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Secretari
Data Signatura: 26/03/2021
HASH: 65f3717bfa59a95b9c4393cc9b6da473

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/3

PLE MUNICIPAL

Ordinària

Data

28 / GENER / 2021

Durada

Des de les 19:02 fins a les 22:18 hores

Lloc

Participació a distancia mitjançant videoconferència

Presidida per

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ

Secretari

CÉSAR ROMERO GARCIA

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

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: 26/03/2021
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 6306/2020. Valoració singularitzada del lloc de treball de Tècnic de
gestió/Cap d’Unitat de l’àrea d’Acció Social i Família, Cultura i Lleure.
5. Expedient 7026/2020. Compatibilitat d’activitat privada a favor del Sr. César
Romero García.
6. Expedient 133/2021. Compatibilitat d’activitat privada a favor del Sr. Martín
Gutiérrez Indalecio.
7. Expedient 7027/2020. Modificació de la dedicació d’una plaça de locutor/a
tècnic/a.
8. Expedient 285/2021. Aprovació d’una modificació puntual de l'Ordenança fiscal
número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal
o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals.
9. Urgències.
9.1 Expedient 332/2021. Moció presentada per Abrera en Comú per declarar
Abrera Àrea de Mercat d'habitatge Tens.
9.2 Expedient 369/2021. Increment retributius derivats de la Llei 11/2020, de
30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021.
9.3 Expedient 429/2021. Modificació de la plantilla de personal exercici 2021.
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3. Expedient 2361/2020. Aprovació de la modificació de les bases específiques
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a
entitats que realitzin activitats i programes relacionades amb el Medi Ambient.

ACTA DE PLE

2. Expedient 2360/2020. Aprovació de la modificació de les bases específiques
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a
entitats que realitzin activitats i programes relacionades amb la Protecció i la
Promoció de la Salut a Abrera.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 26/11/2020 22/12/2020 I 20/01/2021

9.4 Expedient 412/2021. Creació del lloc de treball de Coordinador de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat i valoració singularitzada.
ACTIVITAT DE CONTROL
10. Expedient 18/2021. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació
dels acords de les Juntes de Govern - de novembre i desembre 2020.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 26/11/2020 22/12/2020 I 20/01/2021.
Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 26 de novembre de 2020, és
aprovada per unanimitat dels assistents.
Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 22 de desembre de 2020, és
aprovada per unanimitat dels assistents.
Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 20 de gener de 2021, és
aprovada per unanimitat dels assistents.

2. Expedient 2360/2020. Aprovació de la modificació de les bases específiques
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a
entitats que realitzin activitats i programes relacionades amb la Protecció i la
Promoció de la Salut a Abrera.
L’Ajuntament d’Abrera convoca les ajudes per a entitats que realitzin activitats i
programes relacionades amb la Protecció i la Promoció de la Salut a Abrera.
Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquestes ajudes són:
•

Promoure i fomentar entre la ciutadania els espais de trobada i ajuda mútua
necessaris per a la prevenció, el coneixement i el tractament de les malalties o
problemes de salut crònics o de llarga durada
3
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PART RESOLUTIVA

ACTA DE PLE

11. 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: 2021-0002 Data: 26/03/2021

PRECS I PREGUNTES

•

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2020, va
aprovar inicialment les bases específiques de les subvencions per activitats i
programes relacionats amb Protecció i la Promoció de la Salut a Abrera, per l’exercici
2020. Al no presentar-se esmenes, l’aprovació inicial va esdevenir definitiva.
Les bases reguladores es varen publicar a l’espai web municipal i al BOP (CVE
2020020216) de data 30 de juliol de 2020.
En el certificat del resultat d’informació pública emès pel Secretari de la Corporació de
data 31 d’agost de 2020, es fa constar que, dintre del termini d'informació pública, no
s'han presentat al·legacions.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de
2020, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats que realitzin activitats i programes relacionades
amb la Protecció i la Promoció de la Salut a Abrera, a la vegada que autoritzava la
despesa de 1.000 € que es destinarà a aquestes actuacions, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 610/3110/48001 del pressupost de l’exercici 2020.

Les susdites Bases específiques de la convocatòria es van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2020 (CVE 2020025645).
S’ha emès informe tècnic núm. 2020-0109 de data 15 de desembre de 2020, signat
per la tècnica de Salut Pública i Benestar, en el qual proposa la modificació de la
clàusula 5.1.1 i 5.1.2 de les bases: “Requisits específics i condicions de solvència”,
per tal de no impedir la presentació d’associacions que tot i que puguin ser de recent
creació tinguin sobrada capacitat per desenvolupar els projectes per als que sol·liciten
la subvenció.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Medi Ambient i Salut en el
4

ACTA DE PLE

Vist el que disposa 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 a Abrera
aprovada definitivament el 12 de setembre de 2019, que actua com a marc normatiu
propi en matèria de subvencions, al marge de les referències específiques que
estableix any rere any el document de Bases d’execució del pressupost municipal,
així com el que estableix el Pla Estratègic de Subvencions dels exercicis 2019 i
2020 aprovat en data 18 de juliol de 2019.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

•

Donar suport a entitats/associacions que treballen en el camp social de la salut
per tal de fomentar valor socials i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Atendre o donar suport a les persones afectades per malalties, els seus/ves
familiars i cuidadors/es.
Fomentar hàbits i estils de vida saludables entre les dones.
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•

marc de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta
regidoria de Salut Pública i Benestar, 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, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques de les
subvencions per activitats i programes relacionades amb la Protecció i la Promoció de
la Salut a Abrera, de conformitat amb el text que s'annexa a aquest acord

Tercer. Sotmetre la modificació de les bases a informació pública per un termini de 20
dies hàbils a partir de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província.

MODIFICACIÓ DE LA CLAUSULA 5à DE LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’AJUNTAMENT D’ABRERA, DESTINADES
A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS I PROGRAMES RELACIONADES AMB
LA PROTECCIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT A ABRERA.

