvia acceptació de la subvenció i petició del
pagament anticipat. El que s’entén com a “subvencions prepagables”
Es considera subvenció prepagable (o de justificació diferida) aquella en què la persona
beneficiària rep l’import total o parcial de l'ajuda abans de realitzar la despesa.
Els imports màxims de la convocatòria es repartiran equitativament entre totes les
peticions i les puntuacions obtingudes.
3.- No es rebrà cap pagament relatiu a l'ajuda en cas que existeixin subvencions
anteriors pendents de justificació i el termini per justificar-les ja hagi estat exhaurit.
Base 13a.- Publicitat.
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1.- Com a regla general, el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al
compte designat pel destinatari de l'ajuda.

En tota la documentació i propaganda escrita o gràfica dels actes o activitats
subvencionats ha de constar el lema "AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT
D'ABRERA".
Base 14a.- Reintegrament.

Base 15a.- Regim jurídic.
1.- Aquesta línia d’ajudes resta subjecta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i el seu desenvolupament reglamentari, a l’Ordenança reguladora de les
Bases Generals per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats sense ànim de
lucre, en matèria de cultura, esports, infància i joventut, educació, acció social, gent gran,
sanitat i salut pública, igualtat, comerç i ocupació, medi ambient i convivència i
cooperació aprovada per aquest ajuntament, a les Bases d'Execució del Pressupost
General per a l’exercici de la convocatòria i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú a les administracions publiques.
2.- Aquestes Bases s'aplicaran a les subvencions concedides anualment i seran vigents
fins a la seva finalització. Les activitats finançades en la convocatòria hauran d’haver
estat iniciades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any convocat.

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
24
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2.- Així mateix, procedirà el reintegrament de l’import de la subvenció no invertida en
l’activitat subvencionada.

ACTA DE PLE

a) Haver obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides o mitjançant
dades no ajustades a la realitat.
b) No haver realitzat l’activitat objecte de la subvenció, en els termes previstos en
aquestes bases.
c) Incomplir l’obligació de justificació o de qualsevol altra obligació imposada a les
persones beneficiàries.
d) Qualsevol altre supòsit previst legalment o reglamentària.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

1.- Procedirà el reintegrament de les subvencions percebudes en els casos següents (tal
com estableix l’apartat 1 de l’article 37 de la LGS):

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

5. Expedient 4651/2020. Ordenació del personal. Creació de lloc de Caporal
Coordinador/a i valoració singularitzada del lloc de treball.
Vist l’informe de data 14.07.20 de l’Inspector en Cap de la Policia Local a petició d’Alcaldia
mitjançant el qual es determina la nova direcció de la Policia Local d’Abrera, proposant en
l’estructura un lloc de Caporal Coordinador/a.

Atès el contingut de funcions i enquadrament orgànic del lloc de Caporal Coordinador/a així
com la dedicació i retribucions corresponents.
Atès l’apartat quart de l’article 126 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.
Atès que en base a l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic l’Ajuntament d’Abrera
estructurà els seu llocs de treball mitjançant el Pacte Regulador de personal funcionari i
Pacte regulador del personal laboral, aprovats ambdós pel Plenari de data 03.05.2006.
Atès que la nova direcció de la Policia Local s’ha dissenyat en base al principi
d’autoorganització que compren la potestat de les administracions públiques per estructurar
els seu propis òrgans i definir les funcions dels mateixos de la manera que millor es puguin
prestar els serveis públics, tot d’acord a l’article 4.1 de la LRBRL.
Atès l’article 69 de l’EBEP mitjançant el qual la planificació dels recursos humans de les
administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la
prestació dels serveis i l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles.
Atès que dins el marc de l’ordenació de personal, el contingut dels llocs de treball pel que
fa a l’assignació de retribucions complementàries és matèria pròpia de negociació
col·lectiva, en tant l’article 37.1.b) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
25
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Atesa la distinció entre llocs singularitzats i no singularitzats, tractant-se en el present cas
de la creació d’un lloc singularitzat en tant no existeix a l’organització un altre lloc que
tinguin encomanada la mateixa activitat.

ACTA DE PLE

Vista la necessitat de crear i valorar el lloc de treball de Caporal Coordinador/a en base als
seus propis requisits i les seves característiques retributives d’acord amb les normes
previstes a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Vist que l’estructura proposada defineix la cobertura del lloc per personal funcionari de
l’escala d’administració especial/sotsescala serveis especial bàsica/caporal.

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
Atesa la previsió de confecció de Relació de Llocs de Treball per a l’Ajuntament d’Abrera,
durant el present exercici.
Atesa l’acta de negociació amb la representació social en relació a la creació i valoració
singularitzada del lloc de Caporal Coordinador/a.
Atès l’article 22.2.i) en relació a la creació de llocs de treball i de fixació de les quanties
complementàries fixes.

