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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)
- Sra. 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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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Secretari: César Romero García
Interventora: Cristina Fontova Camacho
Gerent: Ferran Alverdi Vera
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió.
Abans d’entrar en l’ordre del dia es va llegir un manifest pel dia contra la violència de
gènere. La regidora, Montserrat Navarro, va fer una introducció.

Avui 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per l’eliminació de la
violència vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al voltant
d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de
violències és cada dia.
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha estructures que es resisteixen, com
són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes.
Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com així ha
succeït amb la reforma 17/2020 de 22 de desembre que modifica i amplia la llei 5/2008
del 24 d’abril, de dret de les dones a l’eradicació de les violències masclistes.

ACTA DE PLE

MANIFEST 25 NOVEMBRE 2021
GENERALITAT DE CATALUNYA

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

La Sra. Ana Diaz, presidenta de l’Associació Abrera Contra la Violència de Gènere,
procedeix a la lectura del següent manifest i es fa un minut de silenci:

La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es
defineix com aquella que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una
informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot
afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i
reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs
pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es
duu a terme.
La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, les
represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen
suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la
prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència
masclista.
La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i
els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més
de la violència directa que estan rebent aquestes filles i fills, en el context de la
violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent un atemptat contra la
maternitat i lainfància.
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Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són:

També es reconeix la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les
dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política,
com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els
mitjans decomunicació o les xarxes socials.
Disposem ara d’un instrument legal més per treballar contra la violència en l’àmbit
institucional que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el personal públic
iels agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar,
obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que
reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord
ambels supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable.
Per últim destacar l’impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals,
que ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i
empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les
dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l’amenaça d’unes
agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i
lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de llibertat individual. En aquest
sentit la Llei 17/2020 recull per primer cop la definició de consentiment sexual, definintlo com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal,
que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest
consentiment s’ha de fer des de la llibertat, ha romandre durant tota la pràctica sexual.
No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que
3
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No podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i
sororitat, esdevenen una forma de denúncia i visibilització de moltes formes de
violència masclista. Cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista perquè
esdevinguintambé instruments de conscienciació i supervivència dins el patriarcat.
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I aquesta violència masclista digital és al mateix temps un tipus i també un nou àmbit, i
lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes gaudeix de
granimpunitat. Segons diferents estudis com el realitzat per la revista Píkara Magazine
de 2018 i el de l’organització d’Amnistia Internacional de 2017 el 76% de les dones
han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament. El 26% decideix
ignorar aquesta situació molt probablement perquè el sistema no està donant les
respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones
que pateixenaquestes violències digitals.

ACTA DE PLE

La violència digital que està conformada per tots els actes de violència masclista i
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb
l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials,
webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans
semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys
psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la
reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen
pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat
d'expressió.

directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la
voluntat de la dona.

En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està la dignitat
d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i
connectar el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma individual i
col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes i actituds masclistes pròpies i dels
seus iguals. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant
que es retroalimenta molt sovint a les xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de la
societat, necessitem generar nous referents per construir milers de masculinitats
responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.
Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i una
xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i
col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les
cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les
nostres vides.
Com diu bell hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per
acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar és realitza des de la llibertat, la igualtat i
el respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!

4

Codi Validació: 954736XAAKR3P2LJFN999744S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 52

Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma
estructural, preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones
gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de ser l’eix de
qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen.

ACTA DE PLE

Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus
de violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades per la llei
17/2020, idotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les. Com ara el Nou protocol
marc d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que articularà els circuits
des de lacomissió més local fins a la Comissió nacional.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes queda
un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el ventall de
reaccions la negació i l’actitud defensiva continua sent la més habitual per part dels
homes. Però avui volem emfatitzar totes aquelles accions, individuals i comunitàries,
que són fonamentals en l’eradicació de les violències masclistes. Aquelles que
constitueixen font de suport i resiliència per a les supervivents, aquelles que
demostren compromís i implicació, aquelles que demostren coratge i ètica, que
acompanyen des de l’autodeterminació i fan sentir a les supervivents que “no estan
soles”, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista.

A continuació, es procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia:

ORDRE DEL DIA:
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de les actes de la sessió anterior ordinària de data 30-09-2021 i de la
sessió anterior extraordinària de data 21-10-2021.
2. Expedient 4484/2019. Aprovació del Text Refós de la 33a modificació puntual
de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera (àmbit de Can Vilalba).
5

Codi Validació: 954736XAAKR3P2LJFN999744S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 52

Ajuntament Abrera
Associació d’Abrera contra la Violència de Gènere
Institut Voltrera
AMPA Institut Voltrera
PSC d’Abrera
ERC d’Abrera
C’s d’Abrera
Abrera en Comú
Alternativa D’Abrera
Vive y Baila
Associació Cultural Pas A Pas De Balls De Saló
AMPA Escola Josefina Ibàñez
Diables Bram de Foc Abrera
Asociación de Vecinos de Can Morral
Centre Excursionista d’Abrera
Juventudes Rocieras
Big Friday
Junta Casal Avis Junta
Protecció Civil
AAVV La Florida De Abrera
Abrera Sardanista
Coral Contrapunt
Associació Espanyola Contra El Càncer D’abrera
Associació De Veïns De Can Villalba
ANDA
Club d’Atletisme Abrera
Amics Acollidors d’Abrera
Club Basquet Abrera
AMPA Escola Ernest Lluch Abrera
Agrupació Esportiva Abrera
AMPA Escola Francesc Platon i SartÍ
Associació de botiguers i serveis d’Abrera

ACTA DE PLE

-

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Seguidament, la Sra. Ana va llegir el nom de les següents entitats i institucions
abrerenques que s’han adherit al manifest:

3. Expedient 7056/2019. Aprovació del Pla de verificació d’activitats i establiment
alimentaris d’Abrera 2020 - 2024.
4. Expedient 4097/2021. Aprovació de la fiscalització i intervenció limitada de
requisits bàsics i presa de raó en ingressos.
5. Expedient 5059/2021. Aprovació de la imposició i ordenació de la taxa per a
serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes,
càrregues i descàrregues especials i senyalització.

7. Expedient 5561/2021. Moció presentada conjuntament per Abrera en Comú i
Alternativa d'Abrera per impulsar una comunitat energètica local.

ACTA DE PLE

8. Urgències.
ACTIVITAT DE CONTROL
9. Expedient 2360/2021. Informes trimestrals i morositat càlcul PMP.
10. Expedient 2363/2021. Execució trimestral 2021.
11. Expedient 2469/2021. Informes trimestrals morositat 2021.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

6. Expedient 5394/2021. Aprovació del Pressupost General i de la Plantilla de
personal per a l’exercici de 2022.

PRECS I PREGUNTES
13. 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 romerogc@abrera.cat fins a
48 hores abans de la celebració del ple per tal que es puguin preparar les
respostes adequadament

PART DISPOSITIVA
1. Aprovació de les actes de la sessió anterior ordinària de data 30-09-2021 i de
la sessió anterior extraordinària de data 21-10-2021.
Sotmeses a votació les actes de les sessions anteriors de data 30 de setembre de
2021 i 21 d’octubre de 2021, són aprovades per unanimitat dels assistents.
6
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12. Expedient 5133/2021. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la
relació dels acords de les Juntes de Govern de setembre i octubre de 2021.

PART RESOLUTIVA
2. Expedient 4484/2019. Aprovació del Text Refós de la 33a modificació puntual
de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera (àmbit de Can Vilalba).

a l'àmbit de can Vilalba, d’Abrera, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que s’acrediti, en
compliment de la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, que el període
corresponent al termini d’exposició pública s’ha ampliat en un més atès que aquest va coincidir
parcialment amb el mes d’agost.
-2 Tenint en compte que, no obstant la suspensió de la tramitació, s’ha entrat a valorar el contingut
de la proposta, caldrà que, mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions indicades en la part valorativa.
-3 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de
l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

Vist que el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial s’ha ampliat, per haver
coincidit amb mes d’agost, publicant-se aquesta ampliació al taulell municipal, el 5 de
març de 2021 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 10 de març de 2021 al
diari El Periódico i el 16 de març de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Vist que en data 9 de novembre de 2021 (Reg. Entrada 2021-E-RE-5691) el Sr. Pedro
Javier Comella Gutierrez ha presentat el Text Refós de la 33a Modificació Puntual del
PGOU a l’àmbit de Can Vilalba.
Per part del Cap del Servei d’Urbanisme, Obres i Activitats, arquitecte, Sr. Antoni Muñoz
Franch, s'ha emès informe favorable de data 10 de novembre de 2021 de supervisió i
examen del projecte que, entre d’altres, diu:
7
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En data 24 de març de 2021 (Reg. Entrada 2021-E-RC-1646) es rep l’acord de la
CTUB de data 19 de març de 2021 i que acorda, literalment:
“-1 Suspendre la tramitació de la 33a Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació

ACTA DE PLE

En data 29 d’octubre de 2020 s’adoptà per acord 1 del Ple municipal l’aprovació
provisional de la 33a modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
d’Abrera en l’àmbit de Can Vilalba i es va trametre a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUB) per a la seva aprovació
definitiva.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

En data 18 de juliol de 2019 s’adoptà per acord 2 del Ple municipal l’aprovació inicial
de la 33a Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Abrera en l’àmbit
de Can Vilalba i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, es va donar
tràmit d’audiència als Ajuntaments, en el terme municipal dels quals confinaven amb
l’àmbit de la modificació i sol·licitud d’informe als organismes afectats.