5. REQUISITS ESPECIFICS I CONDICIONS DE SOLVENCIA

ACTA DE PLE

ANNEX

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Abrera.

5.1.1 Condicions de solvència:
Constituir una associació amb un suficient nombre de membres per efectuar l’activitat.
5.1.2 Mitjans d’acreditació:
Una declaració responsable amb el número d’associats al corrent de pagament de
quotes en el moment de presentar la sol·licitud.

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 16
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
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5.1 SOLVENCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

Abstenció: 1
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

3. Expedient 2361/2020. Aprovació de la modificació de les bases específiques
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a
entitats que realitzin activitats i programes relacionades amb el Medi
Ambient.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2020, va
aprovar inicialment les bases específiques de les subvencions per activitats i
programes relacionats amb el Medi Ambient, per l’exercici 2020. Al no presentar-se
esmenes, l’aprovació inicial va esdevenir definitiva.
Les bases reguladores es varen publicar a l’espai web municipal i al BOP (CVE
2020020215) de data 30 de juliol de 2020.
En el certificat del resultat d’informació pública emès pel Secretari de la Corporació de
data 31 d’agost de 2020, en el que fa constar que, dintre del termini d'informació
pública, no s'han presentat al·legacions.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de
2020, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats que realitzin activitats i programes amb el Medi
6

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Vist el que disposa 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 a Abrera
aprovada definitivament el 12 de setembre de 2019, que actua com a marc normatiu
propi en matèria de subvencions, al marge de les referències específiques que
estableix any rera any el document de Bases d’execució del pressupost municipal,
així com el que estableix el Pla Estratègic de Subvencions dels exercicis 2019 i
2020 aprovat en data 18 de juliol de 2019.
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Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquestes ajudes són:
• Fomentar la sensibilització mediambiental al municipi mitjançant activitats
d’educació, promoció i divulgació ambiental que tinguin especial relació amb
l’àmbit local.
• Estudiar i/o conservar l’entorn (natural, seminatural) al terme municipal
• Estudiar i promocionar el paisatge natural i/o rural i recuperar el patrimoni
agrícola
• Fomentar la protecció dels animals i la tinença responsable

ACTA DE PLE

L’Ajuntament d’Abrera convoca les ajudes per a entitats que realitzin activitats i
programes relacionades amb el medi ambient.

Ambient, a la vegada que autoritzava la despesa de 8.000 € que es destinarà a
aquestes actuacions, a càrrec de l’aplicació pressupostària 600/1700/48000 del
pressupost de l’exercici 2020.
Les susdites Bases específiques de la convocatòria es van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2020 (CVE 2020025646).

Primer. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques de les
subvencions per activitats i programes relacionats amb el Medi Ambient de
conformitat amb el text que s'annexa a aquest acord
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Abrera.
Tercer. Sotmetre la modificació de les bases a informació pública per un termini de 20
dies hàbils a partir de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província.
ANNEX
MODFICACIÓ DE LA CLAUSULA 5à DE LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’AJUNTAMENT D’ABRERA, DESTINADES
A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS I PROGRAMES RELACIONADES AMB
EL MEDI AMBIENT A ABRERA
5. REQUISITS ESPECIFICS I CONDICIONS DE SOLVENCIA
5.1 SOLVENCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
5.1.1 Condicions de solvència:
Constituir una associació amb un suficient nombre de membres per efectuar l’activitat.
5.1.2 Mitjans d’acreditació:
Una declaració responsable amb el número d’associats al corrent de pagament de
quotes en el moment de presentar la sol·licitud.
7
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ACORD

ACTA DE PLE

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada per l’Àrea de Medi Ambient i Salut en el
marc de la normativa vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta
regidoria de Medi Ambient, 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,
proposa al Ple l’adopció del següent

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

S’ha emès informe tècnic núm. 2020-0105 de data 13 de desembre de 2020, signat
pel tècnic de Medi Ambient, en el qual proposa la modificació de la clàusula 5à de les
bases: “Requisits específics i condicions de solvència”, per tal de no impedir la
presentació d’associacions que tot i que puguin ser de recent creació tinguin sobrada
capacitat per desenvolupar els projectes per als que sol·liciten la subvenció.

5.2. SOLVÈNCIA ECONÒMICA
5.2.1 Condicions de solvència:
Pressupost anual que referit a l’any de més volum dels tres últims acabats , en funció
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’associació i presentació de les
sol·licituds, ha de ser almenys d’un import superior a 3.000,00 € (IVA inclòs).

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

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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Abstenció: 1

ACTA DE PLE

Vots a favor: 16

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

5.2.2.Mitjans d’acreditació:
S’acreditarà mitjançant la presentació de copia del model 347 presentat a l’Agència
Tributària. Si no fos obligatòria la presentació d’aquest model serà suficient la
presentació d’una declaració responsable amb el pressupost dels últims tres anys
desglossat per anualitats.

4. Expedient 6306/2020. Valoració singularitzada del lloc de treball de Tècnic de
gestió/Cap d’Unitat de l’àrea d’Acció Social i Família, Cultura i Lleure.
Vista la creació mitjançant el pressupost i plantilla per a l’exercici 2021 d’una plaça de
tècnic/a de gestió.
Vista la providència d’alcaldia de data 19.11.20 d’inici d’expedient per a la valoració
del lloc de treball de Tècnic/a Gestor/a-Cap d’Unitat, destinat a l’Àrea d’Acció Social i
Família, Cultura i Lleure.
Vist l’informe de data 09.12.20 de la Coordinadora de l’Àrea d’Acció Social i Família,
Cultura i Lleure de proposta de valoració singularitzada del lloc de treball de Tècnic/a
Gestor/a / Cap d’unitat.
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
8

Codi Validació: AR7R7TE2ZCDQLH45GW22QGN9S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 32

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

funcionari i Pacte regulador del personal laboral, aprovats ambdós pel Plenari de data
03.05.2006.
Atès que la plaça està incorporada a la plantilla de personal i al pressupost per a
l’exercici 2021, amb les retribucions corresponents al Pacte Regulador de Personal
Funcionari al servei de l’Ajuntament d’Abrera, aprovada per plenari de 03.05.06 amb
un import de 30.518,44€ bruts anuals.