Primer. Aprovar la creació del lloc de treball amb la denominació de Caporal
Coordinador/a dins l’estructura orgànica de la nova direcció de la Policia Local d’Abrera.
Segon. Determinar que la provisió del lloc per concurs resta reservada a personal
funcionari de l’escala d’administració especial/sotsescala serveis especial bàsica/caporal.
Tercer. Establir que la valoració del lloc de Caporal Coordinador/a s’inclourà dins la propera
valoració de llocs de treballs dins el marc de l’RLT i per tal motiu serà sotmesa a la regulació
retributiva corresponent, als efectes escaient.
Quart. Indicar que la provisió del lloc de Caporal Coordinador/a ho serà mitjançant concurs,
podent-se procedir a l’adscripció provisional per funcionari de l’escala bàsica/caporal,
d’acord normativa d’aplicació vigent.
Cinquè. Assignar al lloc de Caporal Coordinador/a, les següents retribucions
complementàries:
Denominació: Caporal Coordinador/a
Grup/Subgrup: C2
Nivell de Complement de Destí: 17
Complement Específic: 28.728,98€
Sisè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província i remetre còpia a
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 14
26

ACTA DE PLE

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

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Atès l’informe del Servei de Gestió de les Persones.

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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Abstenció: 3

Atesa la distinció entre llocs singularitzats i no singularitzats, tractant-se en el present cas
d’un lloc singularitzat en tant no existeix a l’organització un altre lloc que tingui
encomanada la mateixa activitat.
Atès el contingut de funcions i enquadrament orgànic del lloc de Tècnic auxiliar de
Gerència així com la dedicació i retribucions corresponents.
Atès l’apartat quart de l’article 126 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.
Atès que en base a l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic l’Ajuntament
d’Abrera estructurà els seu llocs de treball mitjançant el Pacte Regulador de personal
funcionari i Pacte regulador del personal laboral, aprovats ambdós pel Plenari de data
03.05.2006.
Atès que la nova estructuració de la Gerència municipal s’ha dissenyat en base al
principi d’autoorganització que compren la potestat de les administracions públiques per
estructurar els seu propis òrgans i definir les funcions dels mateixos de la manera que
millor es puguin prestar els serveis públics, tot d’acord a l’article 4.1 de la LRBRL.
Atès l’article 69 de l’EBEP mitjançant el qual la planificació dels recursos humans de les
administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en
la prestació dels serveis i l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics
27
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Vista la necessitat de valorar el lloc de treball de Tècnic auxiliar de Gerència en base als
seus propis requisits i les seves característiques retributives d’acord amb les normes
previstes a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

ACTA DE PLE

6. Expedient 4686/2020. Valoració singularitzada del lloc de treball de Tècnic
auxiliar de Gerència.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

disponibles.
Atès que dins el marc de l’ordenació de personal, el contingut dels llocs de treball pel que
fa a l’assignació de retribucions complementàries és matèria pròpia de negociació
col·lectiva, en tant l’article 37.1.b) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. Atesa la previsió de
confecció de Relació de Llocs de Treball per a l’Ajuntament d’Abrera, durant el present
exercici.
Atesa l’acta de negociació amb la representació social en relació a la valoració
singularitzada del lloc de Tècnic auxiliar de Gerència.

ACORD:
Primer. Aprovar una nova valoració del lloc de treball de Tècnic Auxiliar de la Gerència.
Segon. Determinar que previ a la valoració singularitzada del lloc de treball de tècnic/a
auxiliar les retribucions corresponent són de 26.727,68€ bruts anuals, sense triennis,
distribuït de la manera següent:
Personal laboral
- Sou Base de 23.480,24€ bruts anuals
- Productivitat Z/2 de 3.247,44€ bruts anuals
Tercer. Assignar al lloc de Tècnic auxiliar de la Gerència una retribució bruta anual de
41.727,68€ integrada la quantia en el concepte retributiu de sou base.
Quart. Deixar sense efecte la productivitat Z/2 assignada al lloc de tècnic/a auxiliar
mitjançant decret d’alcaldia 2018-0574 de 25.04.2018.
Cinquè. Establir que la valoració del lloc de treball de Tècnic Auxiliar de la Gerència
s’inclourà dins la propera valoració de llocs de treballs dins el marc de l’RLT i per tal
motiu serà sotmesa a la regulació retributiva corresponent, als efectes escaients.
Sisè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província i remetre còpia a
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Setè. Comunicar el present acord a la representació de personal.
28
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En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent

ACTA DE PLE

Atès l’informe de la Secretaria.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Atès l’article 22.2.i) en relació a la creació de llocs de treball i de fixació de les quanties
complementàries fixes.

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.