« INFORME TÈCNIC. INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL. 33a
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ A
L’ÀMBIT DE CAN VILALBA, D'ABRERA. TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ
DEFINITIVA
Objecte: Aprovació del Text Refós de la 33a Modificació puntual de Pla General
d’Ordenació a l’àmbit de Can Vilalba, d’Abrera.
Expedient: 4484/2019

El 26.11.2010 s'aprova inicialment la "33a modificació puntual de la revisió del Pla
General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba". L’objecte era adequar la
situació dels sòls inclosos a l’àmbit a la realitat física existent i permetre el
desenvolupament dels sòls industrials. La tramitació posterior del document va quedar
aturada i no va arribar a ser executiva.
Actualment:
 L'empresa Irestal Group, SA vol traslladar la seva activitat a les instal·lacions
industrials existents en desús on antigament havia estat implantada l'empresa
Ferrobérica, SL.
 El barri residencial de Can Vilalba necessita de millores d'accessibilitat, seguretat
viària i mobilitat tant per a vianants com per a vehicles en relació amb la connexió
amb la carretera BV-1201.
Ateses les necessitats actuals es planteja de reprendre la tramitació de la "33a
modificació puntual" mitjançant una segona aprovació inicial ateses les modificacions
substancials que es plantegen respecte al document precedent. Les modificacions
substancials són les següents:

8
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Antecedents
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(en endavant TRLU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en
endavant RLU).
Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (en endavant RPLU).
Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 14 d’octubre de 1987, acordada la seva publicació a
efectes d’executivitat el 3 de febrer de 1988 i publicat al DOGC de 16.03.1988 (en
endavant PGO). Normes urbanístiques publicades al DOGC núm. 5.006 de
12.11.2007 (en endavant NNUU).

ACTA DE PLE

Legislació aplicable

 Ampliació de l’àmbit de la modificació per a crear dues noves rotondes d’accés, la
del sector industrial i la del sòl residencial.
 Reducció de la superfície destinada a sòl urbanitzable delimitat atesa l’exclusió de
l’àmbit dels sòls ocupats pels enllaços del quart cinturó i les zones de domini públic
de carreteres.
 Incorporació de l’ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat amb ús
industrial.

 En quant al sòl urbanitzable delimitat: Eliminació del vial privat i creació d'una nova
zona d'indústria mixta on s'elimina aquest vial per a garantir l'adient regulació
d'aquesta illa. I qualificació com a vial públic del vial d'accés als equipaments.
 En quant al sòl no urbanitzable: Eliminació de la delimitació del camí d'Olesa de
Montserrat a Abrera, atès que es volen consolidar i recuperar les vies existents al
municipi enlloc de crear nous recorreguts per a vianants dins del sòl no
urbanitzable.
La proposta aprovada provisionalment es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUAMB) que en data 19 de març de 2021 suspèn
la tramitació de la "33a modificació puntual de la revisió del Pla General d'Ordenació
d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba" fins a la presentació d’un Text refós que incorpori
les prescripcions del seu informe.
La proposta que es recull en el Text Refós de la “33a Modificació puntual de la revisió
del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de Can Vilalba”, per a la seva
aprovació definitiva, i incorpora les prescripcions de l’informe emès per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUAMB) en data 19 de
març de 2021 (expedient: 2010/043153/B), així com les prescripcions d’altres
informes rebuts i altres ajustaments menors.
9

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

 En quant al sòl urbà consolidat: Adequació de la zonificació del sòl urbà a la nova
cartografia municipal i ordenació de la numeració de les qualificacions i
modificacions dels articles normatius d'acord amb els criteris municipals i els
informes rebuts.
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En data 29 d’octubre de 2020 el Ple municipal aprova provisionalment la "33a
modificació puntual". La proposta que es recull en el document per a l'aprovació
provisional incorpora les prescripcions dels informes sectorials rebuts i incorpora
ajustaments respecte al document aprovat inicialment. Les modificacions que
presenta aquest document respecte a l'aprovat inicialment poden resumir-se en els
següents punts:
 En quant a l'àmbit de la modificació: Adequació de seus límits a la nova cartografia
municipal i a la revisió del Pla general d'ordenació d'Abrera en quant a la
delimitació dels equipaments del nord de Can Vilalba, d'acord amb l'informe de la
Comissió Territorial d'Urbanisme.

ACTA DE PLE

El 18.07.2019 el Ple municipal aprova inicialment per segona vegada la "33a
modificació puntual", es publica al BOPB i es demanen informes sectorials.

Àmbit
L'àmbit de la modificació té una superfície total de 143,39 ha i inclou els terrenys de
l'antic "Plan Parcial de ordenación de la finca Villalba" i els sols previstos pel pas de la
B-40 segons les determinacions del Pla General vigent i els sols previstos per a les
dues rotondes d'accés.

2. Millora de l'accessibilitat, seguretat viària i mobilitat dels residents del barri de Can
Vilalba en relació a la connexió amb la carretera BV-1201.
3. Establiment de l'ordenació detallada del sòl urbà consolidat "Residencial Can
Vilalba".
4. Establiment de l'ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat destinat a l'ús
industrial SUD-3* “Sector industrial Can Vilalba".
L'interès públic de la modificació es fonamenta en el següent:
 Reconeixement de la realitat física existent amb l'objectiu d'acabar de consolidar el
sector "Can Vilalba" que actualment presenta una zona residencial consolidada,
una zona industrial pendent de desenvolupament amb una indústria en desús i un
traçat del sistema viari del "Quart cinturó" que no es correspon amb el determinat
al planejament general vigent i que cal actualitzar el seu traçat per desafectar les
10
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1. Adequació de la classificació dels sòls inclosos a l'àmbit a la realitat física i
permetre el desenvolupament dels sòls industrials. Actualment els sòls residencials
i industrials es troben classificats com a sòl urbanitzable programat i qualificats
com a sòls de desenvolupament residencial i industrial. Actualment es troba
completament executat el sòl residencial, s’han construït equipaments en sòls
previstos com a zona verda, i les infraestructures viàries previstes han variat el seu
traçat i connexions. El sòl residencial es troba totalment consolidat i d’acord amb la
legislació urbanística compleix tots els condicionants per a ser considerat sòl urbà
consolidat, per altra banda el sòl industrial encara es troba pendent de
desenvolupament. Per tal de possibilitar una execució immediata del sòl industrial
es fa necessari desvincular-lo del sòl residencial consolidat, ajustar la seva
delimitació i establir-ne la seva ordenació detallada.

ACTA DE PLE

L'objecte del document és una modificació puntual del planejament general i la
determinació de l'ordenació detallada del sector SUD-3* "Industrial Can Vilalba". Es
realitza en un únic document atenent a la necessitat del seu desenvolupament
immediat per la necessitat municipal de millorar l'accessibilitat i la seguretat viària del
barri de Can Vilalba i per la necessitat de l'empresa Irestal Group, SA de traslladar la
seva activitat al sector.
Els objectius de la modificació puntual són els següents:

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Objecte

parcel·les emplaçades al nord de la urbanització de Can Vilalba.
 Garantir una accessibilitat, mobilitat i seguretat viària adequada pels residents del
barri de Can Vilalba.
 Incrementar les dotacions de zona verda i d'equipaments respecte de les
determinades al planejament general vigent i establir una ordenació del sòl
coherent amb l'entorn.

D'acord amb l'anterior es planteja una modificació de la classificació del sòl tal i com
segueix:

 Es classifica com a sòl urbanitzable delimitat amb ordenació detallada el sector
"PPU-3* Sector industrial Can Vilalba", que es correspon amb el sòl industrial
pendent d'execució. En aquest àmbit es manté la classificació vigent del sòl i
s'aprofita la delimitació del sector industrial per a adaptar-lo a la realitat física.
 Es classifica com a sòl no urbanitzable el traçat definitiu i els enllaços de l’autovia
orbital B-40 “Quart cinturó”.