En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la valoració del lloc de treball de Tècnic/a Gestor/a-Cap d’Unitat de
l’Àrea d’Acció Social i Família, Cultura i Lleure.
Segon. Determinar que previ a la valoració singularitzada del lloc de treball de
Tècnic/a Gestor/a les retribucions corresponent són de 30.518,44 € bruts anuals,
distribuït de la manera següent:
Personal funcionari
- Sou: 14.006,28 € bruts
- Complement de destí 20: 6.680,66€ bruts
- Complement específic: 9.831,50€ bruts
Tercer. Assignar al lloc de Tècnic/a gestor/a/Cap d’Unitat destinat a l’Àrea d’Acció
Social i Família, Cultura i Lleure una retribució bruta anual de 44.163,17€ distribuït en
els següents conceptes:
-Sou: 14.006,28 € bruts
-Complement de destí 24: 8.856,40 € bruts
-Complement específic: 21.300,49€ bruts
Quart. Establir que la valoració del lloc de treball de Tècnic/a gestor/a/Cap d’Unitat
destinat a l’Àrea d’Acció Social i Família, Cultura i Lleure s’inclourà dins la propera
valoració de llocs de treballs dins el marc de l’RLT i per tal motiu serà sotmesa a la
9
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Atès el 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, el Text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

ACTA DE PLE

Atesa la previsió de confecció de Relació de Llocs de Treball per a l’Ajuntament
d’Abrera, durant el present exercici.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Atesa l’acta de negociació amb la representació social en relació a la valoració
singularitzada del lloc de Tècnic/a Gestor/a-Cap d’Unitat, destinat a l’Àrea d’Acció
Social i Família, Cultura i Lleure.

regulació retributiva corresponent, als efectes escaients.
Cinquè. 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.
Sisè. Comunicar el present acord a la representació de personal.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

Abstenció: 1
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

5. Expedient 7026/2020. Compatibilitat d’activitat privada a favor del Sr. César
Romero García.

ACTA DE PLE

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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Vots a favor: 16

Vista la sol·licitud de l’interessat per poder compatibilitzar el seu lloc de treball a
l’Ajuntament d’Abrera amb l’activitat privada de formació a funcionaris i a opositors a
funcionaris manifestant en la mateixa:
Que serà desenvolupada fora del seu horari laboral. - Que no superarà en cap cas el
límit d’hores setmanals establert normativament - 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 PGE per al càrrec de
Director general - Que no comportarà cap tipus de perjudici a l’Administració ni per a
l’exercici de les meves funcions.
Atès que l’activitat de preparació per a l’accés a la funció pública està regulada a
l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, com a exceptuada del règim
d’incompatibilitats de la present Llei recollida en el seu apartat b):
“La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tingui caràcter
10
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Vist que el Sr. César Romero García ocupa el lloc d’habilitació nacional, Secretari
municipal des del 06.04.20.

permanent o habitual ni suposi més de setanta-cinc hores a l’any, així com la
preparació per a l’accés a la funció pública en els casos i forma que
reglamentàriament es determini”.

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
persona 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 al Sr. César Romero García, per a l’exercir
d’activitat privada de preparació per a l’accés a la funció pública i accions formatives,
fora de la seva jornada laboral i en tot cas, amb tasques alienes de l’àmbit municipal
d’Abrera, tot observant allò disposat en la normativa vigent d’aplicació en matèria
d’incompatibilitat.
11
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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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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 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.

ACTA DE PLE

Així també resta exceptuada del règim d’incompatibilitat, d’acord la lletra h) de l’article
19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques la col·laboració i assistència ocasional a congressos,
seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

Segon.- Inscriure aquest acord en el corresponent registre de personal.
Tercer.- Notificar l’acord adoptat a la persona interessada als efectes oportuns i
comunicar a la representació social.

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

Vist que el Sr. Martín Gutiérrez Indalecio ocupa el lloc de Sergent-Cap de Servei de
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera des del 13.07.20.
Vista la sol·licitud de l’interessat per poder compatibilitzar el seu lloc de treball a
l’Ajuntament d’Abrera amb l’activitat formativa com a docent, manifestant en la
mateixa:
Que serà desenvolupada en horari compatible amb el de la jornada laboral
corresponent al lloc de treball.- Que la retribució per la realització d'aquesta activitat
no supera el percentatge legalment establert respecte de la retribució de l'activitat
principal. -Que no existeix cap conflicte d'interessos, en la realització d'ambdues
tasques. -Que no suposarà cap perjudici a la imatge de l'Administració ni perjudici als
Serveis Públics.
Atès que l’activitat de preparació per a l’accés a la funció pública està regulada a
l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, com a exceptuada del règim
d’incompatibilitats de la present Llei recollida en el seu apartat b):
“La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tingui caràcter
permanent o habitual ni suposi més de setanta-cinc hores a l’any, així com la
preparació per a l’accés a la funció pública en els casos i forma que
reglamentàriament es determini”.
Així també resta exceptuada del règim d’incompatibilitat, d’acord la lletra h) de l’article
12
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6. Expedient 133/2021. Compatibilitat d’activitat privada a favor del Sr. Martín
Gutiérrez Indalecio.

ACTA DE PLE

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

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Vots a favor: 17

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
persona 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 al Sr. Martín Gutiérrez Indalecio, per a l’exercir
l’activitat formativa 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 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 a la persona interessada als efectes oportuns i
comunicar a la representació social.
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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.