Vist que la Sra. Sílvia Subirana de la Cruz ha estat nomenada per ocupar el lloc de
Gerent-Directora de Serveis de l’Ajuntament d’Abrera amb data d’efectes de 17.09.20.
Vista la sol·licitud de la Sra. Sílvia Subirana per poder compatibilitzar el seu lloc de treball
a l’Ajuntament d’Abrera amb l’activitat privada relativa a la prestació de serveis jurídics
mitjançant l’exercici professional de l’advocacia per compte propi i per a l’exercici
d’activitats formatives com a docent.
Vist que mitjançant instància la interessada manifesta els següents termes en el
desenvolupament de la seva activitat privada: - Que serà desenvolupada en horari
compatible amb el de la jornada laboral corresponent al lloc de treball de Gerent –
Directora de Serveis no superà les 18 hores setmanals de treball; que no superarà el
30% de la retribució de l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, així
com tampoc superarà la remuneració màxima establerta en els pressupostos generals
de l’Estat per al càrrec de director general; que no comportarà cap perjudici ni a la imatge
de l’Administració ni un perjudici als Serveis Públics”.
Atesos els apartats b) i h) de l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques on es
determina les activitats formatives que resten exceptuades del règim d’incompatibilitats.
Atès que la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, estableix que s’inspira en el principi de dedicació del
personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball, i determina els
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7. Expedient 4727/2020. Compatibilitat d’activitat privada a favor de la Sra. Sílvia
Subirana de la Cruz.

ACTA DE PLE

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

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Abstenció: 4

L'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix la
possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre
que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi
la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
En virtut del què s’ha exposat anteriorment i vista la sol·licitud formulada per la
interessada i d’acord amb l’establert pel paràgraf segon de l’article 14 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, apartat novè de l’article 50 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 l’article 22.2 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitat del
personal al servei de la Generalitat, i en base a l’article 175 del ROF, aquesta Alcaldia
proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercir d’activitat privada relativa a la
prestació de serveis jurídics mitjançant l’exercici professional de l’advocacia per compte
propi i per a l’exercici d’activitats formatives com a docent, fora de la seva jornada laboral
i en tot cas, amb tasques alienes de l’àmbit municipal d’Abrera, tot observant allò
30

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i l’horari de
l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. A més, l’autorització de
compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i de l’horari en els
llocs de caràcter públic.
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A tenor de l’article 11 de la Llei 53/1984, el personal al servei de l’Administració local no
pot exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, que es relacionen directament amb les que desenvolupi l’entitat on estigués
destinat, exceptuant-se aquelles que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin
per a si els directament interessats en l’exercici d’activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les administracions públiques requerirà, el previ
reconeixement de la compatibilitat per part de l’Administració publica afectada, article 14
de la Llei 53/1984, el previ reconeixement de compatibilitat, i la competència del qual
correspon al ple de la corporació local (STS de 13 de novembre de 2001; article 50.9 del
ROF i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre).

ACTA DE PLE

col·lectius afectats; les activitats compatibles; els casos en què es pot desenvolupar, amb
autorització prèvia, un segon lloc de treball en el sector públic; les limitacions retributives
que en tal cas es produeixen; la possibilitat d’autoritzar activitats privades, i també els
aspectes procedimentals i disciplinaris que, en conjunt, garanteixen que els qui presten
els seus serveis en el sector públic no desenvolupin activitats que puguin impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels deures inherents al càrrec que ocupen o que
puguin comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que
tenen encomanades per raó del servei.

disposat en la normativa vigent d’aplicació en matèria d’incompatibilitat.
Segon.- Inscriure aquest acord en el corresponent registre de personal.
Tercer.- Notificar l’acord adoptat la persona interessada les interessades als efectes
oportuns i comunicar a la representació social.

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

L’Ajuntament d’Abrera disposa del Pressupost General per a l’exercici de 2020 aprovat
inicialment per acord del Ple municipal 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).
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019-1826, de data 27 de novembre de 2019, es van aprovar
les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius 2019-2020, als efectes que la
ciutadania proposés i decidís el destí de tres-cents mil euros (300.000,00 EUR) en
concepte d’inversions municipals.
En data 27 de juliol de 2020, es va estendre l’Acta de l’escrutini de les votacions dels
Pressupostos Participatius 2019-2020, on es va determinar les propostes seleccionades
als efectes, per import total aquestes de dos-cents noranta mil quatre-cents euros
(290.400,00 EUR).
A la vegada, es posa de manifest per part de les diferents regidories d’aquest
ajuntament, respecte l’execució de la despesa consignada als crèdits del vigent
pressupost, la necessitat de realitzar diverses actuacions que no es poden demorar fins
l’exercici següent; actuacions les quals no disposen de crèdit o el previst resulta
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.
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Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

8. Expedient 4900/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al
Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 09/2020, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
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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
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

ACTA DE PLE

Vots a favor: 17

És necessari, doncs, tramitar l’oportú expedient de modificació de crèdit al Pressupost
General, assignant consegüentment crèdit adequat i suficient per a la realització de dites
despeses.

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, 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.
Vist el que es preveu a l’article 177.2 en relació als articles 168 i 169 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, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos, així com l’aplicació de les
normes sobre informació, reclamació i publicitat d’aquests.
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
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Vist l’informe de la interventora núm. 2020-0060, de data 17 de setembre de 2020, sobre
avaluació del compliment de les regles fiscals, en compliment d’allò disposat per l’article
16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en
la seva aplicació a les entitats locals.

ACTA DE PLE

Vist l’informe de la interventora núm. 2020-0059, de data 17 de setembre de 2020, de
control permanent, als efectes del que estableix l’apartat 2n de l’article 4.1.b) del Reial
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Vista la Memòria 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 17 de setembre 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.

Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1009, de data 27 de
juny, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores (BOPB
de data 17 de juliol de 2019), modificat per Decret d’Alcaldia núm. 2019-1387, de data 9
de setembre de 2019 (BOPB de data 23 de setembre de 2019), proposa al Ple l’adopció
del següent
ACORD:

Quart. Disposar que aquest acord restarà aprovat definitivament si transcorregut el
termini d’informació pública no es presenten reclamacions i entrarà en vigor en l’exercici
al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 169.3 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 a l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, consistent en la inserció del corresponent anunci
d’aprovació definitiva de la modificació del Pressupost, resumida per capítols, al Butlletí
Oficial de la Província.
Cinquè. Establir que, en el seu cas, contra l’aprovació definitiva de la modificació del
Pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com de l’annex de
subvencions nominatives, 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 d’aprovació definitiva 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.
ANNEXOS
Annex 1. Crèdits extraordinaris
ESTAT DE DESPESES
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Tercer. Sotmetre a informació publica l’expedient administratiu pel termini de quinze dies
hàbils mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis municipal i al
Butlletí Oficial de la Província, a fi que es pugui examinar i presentar les reclamacions
corresponents. En aquest darrer supòsit, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.

ACTA DE PLE

Segon. Modificar, consegüentment, l’annex d’inversions al Pressupost General per a
l’exercici de 2020, segons annex 3 que forma part d’aquest acord.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit al Pressupost General per a l’exercici
de 2020 núm. 09/2020, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb
baixes de crèdit i romanent líquid de tresoreria, per import total de cinc-cents noranta-vuit
mil cent vint-i-cinc euros (598.125,00 EUR), segons annexos 1 i 2 que formen part
d’aquest acord.

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Import
(EUR)

Prog.

Eco.

2020/2/INVER/39

101

4390

62500

2020/2/INVER/40

450

2310

2020/2/INVER/41

510

1700

2020/2/INVER/42

510

3230

62700 ESPAIS ECO-VERDS PATI ESCOLA ESNEST LLUCH

72.600,00

2020/2/INVER/43

510

3370

62902 NOVA ZONA DE JOCS AL PARC DE CAN MORRAL

96.800,00

2020/2/INVER/44

510

3370

62903 ZONA DE PÍCNIC AL POLÍGON SANT ERMENGOL

96.800,00

ADQUISICIÓ MOBILIARI OFICINA REACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
62600
AJUTS BENESTAR SOCIAL
CANALITZACIÓ AIGÜES PLUVIALS DEL TORRENT
62900
DE SANT HILARI

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

2.000,00
5.100,00
24.200,00

297.500,00

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT
Projecte
d'inversió

Aplicació
pressupostària

Descripció

Org.

Prog.

2019/2/INVER/2

110

9290

60900 PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

200.000,00

2020/2/INVER/1

110

9290

60900 PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

90.400,00

450

2310

48010 AJUTS A FAMÍLIES I ATENCIÓ SOCIAL COVID-19

5.100,00

4390

ADEQUACIÓ OFICINA REACTIVACIÓ
21200
SOCIOECONÒMICA

2.000,00

501

Eco.

Import
(EUR)

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

297.500,00

TOTAL FINANÇAMENT

297.500,00

Annex 2. Suplements de crèdit

ESTAT DE DESPESES
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Aplicació
pressupostària

ACTA DE PLE

Projecte
d'inversió

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

2020/2/INVER/27

2018/2/INVER/10

Descripció

Eco.
INVERSIONS EQUIPAMENTS TECNOLÒGICS COVID19

Import
(EUR)

203

9200

62601

450

2310

48000 AJUTS A FAMÍLIES I ATENCIÓ SOCIAL

500

9200

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

500

9200

SUBMINISTRAMENT DE GAS I CARBURANTS DE
22102
CALEFACCIÓ

60.000,00

500

9200

22200 SERVEIS TELEFÒNICS

29.000,00

510

1532

61902 REPOSICIÓ ASFALTATS I VORERES VIA PÚBLICA
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

8.200,00
56.000,00
145.000,00

2.425,00
300.625,00

BAIXES DE CRÈDIT
Projecte
d'inversi
ó

Aplicació
pressupostària
Org Prog
Eco.
.
.
2060
203 9200
1
4801
401 3340
7
2030
420 3340
0

Import
(EUR)

Descripció
ARRENDAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS PER
TELETREBALL

8.200,00

CONVENI AGT FIRA DELS PORRONS

40.000,00

ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE JOVENTUT

16.000,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

64.200,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
Projecte
d'inversi
ó

Aplicació
pressupostària

Import
(EUR)

Descripció

Eco.
8700

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

ACTA DE PLE

FINANÇAMENT

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Org. Prog.