ACTA DE PLE

 Es classifica com a sòl urbà consolidat el sòl residencial executat.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

 Incrementar l'activitat econòmica del municipi amb els corresponents beneficis
laborals i econòmics atès que l'empresa Irestal Group, SA està interessada en
promoure el desenvolupament del sector industrial per a poder traslladar la seva
activitat un cop s'hagin adequat les instal·lacions industrials existents en desús.

El 23.07.1974 s’aprova definitivament el “Plan Parcial de Ordenación de la finca
Villalba”. El 28.07.1982 s’aprova definitivament la “Reforma del Plan Parcial Can
Villalba”.
El 04.06.1986 s’aprova definitivament la “Modificación del Plan Parcial Can Villalba”.
Aquesta modificació afecta exclusivament a les normes urbanístiques.
El 14.10.1987 s’aprova definitivament la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera.
El 03.02.1988 adquireix executivitat amb la publicació de l’acord. La delimitació de
sectors en sòl urbanitzable que preveia aquest document incloïa el Sector núm. 1
“P.P.O.-3 Can Vilalba (clau 22b)” i es determinava el seu desenvolupament a l’art. 156
de les normes urbanístiques. En aquest document s’incorporava tota la tramitació
anterior referent a aquest àmbit i s’introdueixen canvis, en concret:
Es modifica l’àmbit excloent els terrenys entre la carretera i el riu, i els terrenys
compresos pel traçat del “Quart cinturó”.
Es preveu l’adaptació del Pla Parcial a la realitat física existent.
Respecte dels sòls industrials es preveu la incorporació d’una zona verda perimetral
no prevista pel Pla Parcial i que limita amb el sòl residencial.
El 13.12.2000 s’aprova definitivament la “Modificació de l’articulat de les Ordenances
del Pla Parcial Can Vilalba”.
11
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Planejament urbanístic

Planejament territorial
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
Aprovat definitivament el 12.05.2010.
 L’àmbit de sòl industrial que es proposa classificar com a sòl urbanitzable delimitat
amb ordenació detallada té la consideració d’àrea especialitzada industrial amb
capacitat de desenvolupament, àrea d’extensió urbana d’interès metropolità i àrea
urbana de desenvolupament nodal.
 L’àmbit de sòl residencial que es proposa classificar com a sòl urbà consolidat té la
consideració d’àrea especialitzada residencial i àrea urbana de desenvolupament
nodal.
Partint del fet que el PTMB no assigna cap restricció a aquest àmbit, la modificació
millora l’accessibilitat mitjançant la creació de dues noves rotondes. També qualifica
com a sistema d’equipaments sòls actualment qualificats com a zona verda en sòl
industrial on s’hi ubiquen equipaments, de manera que s’adapten al seu ús real. Les
zones verdes proposades es plantegen com una zona de transició entre el sòl
industrial i el residencial, i entre el sòl industrial i l’autovia B-40 a més a més d’obtenir
un gran espai lliure col·lectiu.
També cal tenir en compte que el desenvolupament del sòl industrial permetrà
incrementar l’activitat econòmica amb els corresponents beneficis econòmics i socials
per al municipi. La tipologia industrial de gran superfície que es proposa es fonamenta
12
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 El 18.02.2004 s’aprova definitivament el “Text refós de la 25a modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbanístic Municipal d’Abrera a l’àmbit del subsector
de planejament derivat de Can Vilalba desenvolupable per un pla parcial d’ús
industrial” en compliment de la sentència esmentada abans. El document adquireix
executivitat el 04.05.2004. Mitjançant sentència judicial de 03.03.2008 es declara la
nul·litat del document anterior.

ACTA DE PLE

 El 13.10.1993 s’aprova definitivament la “Modificació puntual de la primera revisióadaptació del Pla General al Sector de Can Vilalba” i adquireix executivitat el
24.05.1994. Mitjançant sentència judicial de 09.06.2000 es declara la nul·litat de
l’acord d’aprovació definitiva en el sentit de RETROTRAURE actuacions per tal que
es tornés a realitzar el tràmit d’informació pública atès que amb el document
aprovat posteriorment s’havien introduït modificacions substancials.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

El 1982 es duu a terme el desenvolupament del sòl residencial i es van fer les
cessions de zones verdes, equipaments, vialitat i del 10% de l’aprofitament urbanístic.
Actualment aquest sòl es troba completament urbanitzat i edificat en quasi la seva
totalitat reunint totes les condicions per a ser considerat sòl urbà consolidat.
Després de l’entrada en vigor de la revisió del Pla General es van formular i aprovar
definitivament dues modificacions puntuals posteriorment declarades nul·les per
sentència judicial:

en la mancança d’aquest tipus de sòl a Catalunya i en especial a la zona on
s’implanta alhora que es pretén recuperar les instal·lacions industrials en desús que a
manca d’una utilització continuada en el temps comportaria la seva degradació.
Per a millorar la mobilitat dels residents del sòl residencial es planteja la creació d’un
camí per a vianants per a possibilitar la connexió amb el terme municipal veí d’Olesa
de Montserrat alhora que conjuntament amb les dues rotondes proposades
s’executaran sengles passos de vianants semaforitzats en un dels quals es situarà de
forma segura una parada de transport col·lectiu.
La present modificació no es planteja com una nova classificació de sòl per a un
eixamplament del sòl urbà existent sinó que pretén consolidar el sòl urbanitzable
existent en el seu mateix emplaçament adaptant-lo a la realitat alhora que
s’incrementa el sòl destinat a sistemes i es redueix el sòl privat industrial.

Planejament general vigent d’aplicació
El planejament general d’aplicació és la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera,
13
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El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), estableix la formulació de diversos
plans directors urbanístics a l’àmbit de la regió metropolitana amb l’obligatorietat de
definir els continguts d’ordenació urbanística de caràcter supramunicipal que
requereixen major detall del que pugui oferir el planejament territorial per a assegurar
la coherència espacial dels plans d’ordenació urbanística municipal.
Un dels plans directors definits a les normes territorials és el Pla director urbanístic de
la ròtula de Martorell-Abrera, la redacció del qual té per objectiu potenciar les
condicions d’accessibilitat de l’àmbit, tot corregint les disfuncions dels efecte barrera
que generen les infraestructures.
El Pla director urbanístic de la ròtula de Martorell-Abrera (d’ara en endavant PDUI), al
plànol d’ordenació o.04.06 de reserva per al sistema d’infraestructures i línies
d’afectació, assenyala una reserva per afectació del sistema viari (SAV) a l’entorn del
nus d’accés a la B-40. L’article 40 de la normativa del PDUI regula el sòl de reserva
per a l’Afectació del sistema viari (SAV), la delimitació del qual pretén la preservació
d’aquells sòls que, si bé no es preveu que siguin destinats a la implantació de la
infraestructura viària, podran estar afectats per les servituds i limitacions d’usos que
aquella implica en els terrenys limítrofs, amb la finalitat de protecció del sistema viari,
per no interferir en la seva funcionalitat i per qüestions de seguretat.
Aquesta afectació és sensiblement similar a les que es deriven de l’estudi informatiu
de la connexió de la A-2 i la B-40 a Abrera, les determinacions del qual la
Demarcación de Carreteras del Estado en el seu informe de 15/10/2019, sol·licita que
es tinguin en compte.
S’ha realitzat la superposició del plànol o.04.06 del PDUI amb l’àmbit del SUD 3* i
s’ha comprovat, que l’’afectació SAV en alguns punts és inferior o coincident amb la
línia d’edificació recollida als plànols d’ordenació respecte a l’estudi del Ministeri de
Foment i en altres punts és inferior a l’afectació de la línia d’edificació de la carretera
BV-1201. Per tot l’exposat, la reserva SAV no afecta a l’ordenació proposada, atès
que la línia d’edificació de carreteres grafiada és superior i en alguns punts
coincidents amb la recollida en el PDUI.

ACTA DE PLE

Pla Director Urbanístic d'Infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera

aprovat definitivament el 14.10.1987 i executiu des del 16.03.1988. El PGO classifica
els terrenys de l’àmbit com a sòl urbanitzable programat i els inclou en el Sector núm.
1 “P.P.O.-3 Can Vilalba (clau 22b)”. El PGO va modificar l’àmbit de sòl urbanitzable
programat respecte al Pla Parcial aprovat anteriorment excloent els terrenys previstos
per l’aleshores futur traçar de l’autovia B-40 i desclassificant els terrenys de sòl
industrial situats a l’altra banda de la carretera BV-1201.
Planejament derivat vigent d’aplicació
 “Plan Parcial de Ordenación de la finca Villalba” aprovat definitivament el
23.07.1974.