ACTA DE PLE

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 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.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques la col·laboració i assistència ocasional a congressos,
seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

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

Vist l’informe tècnic de data 15.01.21 de la Directora de Ràdio Abrera de necessitat de
la modificació de la dedicació de la plaça de locutor/a tècnic passant del 73,90% al
100% de jornada setmanal per donar suport al servei en tant que, específicament el
departament tècnic, ha d’assolir i realitzar, de forma habitual, una sèrie de treballs
relacionats amb els següents àmbits:
-

-

Supervisió del grup electrògen de la Sala Municipal del qual depèn la
instal·lació elèctrica de Ràdio Abrera.
Configuració i instal·lació de la mesa de mescles de l’estudi 2 i de tot els
sistema remot que permet el seu control quan es realitza teletreball.
Finalització de la instal·lació i configuració de tot el sistema informàtic i
d’emissió de tots els equips de l’emissora.
Elaboració de tota la programació automatitzada de Ràdio Abrera per emetre
fora dels horaris d’emissió en directe (especialment nits i caps de setmana).
Coordinació, edició i programació dels espais que elaboren els col·laboradors
de l'emissora.
Adequació de tots els equips per a la millora i ampliació de les tasques que es
poden realitzar a l'emissora tant de forma presencial com a distància a través
de teletreball.
Responsable tècnic de l’àudio dels plens municipals, tant dels que es celebrin
de forma presencial com telemàticament.
Suport i assessorament tècnic a d’altres departament de l’Ajuntament
Atendre els diferents requeriments en equipaments municipals que se
l’indiquin, compatibilitzant sempre aquesta tasca amb el funcionament habitual
de l’emissora.
14
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Per decret d’Alcaldia núm. 851 de data 28.06.2013, van aprovar les bases de
convocatòria 2013/07, relativa al procés de selecció d’un/a Tècnic/a de Ràdio –
Locutor/a amb dedicació a temps parcial.

ACTA DE PLE

En data 26 de novembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària,
aprovà inicialment el pressupost per a l’exercici 2021 i la plantilla de personal, aprovantse definitivament el 01 de gener de 2021 (publicació BOPB de data 07.01.21).

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

7. Expedient 7027/2020. Modificació de la dedicació d’una plaça de locutor/a
tècnic/a.

Vist el Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, l’article 37.2 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 i l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del
Règim Local.
Atès l’informe del Servei de Gestió de les Persones relatiu a la modificació de la
dedicació d’una plaça de Locutor/a tècnic/a.
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent

Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 16
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Abstenció: 1
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

8. Expedient 285/2021. Aprovació d’una modificació puntual de l'Ordenança
fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa,
temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis
municipals.
La declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, el
qual va ser prorrogat per diferents reials decrets fins el dia 21 de juny de 2020, va fer
que les autoritats competents adoptessin mesures de tot ordre, i com a mesura de
contenció, entre d’altres, la suspensió de l’obertura al públic de la majoria de locals i
15
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Segon.- Comunicar l’acord adoptat als Serveis Econòmic i a la representació social.

ACTA DE PLE

Primer. Modificar la dedicació de la plaça 097 de locutor/a tècnic/a de la plantilla de
personal per a l’exercici 2021, passant al 100% de la jornada setmanal des de la data
d’aprovació d’aquest acord.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

ACORD:

establiments minoristes, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el
context de lluita contra la COVID-19, atès que es va permetre mantenir únicament
l’activitat per la prestació de serveis de sectors essencials.

El citat Reial decret 926/2020 va establir de nou una sèrie de mesures de contenció,
entre les quals es troba la limitació de la permanència de grups de persones en
espais públics i privats, tant tancats com a l’aire lliure.
La Generalitat de Catalunya, com autoritat competent delegada, a través del
Departament de Salut i mitjançant diferents resolucions, ha adoptat mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, consistents, en el que aquí
interessa, en la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot
tipus de locals i establiments, podent-se prestar només els serveis de restauració de
forma exclusiva mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.
A la vista de la situació generada, aquest Ajuntament vol donar continuïtat a la mesura
adoptada l’exercici de 2020, prorrogant per al present any 2021 la disposició
transitòria de l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització
especial i privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de
serveis municipals relativa a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats. En aquest sentit, la modificació puntual que es
proposa aprovar al text de la citada ordenança fiscal municipal obeeix, doncs, a
l’actual situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 com a
16
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Posteriorment, però, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per la SARSCoV-2, es va tornar a declarar l’estat d’alarma amb efectes del dia 25 d’octubre de
2020 i fins el dia 9 de novembre de 2020; estat d’alarma que s’ha prorrogat fins el dia
9 de maig de 2021 per Acord del Congrés dels Diputats en sessió de 29 d’octubre de
2020 (BOE núm. 291 de 4 de novembre de 2020).

ACTA DE PLE

A dits efectes, i com a mesura per coadjuvar a minorar l’impacte negatiu en diferents
sectors d’activitat econòmica, i en concret respecte dels establiments destinats a bars,
cafeteries, restaurants, activitats amb degustació de productes i altres similars els
quals es van veure obligats a suspendre l’obertura al públic, el Ple municipal, en la
seva sessió ordinària de data 27 de maig de 2020, va aprovar la modificació puntual
de l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i
privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis
municipals, introduint una disposició transitòria amb efectes exclusius per l’exercici de
2020, respecte de la no aplicació de l’epígraf 2 de l’article 5.1 relatiu a l’ocupació de la
via pública amb taules i cadires.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Aquesta situació va tenir un impacte econòmic negatiu que va requerir per part
d’aquest Ajuntament, en el marc de les seves competències, de l’adopció de mesures
excepcionals per tal de mitigar-ne el seu efecte.

mesura pròpia d’aquest ajuntament en matèria tributària i econòmica tendent a mitigar
l’impacte socioeconòmic d’aquest.

Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en relació a l’article 63.2 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Vist el que disposen els articles 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 2.d) del Decret
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als
Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
quant a la funció de l’actual Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
en relació a la recepció i la custòdia dels acords d’imposició dels tributs municipals i
les corresponents ordenances reguladores i les seves modificacions.
Vist el que es preveu als articles 52.2.d i f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 47
17
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Vist que l’article 16.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que les
ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
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Vist el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
relació amb els articles 70, 106, 107, 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 171 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, on es preveu el procediment per a l'aprovació de la imposició i supressió
dels tributs locals, així com el procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals
reguladores d’aquests, les seves modificacions i la seva publicació, preveient-se la
seva aplicació a partir del moment de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de
la Província, a no ser que es faci constar una altra data, obligant dins el territori de la
respectiva entitat local i aplicant-se conforme als principis de residència efectiva i
territorialitat, segons els casos, i on es preveu la interposició del recurs contenciós
administratiu pels interessats, determinant qui s’ha de considerar com a tal, contra els
acords que posin fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords de les
corporacions en matèria d’imposició, aplicació i efectivitat de tributs, o aprovació,
modificació i derogació d’ordenances fiscals, no suspenent-se l’efectivitat
administrativa i l’executivitat de l’acte o acord impugnat.

ACTA DE PLE

Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria en relació a la modificació de
l’ordenança fiscal que es proposa aprovar per a l’exercici de 2021.

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa,
temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals,
modificant la seva disposició transitòria en el següent sentit:
“S’estableix exclusivament per als exercicis de 2020 i 2021, amb efectes retroactius a
partir del dia 14 de març de 2020, la no aplicació de l’epígraf 2 de l’article 5.1 de la
present Ordenança, relatiu a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, per a
tots els contribuents titulars d’establiments destinats a bars, cafeteries, restaurants,
activitats amb degustació de productes i altres similars que siguin titulars o sol·licitin la
corresponent llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.”
Segon. Publicar l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així
com en un diari dels de més difusió de la província.
Tercer. Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional,
així com el text complet de l’ordenança modificada, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Quart. Declarar aprovada definitivament la modificació, en el cas que no es presentin
reclamacions durant el termini d’exposició pública.
18
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ACORD:

ACTA DE PLE

La presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics, regidora delegada de Serveis
Econòmics i Recursos Financers, Atenció a la Ciutadania, Gestió Documental,
Transparència i Gestió de les Persones, en virtut del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament
d’Abrera núm. 2019-1009, de data 27 de juny, de delegació de competències de
l’alcalde a favor dels regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 17 de juliol de 2019, modificat per Decret d’Alcaldia núm. 20191387, de data 9 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 23 de setembre de 2019, proposa al Ple l’adopció del següent

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

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

Cinquè. Publicar l’acord definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
publicant íntegrament el precepte modificat.
Sisè. Trametre al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya l’acord de modificació del tribut municipal i l’ordenança fiscal
una vegada aprovat definitivament.

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

9. Urgències
Se sotmet a votació la inclusió dels següents punts a l’ordre del dia per via
d’urgència, la qual cosa 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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
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Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:

ACTA DE PLE

Vuitè. Disposar que una vegada publicat l’acord definitiu al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, s’elabori el text consolidat de l’ordenança modificada i es
publiqui el mateix al Portal de Transparència.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Setè. Disposar que contra l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
publicació de l’acord definitiu al Butlletí Oficial de la Província.

9.1 Expedient 332/2021. Moció presentada per Abrera en Comú per declarar
Abrera Àrea de Mercat d'habitatge Tens.

MOCIÓ PER DECLARAR ABRERA ÀREA DE MERCAT D’HABITATGE
TENS

Amb les dades del Programa d’actuació municipal d’habitatge entenem que el
municipi d’Abrera compleix, com a mínim, una de les condicions que la llei estableix a
l’article 2 com a requisits per a la declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens.
L’article 3 apartat 4 faculta als ajuntaments per prendre la iniciativa per a efectuar la
declaració d'una àrea amb mercat d'habitatge tens, «per mitjà d'un acord del ple de la
corporació corresponent». I que l’article 3 apartat 5 detalla els requisits per a la
formulació d’aquesta declaració (memòria explicativa dels motius que aconsellen
formular-la, informe preceptiu de l'ajuntament i observança dels tràmits de consulta,
audiència i informació pública previstos per als procediments d'elaboració de
disposicions de caràcter general).
Per tot això, el Grup Municipal d'Abrera en Comú proposa al Ple Municipal l'adopció
dels següents acords:
Primer.- Estudiar l’inici del procediment per efectuar la declaració d’Abrera com àrea
amb mercat d’habitatge tens.
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
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Abrera no figura com un dels municipis inclosos dins la declaració transitòria d'àrees
amb mercat d'habitatge tens. La declaració del municipi d'Abrera com a àrea amb
mercat d'habitatge tens permetria subjectar els contractes d'arrendament que s'hi
concloguin a un règim de contenció de les rendes.
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Una de les circumstàncies que possibiliten aquesta regulació és que l'habitatge
arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat
d'habitatge tens.
La iniciativa per a efectuar la declaració d'una àrea amb mercat d'habitatge tens pot
partir del municipi mitjançant memòria explicativa, informe preceptiu i amb
l'observança dels tràmits de consulta, audiència i informació pública previstos per als
procediments d'elaboració de disposicions de caràcter general.

ACTA DE PLE

La Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei
18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a
l'habitatge té com a objecte d'aquesta regular la contenció i moderació de rendes en
els contractes d'arrendament d'habitatge.

Vots a favor: 16
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

Vots en contra: 1

L’apartat quatre del mateix article estableix que la massa salarial amb el personal
laboral, podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l'apartat dos, en
termes de homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.
En tant l’aplicació de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, es fa preceptiva l’aplicació
de l’increment del 0,90% en les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament
amb efectes de la nòmina de gener de 2021.
Atès que la normativa sobre funció pública, en concret el Reial decret 861/1986, de 25
d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de
l’administració local, remet a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any
per la fixació de les retribucions bàsiques i del complement destí, per la qual cosa, el
sou, els triennis i les pagues extraordinàries es meritaran i es faran efectives de
conformitat amb la legislació aplicable als funcionaris de l’Administració Civil de
l’Estat.
Atès que en relació a la fixació de les retribucions complementàries, en concret les
quanties relatives al complement específic i al complement de productivitat, aquesta
és competència del Ple de la corporació, de conformitat amb l’article 52.2.j) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en relació als articles 22.2.i) i 93 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 5 del Reial decret 861/1986, de 25
d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de
l’administració local, de manera que correspon a aquest òrgan el pronunciament del
21
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La Llei 11/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven els pressupostos generals de
l’Estat estableix en el seu article 18.2, que per l'any 2021, les retribucions de personal
al servei de el sector públic no podran experimentar un increment global superior al
0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a l'antiguitat d’aquest.