236.425,00

TOTAL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

236.425,00

TOTAL FINANÇAMENT

300.625,00

Annex 3. Annex d’inversions
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Aplicació
pressupostària

Projecte
d'inversió

Alta:

2020/2/INVER/39

ADQUISICIÓ MOBILIARI
OFICINA REACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA

101/4390/62500

2.000,00

2020/2/INVER/40

EQUIPS PER A
PROCESSOS
D'INFORMACIÓ AJUTS
BENESTAR SOCIAL

450/2310/62600

5.100,00

2020/2/INVER/41

CANALITZACIÓ AIGÜES
PLUVIALS DEL TORRENT
DE SANT HILARI

510/1700/62900

24.200,00

2020/2/INVER/42

ESPAIS ECO-VERDS PATI
ESCOLA ESNEST LLUCH

510/3230/62700

72.600,00

2020/2/INVER/43

NOVA ZONA DE JOCS AL
PARC DE CAN MORRAL

510/3370/62902

96.800,00

2020/2/INVER/44

ZONA DE PÍCNIC AL
POLÍGON SANT ERMENGOL

510/3370/62903

96.800,00

DENOMINACIÓ PROJECTE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

FINANÇAMENT
Crèdit
extraordinari
finançat
amb
baixa de crèdit
Crèdit
extraordinari
finançat
amb
baixa de crèdit
Crèdit
extraordinari
finançat
amb
baixa de crèdit
Crèdit
extraordinari
finançat
amb
baixa de crèdit
Crèdit
extraordinari
finançat
amb
baixa de crèdit
Crèdit
extraordinari
finançat
amb
baixa de crèdit

Baixa:
CODI
PROJECTE
2020/2/INVER/1

PROJECTES DERIVATS DEL
PROCÉS PARTICIPATIU

110/9290/60900

BAIXA
(EUR)
90.400,00

CRÈDIT
SUBSISTENT
(EUR)
9.600,00

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’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo
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DENOMINACIÓ PROJECTE

ACTA DE PLE

CODI PROJECTE

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

9. Expedient 4942/2020. Moció presentada per Abrera en Comú sobre l'habitatge.
Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial.
Sotmesa l’esmena és aprovada per:

Atès que la crisi econòmica provocada per la pandèmia del COVID19 fa preveure un
agreujament dels problemes d’accés a l’habitatge a tot el país i també al nostre municipi.
Atès que el Pla Municipal d’Habitatge diagnostica una situació de mercat on el preu de
l’habitatge de segona mà a Abrera se situa per sobre del de municipis veïns i el lloguer té
un pes molt baix en relació al conjunt de la demarcació i un preu mitjà per sobre del dels
municipis del nostre entorn.
Atès que el ple de l'Ajuntament d'Abrera ha aprovat des de l'any 2014 diferents mocions
presentades tant per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca com per grups municipals
en les que es donaven suport o es reclamaven mesures legislatives per afrontar
aquestes problemàtiques així com la seva aplicació al nostre municipi.
Mencionem la moció aprovada al gener de 2014 de sanció dels immobles
permanentment desocupats i la de març de 2015 de suport a la ILP de mesures urgents
per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica
Atès que el ple ordinari de març del 2017 va aprovar una moció presentada per Abrera
en Comú on específicament s’acordà l’aprovació prèvia d’un Programa d’Inspecció
d'habitatges buits, on es descrigui i planifiqui sota quins criteris es durà a terme la
inspecció, com a pas previ i necessari per a iniciar els procediments de declaració
d'utilització anòmala de l'habitatge.
Atès que la mateixa Diputació de Barcelona en la guia «Orientacions bàsiques pels
37
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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
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

ACTA DE PLE

Vots a favor: 17

ajuntaments interessats en mobilitzar habitatges buits» explica que la declaració
d’utilització anòmala de la funció social de l’habitatge requereix l’aprovació prèvia d’un
Programa d’Inspecció.

Primer.- Acabar el desplegament l’abans possible dels acords de la moció sobre
actuacions en relació amb el dret a l’habitatge, establint el programa d’inspecció
d’habitatges buits, com a pas previ i necessari per iniciar els procediments de declaració
d’utilització anòmala de l’habitatge.
Segon.- Revisar l'ordenança fiscal de l'Impost de Béns Immobles per incloure la definició
d'habitatge buit i els requisits que han de complir-se i fer així efectiu el recàrrec del 50%
de l'IBI l'any vinent.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 17
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
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
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Per tot això, plantegem els següents acords:
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Atès que el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler va modificar la regulació del recàrrec previst per als immobles d'ús
residencial desocupats amb caràcter permanent, mitjançant la seva remissió a la
corresponent normativa sectorial d'habitatge, autonòmica o estatal, amb rang de llei, a
l'objecte que pugui ser aplicat pels ajuntaments mitjançant l'aprovació de la corresponent
ordenança fiscal. I que el Decret Llei 01/2020 concreta i detalla la definició d’habitatge
buit sense cap mena de dubte. Dues mesures que, juntament amb el Programa
d’Inspecció d'habitatges buits, permet aplicar el recàrrec del 50% de l’Impost de Bens
Immobles, mesura compromesa moltes vegades pel govern local i mai implementada.