Preexistències
Al sòl residencial s’ha executat tota la urbanització i s’ha dut a terme la pràctica
totalitat de l’edificació. Es tracta d’una àrea de baixa densitat.
El sòl industrial ja té actualment una certa ocupació:
 A l’extrem sud-est s’hi ubiquen les antigues instal·lacions de l’empresa Ferrobérica,
SL actualment en desús i recentment adquirides per a traslladar-hi l’empresa Irestal
Group, SA.
 Darrera d’aquestes instal·lacions s’hi emplaça la masia de Can Vilalba actualment
rehabilitada com a Casal Social del barri residencial , una pista esportiva, un parc
infantil i un ambulatori.
En quant als sòls afectats per l’autovia B-40 cal dir que aquesta ja està construïda fins
a la seva arribada al túnel situat al mateix terme municipal d’Abrera i pendent aquest
últim d’entrar en servei. La infraestructura al seu pas per Abrera va ser inaugurada el
30.06.2010.
En quant a accessos i mobilitat es té accés a l’àmbit des de la carretera BV-1201 la
qual enllaça amb l’autovia B-40 al nord i amb l’autovia A-2 al sud.
A l’haver-se executat la totalitat del sòl residencial aquest ja disposa de tots els
serveis urbanístics. El sòl industrial està envoltat de vials urbanitzats, l’avinguda de
Circumval·lació que la separa del sòl residencial i la carretera BV-1201.
14
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La zonificació establerta pel Pla Parcial es refereix a tres etapes. La primera i la
segona es corresponen amb el sòl residencial i la tercera amb el sòl industrial encara
pendent de desenvolupar.
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 “Modificación del Plan Parcial Can Villalba” aprovada definitivament el 04.06.1986.
Modificació que afecta exclusivament a les normes urbanístiques
.
 “Modificació de l’articulat de les Ordenances del Pla Parcial Can Vilalba” aprovada
definitivament el 13.12.2000.

ACTA DE PLE

 “Reforma del Plan Parcial Can Villalba” aprovada definitivament el 28.07.1982.

Proposta

SUPERFÍCIE DE SÒL (m2 sòl)

Sòl urbà consolidat (SUC)

960.426,33

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)

255.062,21

Sòl no urbanitzable (SNU)

223.618,00

TOTAL

1.439.106,54

 Sòl urbà consolidat (SUC). Es tracta del sòl residencial executat del barri de Can
Vilalba.
 Sòl urbanitzable delimitat (SUD) amb ordenació detallada. Es tracta del sector
"SUD-3* Industrial Can Vilalba" que es correspon amb el sòl industrial pendent
d'execució del sector "Can Vilalba".
 Sòl no urbanitzable (SNU). Es tracta del sòl comprès pel traçat definitiu del nus i
enllaços de l'autovia orbital "Quart cinturó" i les dues rotondes d'accés.
Els objectius per a les diferents classes de sòl són els següents:
Sòl urbà consolidat (SUC)
 S’adequa la classificació dels seus sòls a la realitat física classificant-los com a sòl
urbà consolidat.
 Es mantenen i s’adapten els paràmetres i les condicions urbanístiques vigents.
Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
 Es delimita un nou sector SUD-3* “Sector industrial Can Vilalba” adaptat a la
realitat física existent i al nou traçat de l’autovia B-40 i incorpora l’ordenació
detallada d’aquest.
 Classifica com a vialitat en sòl no urbanitzable el sòl que ocupa el traçat definitiu
del nus i enllaços de l’autovia B-40.

15

ACTA DE PLE

Els terrenys inclosos a l’àmbit de la modificació es classifiquen d’acord amb el
següent:
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Amb aquesta modificació es recullen dos realitats existents, la del sòl residencial
completament executat i la del sòl industrial pendent de desenvolupament.
El quadre de superfícies de l'àmbit de la modificació puntual és el següent:

 Millora la seguretat viària, la mobilitat i l’accessibilitat des de la carretera BV-1201.
 Ajusta la posició relativa de les zones verdes i equipaments, per tal d’adaptar-la a
la realitat física del sector i al traçat de l’autovia B-40.
 Delimita el sistema hidrogràfic.
 Estableix una ordenació vinculant del sòl privat.
 Determina la seva zonificació.

 Es qualifica com a sistema viari en sòl no urbanitzable la part de les rotondes que
queden fora del sector SUD-3.
Justificació de la proposta
Al document es justifica el compliment del PTMB i de diversos preceptes de la
legislació urbanística. En primer lloc el principi de desenvolupament urbanístic
sostenible determinat a l’art. 3 del TRLU i les diverses directrius establertes en relació
al planejament urbanístic dels art. 9 del TRLU i 5, 6 i 7 del RLU. I en segon lloc el
compliment dels art. 65, 98, 99 i 100 del TRLU.
En concret i en relació al compliment de l’art. 99 del TRLU es justifica amb el quadre
següent que tot i que l’àmbit de Can Vilalba ha anat variant la seva superfície al llarg
del temps s’arriba a la delimitació proposada sense haver disminuït la superfície dels
sistemes de verd públic i equipaments.

PPO-3

PGO

Transposició
PGO
a
la
realitat física
actual

Verd públic

225.160,00

257.532,79

238.626,95

279.974,63

SUC

0

0

0

209.753,88

SUD

225.160,00

257.532,79

238.626,95

70.220,75

Equipaments

41.160,00

47.464,17

44.800,11

70.131,05

SUC

0

0

0

53.676,79

SUD

41.160,00

47.464,17

44.800,11

16.454,26

MDF PGO

MDF PGO Transposi
ció PGO
41.347,68

25.330,94

16

ACTA DE PLE

 Incorpora el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia B-40.
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Sòl no urbanitzable (SNU)

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

 Estableix els paràmetres reguladors de l’ordenació proposada.

Amb la proposta es millora de forma significativa la mobilitat del barri de Can Vilalba.
Es planteja la creació de dues rotondes que serveixen per a segregar els accessos i
pacificar el trànsit de la carretera BV-1201 i també es planteja la creació de dos
passos de vianants semaforitzats amb polsador i una parada d'autobús. Es disminueix
la superfície i l'impacte del sector industrial creant una àmplia zona de transició
d'espai lliure entre la zona residencial i la industrial i entre la zona industrial i l'autovia
B-40, i es situa una franja d'indústria neta que fa també de transició entre la zona
residencial i la zona destinada a l'ús industrial de gran superfície que dona façana a la
carretera BV-1201. I es disminueix el sòl d'aprofitament privat alhora que s'augmenta
la superfície de sòl destinada a sistemes urbanístics d'espais lliures i equipaments
respecte al planejament general vigent.

 VOLUM II
D.1. Plànols d’informació i ordenació
D.2. Estudi d’obres bàsiques d’urbanització
 VOLUM III
E. Normes urbanístiques
 VOLUM IV
F.1. Agenda i pla d’etapes
F.2. Avaluació econòmica i financera
F.3. Informe de sostenibilitat econòmica
 VOLUM V
G. Informe ambiental
 VOLUM VI
H. Estudi d’inundabilitat
 VOLUM VII
I. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Informes sectorials rebuts posteriorment a l’aprovació provisional de la
modificació
A continuació es detallen la incorporació i el compliment de les prescripcions dels
informes sectorials rebuts:
17
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ACTA DE PLE

Formada per set volums d’acord amb el següent:
 VOLUM I
A. Memòria informativa
B. Memòria justificativa de l’ordenació
C. Annexes

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Documents que composen la modificació puntual

Direcció general de Desenvolupament Rural
Informe favorable sense prescripcions.
Agència Catalana de l’Aigua (12.02.2021)