ACTA DE PLE

9.2 Expedient 369/2021. Increment retributius derivats de la Llei 11/2020, de 30
de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

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

percentatge exacte aplicable.
Atès que correspon també al Ple municipal l’aprovació de la massa salarial del
personal laboral, de conformitat amb l’article 103 bis de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Atès que l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament d’Abrera per a
l’exercici 2021 contempla al seu capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos, el
crèdit corresponent a l’increment de les retribucions dels empleats públics per al
present exercici.

Primer. Aprovar els increments retributius del personal de l’Ajuntament d’Abrera del
0,90% derivats de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2021 amb efectes de l’1 de gener de 2021.
Segon. Aprovar el mateix increment de la massa salarial del personal laboral de
l’Ajuntament d’Abrera, disposant l’actualització de la seva quantia que, per a l’any
2021, és de 2.471.650 euros.
Tercer. Notificar a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa, als Serveis Econòmics
i al Servei de Gestió de les Persones.
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’anuncis municipal.
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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
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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: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Atesa l’acta de la reunió de data 21.01.21 amb la representació de personal laboral i
funcionari.

9.3 Expedient 429/2021. Modificació de la plantilla de personal exercici 2021.
Vist que en data 26 de novembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió
ordinària, aprovà inicialment el pressupost per a l’exercici 2021, les bases d’execució i
la plantilla de personal, aprovant-se definitivament el 01 de gener de 2021.

Atès l’informe del Servei de Gestió de les Persones de data 27.01.2021 referent a la
modificació de la plantilla de l’exercici 2021.
Atès que la modificació de plantilla objecte del present acord s’ha procedit respectant
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atès que la despesa d’aquesta modificació de plantilla quedarà compensada amb les
consignacions pressupostàries per l’exercici vigent destinades a llocs vacants, en tant
la previsió de la modificació pressupostària corresponent.
En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de la plantilla segons el detall següent:
-Creació de la plaça d’Auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, de l’escala
d’administració general, sotescala administrativa.
Segon. Assignar a la plaça d’Auxiliar administratiu/va les següents retribucions:
Denominació: Auxiliar administratiu/va
23
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Atès que en base a l’article 74 del 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.
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Atès que l’acte de modificació de la plantilla de personal es duu a terme dins l’exercici
de la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament d’Abrera, matèria exclosa del procés
de negociació, en base a l’article 37.2 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, sense perjudici de la motivació i justificació que en cada cas correspongui.

ACTA DE PLE

Vist que l’article 27 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla de personal es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o
millora del existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.

Grup/Subgrup: C2
Nivell de complement de destí: 10
Complement específic: 7.744,94€
Tipus de jornada: Jornada completa
Tercer. La modificació de la plantilla es publicarà en el Butlletí Oficial de la província i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es remetrà 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:

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

9.4 Expedient 412/2021. Creació del lloc de treball de Coordinador de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat i valoració singularitzada.
Vist el decret d’Alcaldia núm. 1546/2017 pel qual s’estableix l’organització municipal i
es determina la creació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Vist el decret d’Alcaldia núm. 337/2018, de constitució del Comitè de direcció tècnic
de l’Ajuntament d’Abrera i encàrrec de funcions als caps d'àrea, on s’encomana la
Coordinació de l’Àrea de Territori Sostenibilitat a personal funcionari de l’Ajuntament
d’Abrera.
Atès que la persona assignada amb encàrrec de funcions, per dur a terme la
responsabilitat de Coordinador/a de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha causat baixa
voluntària en data 18.01.2021.
Atès que correspon procedir a la creació i valoració singularitzada del lloc de
Coordinador/a de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en tant a la seva consolidació
estructural i als efectes procedir a la concreció de les retribucions corresponents a la
responsabilitat del lloc, mitjançant determinació de complement de destí i complement
específic, d’acord a normativa reguladora, en matèria de règim de retribucions dels
funcionaris de l’Administració Local.
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Abstenció: 1
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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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

ACTA DE PLE

Vots a favor: 16

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.
Atesa la previsió de confecció de Relació de Llocs de Treball per a l’Ajuntament
d’Abrera, durant el present exercici.

En virtut de tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la creació i la valoració del lloc de treball de Coordinador/a de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, subgrup A1.
Segon. Assignar al lloc de Coordinador/a de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat el
següent complement de destí i complement específic:
-Complement de destí 24
-Complement específic: 28.663,02 € bruts anuals
Tercer. Establir que la valoració del lloc de treball de Coordinador/a de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, 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.
Quart. 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.
Cinquè. Comunicar el present acord a la representació de personal.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 16
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M.

25

ACTA DE PLE

Atesa l’acta de negociació amb la representació del personal de data 27.01.2021.
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Atès el 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, el Text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Atès l’informe de valoració del lloc de treball de data 27.01.2021, emès pel Secretari
municipal.

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 de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

Abstenció: 1
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

10. Expedient 5908/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la
relació dels acords de les Juntes de Govern - de novembre i desembre 2020.

ACTA DE PLE

Els membres assistents es donen per assabentats.