ACTA DE PLE

Atès que la llei 18/2007 del Dret a l’habitatge empara la imposició de sancions als
habitatges permanentment desocupats per incompliment de la funció social de
l'habitatge.
Atès que el Decret-llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar
l'accés a l'habitatge, inclou el desenvolupament de l’article 7 de la Llei 24/2015, que és el
que regula el mecanisme de la cessió obligatòria d’habitatge. És a dir, l’opció amb què
compta l’Administració de poder reclamar la cessió d’aquells habitatges de grans
tenidors que els mantinguin buits sense cap ús per un període de dos anys, i també
actualitza el llistat dels considerats grans tenidors d’habitatge.

10. Expedient 4943/2020. Moció presentada per Abrera en Comú per protegir el
Pont dels Francesos.
MOCIÓ PER PROTEGIR EL PONT DELS FRANCESOS

Aquest estiu, segons hem pogut llegir a la web municipal,, s’ha fet algun treball de
retirada de vegetació en aquest entorn. Després de demanar informació més concreta,
descobrim que l'afirmació del text de la web, on es parla del Pont dels Francesos com
"un dels molts racons del nostre territori on la història segueix viva gràcies als treballs de
manteniment i preservació executats des del consistori", no està justificada pels fets, ja
que l'actuació és mínima, insuficient i no garanteix la preservació del pont.
Per tot això, plantegem els següents acords:
Primer.- Amb l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, si cal, executar una neteja
integral de l’entorn del Pont dels Francesos que inclogui la retirada de la vegetació
excessiva i el drenatge dels sediments dipositats a la llera fins a recuperar la llum original
del pont, necessària per permetre el pas de les avingudes regulars del Torrent Gran.
Segon.- Encarregar un estudi arquitectònic per determinar quins problemes estructurals
té el Pont dels Francesos i quines actuacions cal emprendre per tal d’evitar el col·lapse
de l’arc i preservar la integritat de l’obra.
Tercer.- Executar les obres que recomani aquest estudi, sempre amb respecte pel
caràcter de monument històric que té el Pont dels Francesos.
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També hem vist amb preocupació que l’estructura de l’arc s’està deteriorant des de fa
anys, amb la caiguda d’alguna dovella, de manera que, si no es repara a temps, i si no
es fa el drenatge necessari, el Pont dels Francesos corre el perill de desaparèixer.
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Fins a finals del segle XIX, aquest itinerari era el “camí ral”, la versió històrica del que ara
és l’autovia A2, i per això diem que hi passa el Camí de Santiago. Per tots aquests
motius, i per la coneguda llegenda, el pont figura al catàleg del patrimoni històric
abrerenc.
Malgrat tot, portem denunciant des de març del 2018, sense cap resposta per part del
govern municipal, que l’estat actual del pont posa en perill tant la seva funció pràctica
com la preservació del monument, ja que s’ha deixat que s’acumuli a la llera una gran
quantitat de sediments que disminueixen de manera alarmant la seva capacitat de pas
de l’aigua, i que podrien ser la causa d’una obturació total en cas d’una gran avinguda
del Torrent Gran.

ACTA DE PLE

El Pont dels Francesos és una infraestructura viària que dona continuïtat al carrer Nou
cap al camí de Les Mates, tot superant la barrera natural del Torrent Gran.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és rebutjada per:
Vots en contra: 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.

Vots a favor: 4

Al ple ordinari amb data de 28 de maig de 2020 es va aprovar per unanimitat “L’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”. Aquest acord, entre
altres mesures, convenia «crear una taula de treball on estiguin representades totes les
forces polítiques de l’Ajuntament i agents socials 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».
Dos mesos després, el dijous 30 de juliol a les 18h es va convocar finalment la primera
reunió de la taula de treball on es va fer una presentació als grups municipals de les
mesures preventives efectuades per l’Ajuntament fins la data.
També es va acordar, a demanda dels grups municipals sotasignats, que el govern
facilitaria la informació necessària (sobre la situació del comerç, de serveis socials, dels
centres educatius i sobre la situació econòmica del municipi) per tal de poder elaborar el
diagnòstic d’una manera més encertada.
Insistint sobre aquest aspecte, Alternativa d’Abrera va demanar, en data 29 d’agost,
informació concreta sobre:
-

El nombre de famílies en situació de vulnerabilitat a Abrera.
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11. Expedient 4944/2020. Moció presentada per Abrera en Comú i Ad’A pel
compliment de l'acord plenari per a la redacció del Pla de Reactivació
Socioeconòmica i Cultural d'Abrera.

ACTA DE PLE

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

-

El nombre d’empreses i comerços locals que han hagut de tancar o es troben en
situació crítica.

-

Els recursos econòmics de què disposa l'Ajuntament actualment per destinar a la
reactivació socioeconòmica (concretat en partides pressupostàries per 2020 i
2021).

-

Els recursos de què disposarà
(materials,econòmics i humans).

Oficina de Reactivació Econòmica

Per tot això, plantegem els següents acords:
Primer.- Lliurar de manera urgent la informació i documentació demanada pels grups
municipals, perquè els integrants de la taula de treball encetin l’elaboració del diagnòstic
municipal.
Segon.- Convocar de manera urgent la taula de treball i planificar la finalització del Pla
de reactivació socioeconòmica i cultural abans de 2021.