18
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- Pel que fa a l’abastament, s’informa favorablement atès que es considera garantit el
subministrament per la xarxa d’ATL.
- Respecte el sanejament, s’informa favorablement amb les següents condicions:
a) L’Agència Catalana de l'Aigua accepta la connexió amb l’EDAR d’Abrera, la qual
està en tràmit de gestió amb l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals per al
finançament de l’estació de bombament, pel que no caldrà realitzar una reserva de sòl
per al sanejament del polígon industrial.
b) Només en el cas de no arribar-se a un acord entre les parts per a la connexió amb
el sistema de sanejament en alta d'Abrera, s’hauria de preveure en el planejament
derivat la inclusió d’una reserva de sòl i pressupost necessaris per la instal·lació d’un
sistema de depuració propi.
c) El projecte d'urbanització haurà de ser informat per l'Agència Catalana de l'Aigua.
on es definirà la solució definitiva de sanejament, així com el cabal corresponent per
tal de dimensionat l’estació de bombament.
d) Es fet imposable la taxa d'accés a les infraestructures de sanejament en alta.
e) La taxa d'accés al sistema de sanejament en alta s'acredita en el moment d'emissió
de l'informe favorable de l'ACA sobre la solució de sanejament col·lectiva proposada
en el projecte d'urbanització, juntament amb l'informe, comunicarà la liquidació, amb
un termini de pagament d'un any a comptar des del dia següent al de la notificació.
f) En el cas d'abocament d'aigües residuals al medi requerirà l’autorització
administrativa prèvia, de conformitat amb l’article 100.1 del Reial decret legislatiu
1/2001, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües i s’haurà de sol·licitar a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
g) el promotor haurà de disposar del corresponent permís d’abocament segons el
Decret 130/2003 de 13 de maig (Reglament dels Serveis Públics de Sanejament). A
aquest respecte, s’indica que l’augment en la generació d’aigües residuals derivada
de la modificació plantejada serà assumible per la depuradora d’Abrera, disposant de
capacitat suficient per assumir les noves aportacions i essent l’import previst
inicialment de la taxa de sanejament de 564.132€ (abans IVA). En el moment de
l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització, el promotor ha d’haver satisfet la taxa
a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l’article 36 de la Llei 5/2020, de
29 d’abril.
- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement atès que no es detecten
afeccions i el cobriment del torrent del Castell està informat favorablement per la
OTAAA i, a més, es proposa com a millor alternativa al Document Ambiental
Estratègic.
- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa que no es detecten
afeccions pel que respecta a les competències de l’Agència Catalana de l'Aigua.

ACTA DE PLE

Informe favorable amb consideracions pel que fa al sanejament en relació al projecte
d’urbanització. Es determinen les següents consideracions:

S’han traslladat les prescripcions del sanejament a l’article 158bis, apartat 6.3,
recollit a l’article 18 de les normes urbanístiques de la modificació, sense fixar el valor
de les taxes atès que poden variar en funció del tipus de sanejament que finalment es
realitzi.

“PRIMERA.- Sobre las zonas de protección de las carreteras estatales.
SEGUNDA.- Sobre la preceptiva autorización del órgano competente en las zonas de
protección de las carreteras estatales
TERCERA.- Sobre la actividad a desarrollar entorno a las carreteras estatales.
CUARTA.- Sobre la publicidad.
QUINTA.- Sobre el impacto acústico.
SEXTA.- Sobre la red de iluminación pública.
SÉPTIMA.- Sobre los cerramientos.”
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità (19.03.2021)

ACTA DE PLE

Informe favorable amb prescripcions, coincidents amb les consideracions addicionals
1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a i 9a de l’informe emès en data 15 d’octubre de 2019, les
quals ja s’havien recollit a l’article 158bis, apartat 6.6, recollit a l’article 18 de les
normes urbanístiques de la modificació, i que el present Text refós manté.
De forma resumida s'indica el contingut d'aquest informe (de data 6.3.2021) tot i tenint
en compte que aquest s'exposa de forma detallada al "Document Annex 1-Resum
prescripcions informes" del "VOLUM I-MEMÒRIES".

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya (6.3.2021)

1) El 29/6/2020 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental emet informe
ambiental estratègic:
a) En relació a la prescripció número 2, a l’Estudi d’obres bàsiques
d’urbanització que forma part de la modificació s’exposa que a l’àmbit
corresponent a la franja de sistema hidrològic del torrent del Castell al
seu tram sense canalitzar per sobre del carrer A fins l’avinguda de la
Circumval·lació es netejarà i desbrossarà la llera, s’eliminaran les
mates de canyís i es reperfilarà la llera amb una amplada de 6 m i es
deixaran dues motes laterals amb les parcel·les de 5m d’amplada
cadascuna.
En els plànols d’ordenació de la modificació caldrà delimitar la franja
d’espais lliures de 16 m d’amplada a l’entorn del tram alt del torrent del
Castell prevista en l’Estudi d’obres bàsiques d’urbanització .
En els plànols d’ordenació aprovats provisionalment ja es recollia
aquesta franja, amb un total de 16m d’amplada (6m corresponen al
sistema hidrogràfic i 10m es qualifiquen d’espai lliure (5 a banda i
banda).
19
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Suspèn la tramitació condicionat a l’elaboració d’un Text Refós. S'indica un seguit de
prescripcions respecte a determinats aspectes.

3) Pel que fa a l’àmbit residencial:
a) En tot cas, a l’informe de 8/5/2020 ja s’indicava que aquesta
classificació passava, necessàriament, per l’obligació de garantir que
tots els giradors viaris compleixen les condicions de protecció contra
incendis i salvaments que estableix la normativa vigent. Al respecte,
s’estarà al què determini l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments que cal recaptar.
S’incorpora una separata al projecte d’urbanització d’obres bàsiques
que incorpora les obres que caldrà fer als giradors de la urbanització i
que compleixen amb les ordenances i l’informe de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del qual s’ha justificat el
seu compliment.
b) En la regulació del sòl de protecció viària (PV-cv), es determina que el
manteniment de la vegetació que s’hi ha de plantar per tal de
minimitzar l’impacte paisatgístic de la carretera BV-1201 anirà a càrrec
de les parcel·les que hi donen front. Cal eliminar aquest paràgraf de la
20

Codi Validació: 954736XAAKR3P2LJFN999744S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 52

2) S’inclou en un apartat específic de la memòria el quadre requerit, en el qual es
comparen les superfícies del pla parcial (I.4a), del PGO (I.4b), de la
transposició del PGO a la realitat física actual (I.4c) i de la modificació.
D’aquest quadre, caldria eliminar la columna I.4c ja que en realitat no fa
referència a cap regulació normativa. Paral·lelament, s’hauria d’incloure a la
columna I.4b la superfície de sòl no urbanitzable inclosa en l’àmbit d’actuació. I
per últim, caldria esmenar la columna de les superfícies de la modificació, on
algun error en el còmput comporta que el sumatori entre el sòl de sistemes i el
zonal no es correspongui amb la superfície total de l’àmbit.
S’incorpora el quadre d’acord amb les especificacions superiors.

ACTA DE PLE

c) Pel que fa al punt 5, es constata que la regulació de les zones
d’indústria neta manté l’alçada màxima de 15 m i es deriva la realització
de l’estudi d’impacte i integració paisatgística en els corresponents
projectes d’edificació.
En tant que la modificació estableix l’ordenació detallada del sector, es
reitera la necessitat que el document ambiental incorpori un estudi
paisatgístic que valori amb detall els efectes de la proposta sobre el
paisatge i en garanteixi una correcta inserció en l’entorn .
S’ha reforçat el document ambiental estratègic amb un apartat especial
d’impacte visual de la proposta, on es justifica que els edificis no
agafen alçades excessives i crearan una imatge adequada.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

b) Al plànol de seccions cal substituir el talús vertical de 8 m generat a la
part posterior de la parcel·la industrial (tipus III) per un talús amb un
pendent que no superi un perfil 1H:2V, per tal de facilitar-ne la
restauració vegetal .
S’incorpora al plànol de seccions.

normativa ja que en tant que es tracta d’un sòl que amb el
desenvolupament del sector SUD-3* esdevindrà públic, el seu
manteniment un cop recepcionades les obres d’urbanització correspon
a l’ajuntament d’Abrera.

S’estableix l’edificabilitat neta i es dona coherència normativa a totes
les subzones, adequant algun dels paràmetres a la realitat consolidada
i al pla parcial anterior:
ZONES

edificabilitat

Can Vilalba intensiva I (Clau 0,5 m²st/m²sòl
6i)
Can Vilalba intensiva II 0,5 m²st/m²sòl
(Clau 6j)
Can Vilalba semi-intensiva 0,7m²st/m²sòl (*)
(Clau 6k)
Can Vilalba bosc urbanitzat 0,2 m²st/m²sòl
(Clau 6l)
Can Vilalba residencial 1 1 m²st/m²sòl
(Clau 6m)
(*)modificades respecte a l’aprovació provisional
parcial anterior i a la realitat consolidada.

Nombre
plantes
PB+1PP

ARM

PB+1PP

9m (*)

PB+2PP

11m

PB+2PP

11m

PB+2PP

11m

9m (*)

per adaptar-se al pla

A més s’aprofita per ajustar les zones residencials i els sistemes als
informes sectorials, a les instàncies rebudes, i al pla parcial anterior. A
21
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c) Pel que fa a les zones residencials previstes al pla parcial caldria
establir l’edificabilitat neta en superfície construïda per superfície de
parcel·la (m²st/m²s), transposant a aquestes unitats l’equivalent als
paràmetres que al pla parcial s’indiquen en volum màxim per superfície
de parcel·la (m³/m²s).