16. PUNT. Prec i Preguntes.
16.1
-

PUNT. Precs i preguntes escrites
Grup Municipal d’Abrera En Comú:

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Atès que l’Ajuntament d’Abrera es va adherir l'any 2009 al Pacte de les Alcaldies per
al Clima i l'Energia i va presentar el document del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES) del municipi d’Abrera al març del 2011.
Atès que al setembre del 2017 es va aprovar la moció d’emergència climàtica en la
qual s’assenyalava l’objectiu de desenvolupar el conjunt d’accions contingudes al
PAES i tot seguit iniciar el procés de redacció del Pla d’acció d’Energia Sostenible i
Clima (PAESC) del municipi de manera participativa que contemplarà, entre altres
accions, abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100%
renovable de manera urgent i prioritària.
Atès que el PAES tenia com a objectiu “aconseguir una reducció d'emissions superior
al 20% per a l'any 2020. L'any base establert per la Diputació de Barcelona és el
2005”.
Atès que segons l’informe manifestament incomplert del 2019 publicat a la web del
Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia indica que l'any 2017, al municipi la
reducció d’emissions havia estat del 7% i pel que fa a l’ajuntament s’havia incrementat
26

Codi Validació: AR7R7TE2ZCDQLH45GW22QGN9S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 32

1) Prec sobre el PAES.

en un 2%, i de les 38 accions del PAES havien 11 no iniciades, 21 en curs i 6
completades.

Atès que no seria acceptable donar per tancat el PAES amb un resultat tan pobre com
sembla indicar les dades i la documentació disponibles.
Per això, el Grup Municipal d’Abrera en Comú planteja el ple els següents precs:
Primer.- Elaborar un informe de seguiment del PAES segons les indicacions de la
Diputació de Barcelona i del propi document del PAES.
Segon.- Elaborar i presentar al ple municipal per a la seva aprovació un document
d'implementació del conjunt de les accions pendents i en curs amb cronograma i
pressupost.
El regidor Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach (ER) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.
2) Prec sobre redacció Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
La Junta de Govern Local del 15 de març de 2016 va adjudicar el contracte
administratiu de serveis d’assessorament per a la revisió del POUM.
27
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Atès que al ple de setembre de 2019, en el debat sobre la moció per a declarar
l’emergència climàtica a Abrera, el regidor de medi ambient va declarar que no tenia
totes les dades del compliment del PAES perquè era una moció i no una pregunta i
que si haguessin tingut temps hagueren portat totes les dades. Cal tenir en compte
que un dels punts claus d’aquella moció era precisament l’estat de compliment del
PAES, què ja se li havia demanat per correu prèviament al ple algun document que
analitzés el grau de compliment de les 38 accions i que ni abans ni després d’aquell
ple vam rebre aquesta informació.

ACTA DE PLE

Ates que el març del 2019 vam demanar via instància un informe de seguiment (és
aquell que s’hauria d'haver realitzar cada dos anys des de la finalització del PAES) i
se’ns van entregar dues pàgines que recollien accions desenvolupades per
l’Ajuntament d’Abrera des de l’any 2017, és a dir, en cap cas des de l’aprovació del
PAES. A més no es relacionaven aquestes actuacions amb les 38 accions que
integren el PAES ni es complia els mínims sobre un informe de seguiment tal com
establia el propi PAES, és a dir, avaluació del grau de compliment dels compromisos
del pacte, avaluació de l’estat d’execució del PAES i conclusions i propostes de
millora.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Atès que aquest Grup Municipal ha intentat en nombroses ocasions disposar de
dades operatives en relació amb el grau de compliment de les accions que integraven
el PAES, informació fonamental per poder planificar implementació de la totalitat de
les accions del PAES, sense cap concreció per part dels responsables municipals.

L'Alcalde en un acte públic del 23 de gener del 2017 sobre Plans Directors Urbanístics
va afirmar que en 6 o 8 setmanes encetarien un procés participatiu pel POUM.
El regidor d’urbanisme al ple ordinari de maig del 2017 va afirmar, responent a una
pregunta del nostre grup municipal, que sí s’havia rebut la documentació de l’avanç i
del procés de participació i que en les setmanes vinents es presentarien per
començar a treballar tots plegats.

Els PDU que afecten Abrera ja estan definitivament aprovats.
És urgent disposar d’un nou POUM que doni resposta a les múltiples carències en
l’àmbit urbanístic que pateix Abrera com consolidar centre urbà, cosir buits, apostar
per models alternatius de mobilitat, garantir la reserva del 30% dels edificis de nova
construcció o sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial en
règim de lloguer, fixar un nou horitzó de desenvolupament pel municipi, etc.

ACTA DE PLE

Al ple de març de 2018, en resposta del regidor d’urbanisme, va aparèixer la figura
dels Plans Directors Urbanístics com a condicionants pel procés d’aprovació del
POUM, però va afirmar que l’equip de govern tenia previst fer l'aprovació del POUM
en el mandat que va finalitzar el maig de 2019.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

L’Alcalde al ple ordinari d’octubre de 2017, responent a una pregunta del nostre grup
municipal, va dir que el retard es devia al fet que s’estaven treballant propostes
municipals en uns àmbits d’Abrera pel que fa a infraestructures incloses als processos
dels plans directors i que pròximament se’ns podria dir quan es farà aquest
procediment de participació.

Primer.- Iniciar tan aviat com es pugui el procés de redacció del nou POUM d’Abrera
dintre de l’any en curs.
La regidora Sra. Mercedes Alvarez Montes (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.
3) Prec sobre recta de Ca n’Amat.
Ates que el regidor d'obres i serveis, a pregunta d'aquest Grup Municipal, ens informa
que hi ha un pressupost de 100.000 euros per a reparar el carril de pujada de
l'Avinguda Ca n'Amat, i que si sobra, es plantejaran la reparació del carril de baixada i
voreres.
Ates que és una resposta que dona compte de la precarietat de les obres que es
puguin dur a terme i de la penúria del pressupost municipal d'enguany.
Atès que l'estat lamentable d'aquesta via és conseqüència directa del pas de camions
que donen servei a industries del polígon industrial Barcelonès i que el desgast de la
via per aquest ús intensiu acaba perjudicant a les veïns i veïnes de Ca n'Amat.
28
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Per tot això plantegem els següents precs,

Per tot això plantegem al ple municipal els següents precs
Primer.- Que l'Ajuntament redacti un projecte íntegre de reparació de l'Avinguda de
Ca n'Amat que contempli calçada, voreres, clavegueram, carril-bici i qualsevol altre
element constitutiu de la via.