ACTA DE PLE

Des d’Abrera En Comú es va demanar a la mateixa reunió un informe tècnic sobre
l’afectació de la crisi sanitària als comerços del municipi, així com també vam demanar
per correu electrònic informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament per tal de tenir
en compte els recursos que disposa l’Ajuntament per elaborar el diagnòstic i,
posteriorment, fer la proposició de mesures.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

la

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

Vots en contra: 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.

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

No n’hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

13. Expedient 4447/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la
relació dels acords de les Juntes de Govern - de juliol i agost 2020.

-

Grup Municipal d’Abrera En Comú:

1. PREC CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEI PEDIATRIA
Atès que des del 6 de juliol fins el 18 de setembre el servei de pediatria es
traslladava del CAP d'Abrera al consultori de Can Vilalba, mentre el Departament de
Salut acondicionava el Centre Polivalent del Rebato per acollir aquest servei.
Atès que el dia 21 de setembre el servei encara es dona al consultori de Can
Vilalba, incomplint així el Departament de Salut els terminis compromesos.
Atès que l'atenció telefònica, un dels pilars fonamentals en aquests temps en
l'atenció primària a Catalunya, ha sofert problemes de saturació i fins i tot
incidències tècniques en la línia telefònica a Abrera.
Atès que el nou Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, malgrat ser
del tot insuficient, contempla, entre d'altres compromisos, incorporar 3.811 nous
professionals de diverses especialitats i amb nous perfils i que aquestes noves
incorporacions requeriran d’espais nous, propers o ja existents als CAP per encabir
els nous professionals.
Per tot això, plantegem els següents precs:
Primer.- Que l'Ajuntament d'Abrera manifesti formalment al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya el seu malestar pel retard en el trasllat compromès
del servei de pediatria i que es reclami l'apertura immediata d'aquest servei a la
ubicació temporal del Centre Polivalent del Rebato.
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14.1 PUNT. Precs i preguntes escrites

ACTA DE PLE

14. PUNT. Prec i Preguntes.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Els membres assistents es donen per assabentats.

Segon.- Que l'Ajuntament d'Abrera faci saber al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya que aquesta ubicació temporal del servei de pediatria al
Centre Polivalent del Rebato en cap cas pot esdevenir una relocalització per temps
indefinit .
Tercer.- Que l'Ajuntament d'Abrera exigeixi al Departament de Salut de la
Generalitat una atenció telefònica amb personal administratiu suficient i planificació
de cites prèvies telefòniques.

2. PREC SEPE
Atès que l’atenció presencial amb cita prèvia a les oficines del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) s’ha anat recuperant de manera esglaonada en les diferents
comunitats autònomes.
Atès que a la província de Barcelona la data prevista d’apertura, segons la web oficial
del SEPE, de les oficines de prestacions per a cites presencials havia de ser el 5 de
juliol.
Atès que la realitat és que la majoria d’oficines de la nostra província no ofereixen
cita presencial, amb els problemes i la sensació d’indefensió que genera a totes
aquelles persones que han sofert retards en el cobrament de les prestacions d’atur
per ERTE, errades en les quantitats o d’altres problemes derivats de l’aplicació dels
ERTEs.
Atès que una de les moltes oficines del SEPE a la que no es pot accedir
presencialment amb cita prèvia és la de Martorell, a la que està adscrita la ciutadania
d’Abrera.
Per tot això, plantegem el següent prec:
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La regidora Sra. Sara Roca Ibáñez (ERC) dóna resposta al prec en aquesta
sessió.
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Cinquè.- Que l'Ajuntament d'Abrera insti el Departament de Salut al retorn de
l’activitat d’atenció presencial del CAP d'Abrera i els consultoris dels barris amb la
dotació de professionals necessaris, habilitació d'espais i circuits segurs per evitar
contagis, mesures de protecció per a tot el personal dels CAP i pacients, capacitat
d’organització i recursos suficients.

ACTA DE PLE

Quart.- Que l'Ajuntament d'Abrera exigeixi al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya que el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària ha de
contemplar més professionals sanitaris, així com unes instal·lacions adients, pel
nostre municipi.

Primer.- Que l’Ajuntament d’Abrera insti al Servicio Público de Empleo Estatal que
garanteixi com més aviat millor la programació de cites prèvies presencials en
l’oficina de Martorell, sempre garantint les màximes condicions higièniques per a
persones usuàries i treballadores.
La regidora Sra. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.