ACTA DE PLE

“A més de complir amb els apartats anteriors, aquesta franja de
protecció tindrà una doble plantació arbrada de populus nigra
pyramidalis col·locada al portell amb una alta densitat (separats 3
metres sí) a fi de minimitzar l’impacte paisatgístic.”
I per a una adient conservació del sector, s’incorpora l’obligació de
constituir una junta de conservació a les condicions de gestió del sector
industrial, d’acord amb el que segueix:
“Art. 158 bis, apartat 7.4.3 Junta de conservació.
Els propietaris de l’àmbit assumiran la conservació de les obres,
instal·lacions i serveis de la urbanització per un termini de cinc anys a
comptar des de la recepció definitiva.”

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Se substitueix aquest paràgraf pel següent:

I es demana canviar la ubicació del sòl municipal de sistemes, passant
la superfície de sistema viari (361,30 m²) a sòl privat de la seva
propietat i ampliar la zona verda emplaçada al costat sud-oest de la
parcel·la número 2 del carrer Can Vilalba, cedint 551,76m² de sòl de la
seva propietat per a l’ampliació de la zona verda. Oferint-se l’opció de
materialitzar-ho mitjançant un conveni amb l’Ajuntament.

22
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En data 28 de maig de 2021, se sol·licita a l’Ajuntament d’Abrera,
mitjançant instància amb número de registre 2021-E-RE-2497, que
a la urbanització residencial de Can Vilalba es realitzi un ajust en la
proposta d’ordenació recollida en la "33a modificació puntual de la
revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can
Vilalba". Aquesta proposta queda substituïda per la proposta que
recull la instància número 2021-E-RE-3007, interposada pel mateix
sol·licitant de l’anterior, com a conseqüència d’un ajust topogràfic de
la proposta.
S’exposa que el camí que es recull en la modificació i que
s’emplaça entre les parcel·les número 2 i 4 de la seva propietat no
té massa sentit atès que no connecta cap cruïlla ni cap punt
significatiu de la urbanització, separant les seves propietats.

ACTA DE PLE

1)

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

continuació es detallen els ajustaments realitzats:
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ACTA DE PLE

Fruït d’aquesta petició, i a la vista dels treballs d’ajust del document
integrant de la modificació puntual en elaboració del Text Refós, es
constata l’interès públic municipal consistent en poder reubicar i
incrementar la superfície del pas municipal descrita anteriorment, el
qual passarà a estar qualificat com a Habitatge unifamiliar aïllat, dintre
de la subzona 6l “Can Vilalba bosc urbanitzat”, i en substitució seva,
amb millor emplaçament, funcionalitat i major superfície municipal, es
preveu qualificar una porció de 551,76 m² de la parcel.la número 2 del
carrer de Can Vilalba, situada al seu extrem sud-oest com a sistemes
de serveis tècnic i zona verda. Per tant, el Text refós de la ”33a
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal
d’Abrera a l’àmbit de Can Vilalba”, incorpora aquesta petició i modifica
els plànols d’ordenació d’aquest àmbit, d’acord amb la imatge que
s’adjunta a continuació:

24
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ACTA DE PLE
2) Supressió del cul de sac (G-06) no executat del carrer Extremadura,
implantant les mesures correctores recollides a la separata del projecte
d’obres bàsiques d’urbanització respecte a la urbanització residencial Can
Vilalba, informada pel departament de prevenció d’incendis.

Es modifica la zona comercial, passant-la a residencial amb la compatibilitat
de l’ús comercial/serveis en planta baixa, canviant el nom de la subzona a
“Can Vilalba residencial 1 (clau 6m)”.
Aquesta reflexió es fa també per a la zona hotelera, atès que qualifica un
sòl de titularitat exclusivament municipal on en part del terreny s’emplaça un
dipòsit d’abastament d’aigua per a la urbanització, i per tant es considera
més adient qualificar l’àmbit d’equipaments generals i serveis tècnics,
suprimint la zona hotelera, atès que l’Ajuntament mai executarà la zona
hotelera i un equipament d’ús general, en les proximitats del Castell de
Voltrera, té molt més sentit urbanístic .
e) La modificació també transposa la subzona Sant Hilari Sud (6h), provinent
del pla parcial d’aquest sector de sòl urbanitzable, aprovat definitivament el
20/10/2005 i publicat al DOGC el 27/1/2006. En tant que no és objecte
25
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d) Zona comercial. Caldria estudiar la idoneïtat de mantenir la definició exacta
del pla parcial o si, pel contrari seria més convenient modificar-la a una més
adequada a la realitat consolidada, podent regular el comercial com a ús
compatible.

ACTA DE PLE

3) Manteniment del sòl afectat pel pas de la línia elèctrica tal i com es recollia
en el pla parcial (sol privat lliure d’edificació amb afectació de línia
elèctrica) atès que no s’ha trobat l’escriptura de titularitat pública d’aquest
sòl, i per tant no es considera adient qualificar-ho com a sistema de
serveis tècnics.
4) Petits ajustaments de límits de zones per fer-les coincidents amb la
topografia i amb l’estructura de la propietat.

d’aquesta modificació refondre les determinacions del Pla parcial Sant
Hilari Sud , que continua vigent, caldria eliminar de l’article 145 la refosa
de la zona 6h.
S’elimina la regulació transposada de la subzona Sant Hilari Sud (6h)

c) Respecte al cul de sac respecte al qual, s’estarà al què determini
l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments.
S’ha informat favorablement. Val a dir que s’ha eixamplat una mica, per
millorar la connexió amb el vial dels equipaments i s’ha suprimit el vial
perpendicular atès que amb la connexió de l’equipament no era
necessari, tot mantenint la mateixa superfície viària.
d) La proposta que ara es presenta fixa una clau zonal única per a tota la
illa però permet que s’hi puguin establir dos tipologies d’indústria
indistintament. D’acord amb la regulació normativa, aquesta zona
constitueix una parcel·la que és única i indivisible, sens perjudici de la
divisió en propietat horitzontal o vertical tombada que es pugui
constituir sobre la parcel·la que serà instrumentada a través de
l’instrument de gestió urbanística corresponent o bé a través de la
26
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a) Al plànol d’ordenació o.04.06 de reserva per al sistema
d’infraestructures i línies d’afectació, s’assenyala una reserva per
afectació del sistema viari (SAV) a l’entorn del nus d’accés a la B-40.
b)
L’article 40 de la normativa del PDUI regula el sòl de reserva per a
l’Afectació del sistema viari (SAV), la delimitació del qual pretén la
preservació d’aquells sòls que, si bé no es preveu que siguin destinats
a la implantació de la infraestructura viària, podran estar afectats per
les servituds i limitacions d’usos que aquella implica en els terrenys
limítrofs, amb la finalitat de protecció del sistema viari, per no interferir
en la seva funcionalitat i per qüestions de seguretat.
Aquesta afectació és sensiblement similar a les que es deriven de
l’estudi informatiu de la connexió de la A-2 i la B-40 a Abrera, les
determinacions del qual la Demarcación de Carreteras del Estado en el
seu informe de 15/10/2019, sol·licita que es tinguin en compte.
Així, caldria ajustar l’ordenació del sector SUD3* a les determinacions
del PDU de la ròtula de Martorell i Abrera pel que fa a la reserva per a
l’afectació del sistema viari (SAV) i a les determinacions de l’informe de
la Demarcación de Carreteras del Estado.
S’ha realitzat la superposició del plànol o.04.06 del PDU de la ròtula de
Martorell i s’ha comprovat que l’afectació és menor i en alguns punts
coincidents amb la recollida als plànols d’ordenació respecte a l’estudi
del Ministeri de Foment i per tant aquesta reserva no afecta a
l’ordenació proposada, tal i com s’ha exposat a la memòria de la
modificació.