Grup Municipal Ad’A

4) Prec sobre gestió de l’accés a l’espai de rebuda dels Reis Mags d’Orient.
El propassat 05 de gener molts nens i nenes d’Abrera no van poder veure als Reis
Mags d’Orient tot i tenir-los ben a prop al pati de l’escola Ernest Lluch. I si els van
poder veure va ser perquè van haver de suportar una cua d’entre una i dues hores a
només dos graus de temperatura ambient.
Sense voler desmerèixer la tasca de la Comissió de Reis, de la Comissió de Patges i
Patgesses, dels tècnics de l'Ajuntament i de Protecció Civil, el que està clar és que un
acte al qual s’havia d’assistir amb inscripció prèvia per evitar aglomeracions de
persones en un moment d’alt risc de contagi es va acabar convertint justament en el
contrari com vam poder comprovar in situ i en contraposició al que afirma la nota de
premsa penjada actualment a la web de l’Ajuntament d’Abrera.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple els motius pels quals:
•
•

No es va respectar l’ordre d’inscripció prèvia.
Es va permetre que es generés una cua d’importants dimensions on no es
complien les mesures de seguretat mínimes en l’actual estat de pandèmia.

El regidor Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.

5) Prec sobre mascaretes amb eslògan electoral.
Recentment l’Ajuntament d’Abrera, a través dels centres educatius, ha fet entrega
29
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-

ACTA DE PLE

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

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Segon.- Que el cost d'aquesta reparació se sufragui mitjançant una contribució
especial, considerant com a persones beneficiades especialment per aquestes obres
al propietaris de bens immobles industrials que utilitzant aquesta via per abastir les
seves instal·lacions, i que la base imposable sigui el cost íntegre de la reparació
menys l'aportació de 100.000 euros municipals.

d’una mascareta als i les estudiants del municipi el que ens semblaria una bona
campanya si no fos perquè les mascaretes estaven estampades amb una frase
massa semblant a l’eslògan electoral del PSC d’Abrera al 2019. Era tant similar que la
mateixa web de l’Ajuntament, per publicitar la campanya, va utilitzar exactament el
mateix eslògan electoral del PSC, una publicació la qual es va esmenar
posteriorment.

•
•

Que deixi d’utilitzar els recursos públics de forma partidista.
Que deixi d’utilitzar les escoles per fer arribar als nostres infants missatges
partidistes i populistes.

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

6) Prec sobre ajuts a empreses i comerços d’Abrera.
Atès que ja han estat aprovats els Pressupostos Municipals per aquest 2021 i atesa la
inoperància manifesta de la Taula per la Reactivació Socioeconòmica, organisme que
hauria de vetllar per la recuperació socioeconòmica d'empreses, comerços, entitats i
associacions d'Abrera.
Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que expliqui al Ple, en relació a les petites
empreses i comerços així com les entitats i associacions que donen servei a la
ciutadania d'Abrera:
•
•
•

Quins ajuts directes concrets tenen previst posar a la seva disposició durant el
2021.
Quins beneficis fiscals aplicaran durant el 2021.
Quins mecanismes de condonació de deute, en el cas de que l'Equip de
Govern ho hagi valorat, pensen aplicar durant aquest 2021 (lloguers de casals
socials, rebuts pendents, etc.)

La regidora Sra. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.
30
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Per tot això, demanem a l’Equip de Govern:
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No tot val en política i accions com aquestes no són de rebut.

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

En una línia similar, no fa gaires mesos els nostres infants rebien a casa una carta
personalitzada amb nom i cognoms explicant que l’Ajuntament s’encarrega de pagar
el 50 % dels seus llibres de text el que esdevé un missatge polític que poc o res té a
veure amb l’educació a banda de que existeixen altres opcions més justes, més
equitatives i fins i tot més sostenibles per abaratir el cost dels llibres de text.

7) Prec sobre Comissió Informativa Especial CAM.
Atès que ja la Comissió Informativa Especial que es va constituir arrel dels fets
esdevinguts al Centre Aquàtic Municipal a principis del mandat anterior encara no ha
elevat el seu dictamen al Ple.
Atès que en prec presentat a aquest plenari al setembre de 2019 el regidor d'esports
es va comprometre a no tancar en fals aquesta comissió.

Quina és la situació actual de la Comissió Informativa Especial del CAM.
Quan pensen tornar a convocar-la si encara és legalment vigent.

8) Prec sobre marquesina a la parada de bus al costat de l’estació de FGC
El passat 13 de juliol del 2017 vam presentar un prec en el qual informàvem que
alguns veïns i veïnes ens havien fet arribar la petició de que s’instal·lés una
marquesina a l’actual parada de bus de l’estació atès que actualment aquesta està
desprotegida davant les inclemències meteorològiques (sol, vent, pluja...).
Després de la nova posada en servei del bus urbà constatem que la parada al costat
dels FGC continua sense la instal·lació d’una marquesina de protecció davant les
inclemències meteorològiques pels usuaris del bus urbà.
Per tot això, sol·licitem a l’Equip de Govern:
-

Que s’instal·li una marquesina a la parada de bus de l’estació d’Abrera.
Que en cas que no sigui possible fer-ho en la ubicació actual es busqui una
nova ubicació a la qual es pugui instal·lar.

El regidor Sr. Jordi Moreno Moreno (PSC) dóna resposta al prec en aquesta
sessió.

16.2 Precs i Preguntes orals
Finalment el secretari, Sr. César Romero García, procedeix a llegir les preguntes
formuladesper la ciutadania a l’adreça websecretaria2@abrera.cat.

Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la
31
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El regidor Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) dóna resposta al prec en
aquesta sessió.
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•
•

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Per tot això, demanen novament a l’Equip de Govern que expliqui al Ple:

sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present
acta i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots
els grups municipals.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 22:18 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.

L’alcalde,

César Romero García

Jesús Naharro Rodríguez

ACTA DE PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El secretari,

Número: 2021-0002 Data: 26/03/2021

Vist-i-plau