Atès que la regidora Sra. Mercedes Álvarez va avançar l'inici de les obres de
reparació al setembre i que, de moment, aquestes no s'han iniciat.
Atès que en l'apartat de diagnosi, l'empresa redactora del projecte diu que "es pot
afirmar que la execució de el terraplenat no compleix amb les prescripcions
establertes en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes” (PG3), en l’article 330.6.2". I en un altre punt del mateix apartat
es pot llegir que "al compactar les tongades de terres amb el tub de sanejament ja
instal·lat, es va sotmetre a aquest a una pressió excessiva que va provocar la seva
deformació".
Per tot això plantegem les següents preguntes:
Primer.- Quines seran les dates d'inici i finalització de les reparacions i l'apertura al
trànsit d'ambdós carrers?
Segon.- Quines conseqüències econòmiques i legals tindrà el resultat de la diagnosi
que sembla assenyalar defectes d'execució?
Pregunta contestada en aquesta sessió per la regidora Sra. Mercedes Alvarez
Montes (PSC)

-

Grup Municipal Ad’A

4. PREC CONVOCATÒRIA URGENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
44

ACTA DE PLE

Atès que des de maig d'enguany aquests carrers estan tallats per l'aparició d'unes
esquerdes, amb la subsegüent afectació a la mobilitat dels veïns i veïnes del barri de
Ca n'Amat.
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Atès que el dia 16 de setembre vam rebre l'estudi titulat "Projecte de rehabilitació de
les esquerdes i enfonsament del ferm. Carrer Barcelona-Carrer Marie Curie" datat en
portada juliol 2020.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

3. PREGUNTA CARRER BARCELONA

Atès que la represa de l’activitat escolar enguany està marcada per la pandèmia de
Covid-19 la qual ha obligat als centres escolars d’Abrera ha prendre mesures
extraordinàries.
Atès, a la vegada, que projectes tan importants com ara l’ampliació de l’IES Voltrera
es troben aparentment en un punt mort.
I atès que el reglament del Consell Escolar Municipal estableix que aquest es
convocarà a principi del curs escolar.

-

Que convoqui amb caràcter urgent el Consell Escolar Municipal.

5. PREC NOU TRIBUT ALS I LES PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL
Atès que els i les paradistes del Mercat Municipal ens han informat de que a partir
d’ara hauran d’assumir un tribut municipal del qual fins ara no es feien càrrec.
Atès que la situació actual de crisi generada per la pandèmia de Covid-19 ha afectat
especialment al petit comerç.

ACTA DE PLE

La regidora Sra. Giulia Mirto Ariño (PSC) dóna resposta al prec en aquesta
sessió.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

Per tot això, demanen a l'Equip de Govern:

-

De quin tribut municipal es tracta.
Per què fins ara els i les paradistes no es feien càrrec d’aquest pagament.
Com creuen que repercutirà aquest fet sobre els i les paradistes del Mercat
Municipal.

La regidora Sra. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.

6. PREC PROBLEMES D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT HILARI
Atès que aquests darrers mesos s’han produït problemes en la xarxa d’abastament
d’aigua del barri de Sant Hilari.
Atès que en diverses ocasions s’ha procedit a reparar una fuita d’aigua relacionada
amb aquests problemes al Passeig Estació a l’alçada de la intersecció amb el carrer
45
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Per tot això, demanen a l'Equip de Govern que expliqui al Ple:

Menorca.
Atès que aquesta problemàtica s’ha traduït en talls de subministraments i un
malbaratament important d’aigua.
Per tot això, demanen a l'Equip de Govern que expliqui al Ple:

14.2 Precs i Preguntes orals
A) Grup Municipal Abrera en Comú
El regidor Sr. Joaquim Eandi Cuttica sol·licita aclariments relatius al ROM.

B) Grup Municipal Ad’A
El regidor Miguel Carrión Mateo realitza una pregunta relativa a les barreres
arquitectòniques a diferents zones del municipi, com per exemple al carrer
Casamada. I concretament, segons els hi han referit veïns, al carrer Rosers.
Pregunta sobre l’existència d’un pla per a l’eliminació de dites barreres i si no existeix
planteja la seva elaboració i aplicació.
Pregunta: “Si es pot crear alguna mena de subvenció o ajuda per facilitar l’accés als
habitatges”
Pregunta contestada en aquesta sessió pel regidor Sr. Albert Roca Presas
(PSC)
El regidor Miguel Carrión Mateo planteja la problemàtica existent amb els rosegadors
a diferents àrees del municipi, com per exemple als voltants de Rambla Torrentet.
Demana actuar als terrenys municipals i sol·licitar als propietaris dels terrenys privats
per tal que actuïn davant la proliferació dels rosegadors.

Pregunta contestada en aquesta sessió pels regidors Sr. Albert Roca Presas
46

ACTA DE PLE

La regidora Sra. Mercedes Alvarez Montes (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

-

Quina és la problemàtica concreta que ha produït aquests talls de
subministrament.
Fins a quin punt s’ha solucionat el problema i quin ha estat el cost de la
reparació.
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-

(PSC) i Francesc Xavier Serret i Marsiñach.

Finalment el secretari, Sr. César Romero García, procedeix a llegir les
preguntes formulades per la ciutadania a l’adreça web secretaria2@abrera.cat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 22:38 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.

El secretari,

L’alcalde,

César Romero García

Jesús Naharro Rodríguez

ACTA DE PLE

Vist-i-plau

Número: 2020-0008 Data: 30/11/2020

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.
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