ACTA DE PLE

4) Pel que fa a l’àmbit industrial:

petició de llicència concreta.
L’establiment d’indústries de diferent tipologia i paràmetres no ha de ser
possible en una mateix parcel·la, de manera que caldria replantejar la
proposta per a aquesta illa bé sigui permetent la divisió parcel·lària
(establint els paràmetres necessaris a tal efecte, entre els quals la
superfície de parcel·la mínima i l’obligació que totes les parcel·les facin
front a vial públic), bé sigui fixant una única tipologia industrial a
implantar en parcel·la única i indivisible.

g) L’article 3 de la normativa determina que no seran supòsits de
modificació els ajustos d’alineació i rasants que no distorsionin
l’estructura general del sector SUD 3*, ni modifiquin les superfícies de
les illes en més d’un 5% i tampoc ho seran les petites variacions
ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny del projecte
d’urbanització que no suposin modificacions en la superfície superior al
5%. Caldria especificar que aquests ajustos en cap cas poden
comportar pèrdua de sòl de sistemes.
Incorporat.
h) Caldria esmenar l’article 17, que modifica l’article 156 de la normativa
urbanística del PGO, eliminant les referències al text ratllat i vetllar
perquè els segells i diligències del document es situïn de manera que
no tapin la informació del text ni dels plànols.
Esmenat.
i)

En la justificació de la viabilitat del sector industrial s’ha aplicat uns
costos associats a l’execució d’obra d’urbanització i d’obra d’edificació
de l’entorn del 5% que es considera poc ajustat a la realitat. Caldria
27
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f) Un cop fixada la cota d’implantació de les plataformes d’implantació de
l’edificació en funció del terreny natural, sembla més lògic que les
alçades màximes dels murs de contenció de terres i d’anivellament
s’hagin de prendre respecte la cota de la plataforma i respecte la cota
del carrer, per minimitzar l’impacte paisatgístic.
Incorporat.
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e) Així, cal reiterar la prescripció de l’informe de 8/5/2020 en el sentit que
tots els establiments (o parcel·les) hauran d’afrontar a vial públic i
hauran d’ocupar el sòl i el vol, de forma que no s’haurien d’admetre
establiments que ocupin part del vol d’altres establiments confrontants.
Si fos necessari, s’haurà de tramitar un pla de millora urbana per definir
la nova vialitat pública.
Incorporat.

ACTA DE PLE

S’ha plantejat una única tipologia industrial (en volumetria específica)
amb usos restringits en la plataforma posterior, mantenint la
indivisibilitat de la parcel·la.

esmenar aquest aspecte i/o justificar els paràmetres utilitzats.
Els costos de l’obra urbanitzadora que s’han computat corresponen a
7.221.002,91€, IVA exclòs, i estan detallats i justificats al projecte
d’urbanització d’obres bàsiques adjunt, fruït d’un estudi precís de l’obra.

S’han recaptat, són favorables i s’ha donat compliment a les seves
prescripcions. Val a dir que el de la Demarcació de Carreteres va
arribar abans de la resolució.

Informe favorable amb recomanacions a tenir en compte en la redacció dels projectes
constructius o en les mesures de gestió que correspongui. S'indiquen un seguit de
prescripcions respecte a determinats aspectes.
S’estableixen unes condicions relatives al desenvolupament que s’hauran de tenir en
compte en la redacció del projecte constructiu o en les mesures de gestió que
corresponguin:
 Cal revisar l’oferta de places lliures de l’autobús urbà.
 Cal revisar els càlculs realitzats i deixar clar la previsió d'aparcament per a
bicicletes per a la zona verda.
 Cal incloure el cost econòmic de totes les propostes desenvolupades a l’informe.
Així mateix, les diferents recomanacions que se citen en aquest informe, s’hauran de
tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o en les
mesures de gestió que correspongui. D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la
llei, si els projectes no segueixen les determinacions de l’estudi, ho han de justificar.
 Recomanació 1.
Tot i que s’ha incorporat un increment de la quota modal del transport públic, es
considera que les millores previstes al present estudi han de fer incrementar la
seva quota modal.
 Recomanació 2.
Es recomana que la reserva de les dues places per a la recàrrega de vehicles
elèctrics pel sector d’espais lliures se situï a l’avinguda Circumval·lació,
reconvertint dues de les places existents.
 Recomanació 3.
Es recomana incloure totes les propostes formulades de totes les xarxes de
28

ACTA DE PLE

Autoritat del Transport Metropolità ATM (3.6.2021)

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Cal recaptar informe favorable de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña, de l’Autoritat del Transport Metropolità i de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. I
donar compliment a l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental.
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j)

transport al plànol de propostes de l’estudi.
 Recomanació 4.
Es recomana incorporar dades de mobilitat per gènere actuals del municipi, així
com revisar els valors totals de desplaçaments per gènere del vehicle privat, ja que
no concorden amb el repartiment modal previst.

Informe favorable amb condicionants a tenir en compte. De forma resumida s'indica el
contingut d'aquest informe tot i tenint en compte que aquest s'exposa de forma
detallada al "Document Annex 1-Resum prescripcions informes" del "VOLUM IMEMÒRIES".
a) Disponibilitat d’hidrants per a incendi
Assegurar que la xarxa d’hidrants garanteix la hipòtesi del consum
més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant
dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1000 l/min.
(...)
b) Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers
En tots els cassos caldrà garantir la prohibició d'aparcament en totes
les rotondes i vials d'aproximació per assegurar el correcte pas dels
vehicles de bombers. Alhora caldrà assegurar que el mobiliari urbà no
envairà l'espai de maniobra de les rotondes.
Garantir que la pavimentació de les voreres no impossibilita la
maniobra dels vehicles de bombers. Es recomana, en la mesura del
possible, que no hi hagi desnivell en aquelles rotondes on la maniobra
fa necessari envair la vorera per fer el canvi de sentit.
Pel que fa al sector industrial, caldrà garantir la comunicació entre
l'accés públic i el privat als vehicles d'emergències.
(...)
c) Franja de protecció respecte de la forest
Cal garantir que es disposa de franges de protecció, que compleixin les
condicions de la normativa indicada, vers les zones forestals limítrofs
amb el sector.
Les mesures de prevenció respecte als apartats a) i b) s’han incorporat a l’article 137,
29

ACTA DE PLE

Prevenció d’Incendis (25.6.2021)
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Tot i que les recomanacions no fan referència a la incorporació de les prescripcions en
aquest document de modificació, si no que són del detall específic dels projectes
edificatoris i d’obres d’urbanització, s’han traslladat les recomanacions a l’article
158bis, apartat 6.5, del PGO, recollit a l’article 18 de les normes urbanístiques de la
modificació per a garantir l’obligatorietat del seu compliment en fases posteriors.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

 Recomanació 5.
Es recorda que és important garantir una bona lluminositat i un bon servei de
transport tant diürn com nocturn.

apartat 4, recollides a l’article 12 de les normes urbanístiques de la modificació. I les
mesures de l’apartat c) s’han incorporat a l’article 15 de les normes urbanístiques de
la modificació (a l’article 139-ter, de nova creació, del PGO, per a la protecció de la
forest).
Conclusió
Vist tot l'anterior s'informa FAVORABLEMENT l'aprovació del Text refós de la 33
Modificació puntual de Pla General d’Ordenació a l’àmbit de Can Vilalba, d’Abrera.»

ACORD

Primer. Aprovar el text refòs de la 33a modificació puntual de la revisió del Pla
General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de Can Vilalba.
Segon. Donar trasllat dels presents acords a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona i del text refós –també amb suport informàtic i format editable de tractament
de textos-- als efectes de procedir, previ aixecament de la suspensió de la tramitació,
a l’aprovació definitiva de 33a modificació puntual de la revisió del Pla General
d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de Can Vilalba.
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.

Abstencions: 4
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

30
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Comprovada la veracitat dels fets i documents, i d’acord amb tot el relacionat
anteriorment, per aquesta Alcaldia, i en ús de les facultats que m’atorga la Llei
proposo al Ple l’adopció del següent

ACTA DE PLE

“Conclusió
Un cop analitzada la documentació que integra l’expedient, atès que s’adequa al
contingut de la legislació ressenyada, s’informa favorablement la proposta del Text
Refós de la 33a modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació
d’Abrera (àmbit de Can Vilalba).”

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Per part de Secretaria, s'ha emès informe favorable de data 15 de novembre de 2021 i,
entre d’altres, diu:

3. Expedient 7056/2019. Aprovació del Pla de verificació d’activitats d’Abrera
2020 - 2024.
Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial. Es va aprovar per
unanimitat la introducció de les esmenes al text de la proposta.
Sotmesa a aprovació tramitar la proposta esmenada:

En data 22 de gener de 2020, es va presentar per seu electrònica (E-RC-542), per
part de la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona,
el Pla i programa de verificació d’activitats comunicades d’Abrera pels anys 20202024.
La Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, estableix a
l’article 7, punt 2.g) que les administracions públiques tenen el deure de garantir el
compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmiques mitjançant
l’execució dels plans d’inspecció i control corresponents.
Així mateix, també estableix uns principis d’actuació generals: llibertat activitat
econòmica, mínima intervenció, responsabilitat dels empresaris i professionals i
facilitar les relacions entre empreses i administracions públiques.
La Llei regula el marc d’intervenció de les activitats econòmiques i afecta l’inici o la
modificació de les activitats amb menys risc que són les més habituals a Catalunya.
Els règims generals d’intervenció administrativa per a les activitats econòmiques són
la declaració responsable i la comunicació prèvia.
Per aquesta raó i per tal de garantir que totes les activitats compleixin amb la
31
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En data 5 de febrer de 2019, es va sol·licitar el recurs tècnic amb codi de classificació
X0202SE23, dins del Catàleg de Serveis 2019 de la Diputació de Barcelona, per a la
redacció de plans d'inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les
tasques de control ex post a que obliga la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya.

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

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Vots a favor: 17

normativa i els requisits de seguretat, protecció del medi ambient, salubritat i
tranquil·litat, es fa necessària l’aprovació d’una eina fonamental com és el Pla
d’inspecció d’activitats, per un període de 4 anys, amb la finalitat principal de garantir
el compliment de la normativa ambiental i especialment pel que fa a la contaminació
acústica i a la prevenció d’incendis.
Pel que fa a la salut alimentària, l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de
salut pública de Catalunya, atribueix als ajuntaments la competència en matèria de
salut alimentària dels productes que s’ofereixen directament al consumidor final en
establiments minoristes i de restauració.

Atès el que disposa l’article 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
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea
d’Urbanisme i Espai Públic, en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la
necessitat motivada de l’actuació, així com l’emissió dels informes pertinents,
aquestes regidories d’Obres, Activitats, Urbanisme i Planejament i 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 el Pla de verificació d’activitats d’Abrera 2020 - 2024.
elaborat per la Diputació de Barcelona, de data Gener 2020, que figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública i a audiència per un termini de
trenta dies comptadors a partir del dia següent a la data de publicació de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que es puguin presentar
reclamacions i/o al·legacions, en el benentès que en cas que no se’n presentin dins
de l’esmentat termini l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord
exprés. En cas de presentar-se’n, resoldrà el Ple sobre la seva aprovació definitiva.
Tercer. Un cop aprovat definitivament, publicar anunci al BOP i el text íntegre al
Portal de Transparència.
32
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S’ha emès informe núm. 2021-0130 de data 11 d’octubre de 2021, per part de
l’enginyer municipal i de la tècnica de Salut, favorable a l’aprovació del Pla i programa
de verificació d’activitats d’Abrera 2020-2024.

ACTA DE PLE

Per a l’elaboració d’aquest pla s’han utilitzat les dades de l’aplicació informàtica
“Gestor d’Informació d’Activitats” (GIA) que conté la base de dades de les activitats
del municipi de que té constància l’Ajuntament.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

El Pla d’inspecció d’activitats té la naturalesa jurídica de disposició de caràcter
general d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú.

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.

Abstencions: 4

És l'article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern el que permet en l'àmbit de les Entitats Locals que dita funció pugui
ser substituïda per un control que s'exercirà en dos moments diferents, a saber:



Mitjançant la presa de raó en la comptabilitat de l'Entitat Local o dels seus
organismes autònoms, dels actes generadors de drets i ingressos en la
Tresoreria.
Mitjançant actuacions de control financer que han de realitzar-se amb caràcter
posterior.

D'aquesta manera, previ acord del Ple de l'Entitat Local, podrà acordar-se la
substitució de la funció interventora en matèria de drets i ingressos, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control financer posterior mitjançant
tècniques de mostreig o auditoria, millorant de manera continuada els procediments
de gestió economicofinancera d'aquest.
D'aquesta manera, previ informe de l'interventor i a proposta del President, el Ple de
l'Entitat Local podrà acordar aquest règim.
D'acord amb el recollit en l'article 214 del text refós de la Llei Reguladora de les
33

Codi Validació: 954736XAAKR3P2LJFN999744S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 52

D'acord amb el recollit en l'article 214 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, TRLRHL, l'objecte de la funció interventora, en matèria de drets i
ingressos, serà controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes autònoms,
qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement i liquidació de
drets, així com els ingressos que d'ells es derivin, i la recaptació, inversió o aplicació
en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió
s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.

ACTA DE PLE

4. Expedient 4097/2021. Aprovació de la fiscalització i intervenció limitada de
requisits bàsics i presa de raó en ingressos.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

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

Hisendes Locals, TRLRHL, l'objecte de la funció interventora, en matèria de despeses
i pagaments, serà controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes
autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc a la realització de
despeses, així com els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació en
general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a
les disposicions aplicables en cada cas.

 Aquells altres extrems transcendents que, amb independència de què
el Ple hagi dictat o no acord, s'estableixin en el procés de gestió els
extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada
moment, pel que fa a l'exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics.
En aquest punt és important assenyalar que l'apartat 3 de l'article 13, estableix que
per a les despeses de quantia indeterminada i aquells que no estan en règim de
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, serà aplicable el règim de fiscalització
plena prèvia. A més, l'article 17 recull determinades exempcions a la fiscalització
prèvia. Així, la normativa, d'una banda, exigeix que s'identifiquin les despeses en
règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, i per un altre, exclou de la
possibilitat d'aplicar dit règim limitat a determinades despeses.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 219.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, el Ple
de la Corporació podrà acordar, a proposta del President i previ informe de l'òrgan
interventor, que la fiscalització prèvia de les obligacions i despeses es limiti a
comprovar a més dels requisits bàsics marcats per dita normativa, aquells altres que
per la seva transcendència en el procés de gestió es determinin expressament.
Aquesta fiscalització prèvia limitada es completarà amb la qual es durà a terme amb
posterioritat a la realització de la despesa, d'acord amb allò que s'ha fixat en el referit
article del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local.
34
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 Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de
gestió, es determinin pel Ple a proposta del President, previ informe
de l'òrgan interventor.

ACTA DE PLE

Aquesta fiscalització i intervenció limitada prèvia només comprovarà els requisits
bàsics establerts en el citat article; així com:

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

És l'article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern el que recull el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de forma expressa però en els mateix termes que el TRLRHL. D'aquesta
manera, previ informe de l'interventor i a proposta del President, el Ple de
l'Entitat Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia (que serà completada amb el seu control posterior).

Són nombroses les raons que motiven la implantació d'un model de fiscalització
limitada prèvia; i és que donat el volum d'operacions que es generen en aquesta
Corporació, s'ha de racionalitzar al màxim els procediments administratius per fer
compatibles la celeritat en la gestió amb el control de la seva activitat
economicofinancera.

TERCER. Aprovar els requisits addicionals de fiscalització i la intervenció prèvia i que
conformen els requisits bàsics a comprovar per l'òrgan de control intern, que seran els
següents:
1. Despeses de personal
Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat
administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o
reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està
clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de
l'acord.

1.1 Propostes d’aprovació de convocatòria
Que la plaça convocada i/o lloc de treball estan inclosos en l'annex de
personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball.
Que s'acredita l'existència d'Oferta pública d'ocupació publicada en el
Butlletí oficial corresponent, pel que fa a: funcionaris de carrera i laboral fix.

1.2 Propostes de nomenament de funcionaris, contractació de personal
laboral o incorporació de funcionaris en comissió de serveis.
-

Que en l’Informe del Departament del Servei de Recursos Humans consta:
1. L’adequació del contracte o nomenament, a la normativa vigent,
especificant-ne el precepte aplicable i la modalitat específica.
35
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SEGON. Aprovar l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics, per a la totalitat de les despeses i en les diverses fases.

ACTA DE PLE

PRIMER. Aprovar la substitució del règim de fiscalització prèvia de drets i ingressos,
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control financer posterior.
Per a la totalitat de drets i ingressos, a excepció dels actes d’ordenació i pagament
material derivats de les devolucions d’ingressos indeguts, que estaran subjectes al
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les depeses.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

En virtut de l'anteriorment exposat, i tenint en compte les previsions que legalment es
regulen, aquesta Alcaldia PROPOSA al Ple de la Corporació, previ informe de
l'Interventor municipal:

2. El compliment del requisit de publicitat i el resultat del procés de selecció
(en el cas de nomenament de funcionaris de carrera, funcionaris interins i
funcionaris en comissió de serveis), o que la proposta de nomenament
correspon a la borsa resultant d’un convocatòria pública específica vigent
(en el cas de funcionaris interins o personal laboral temporal).
2. Despeses de contractació,
responsabilitat patrimonial

contractes

patrimonials

i

privats

i

-

Comprovació material favorable o sense observacions. (en Fase O de les
certificacions finals d’obra).

2.2 Contractes d’obres, serveis i subministraments
-

Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat
administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o
reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està
clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de
l'acord. (En tots els acords relatius a contractes d’obres, subministraments i
serveis i en totes les fases A, AD, D, ADO, O)

-

Que l’adjudicatari està al corrent de pagament amb AEAT, SS i l’Ajuntament.
(Fase AD/D per als contractes d’obres, subministraments i serveis)

-

Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la
valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els
requisits establerts en la normativa vigent de contractació. (Fase AD/D per als
contractes d’obres, serveis i subministraments)

2.3 Responsabilitat patrimonial
-

Que hi ha valoració econòmica del dany causat (En els expedients de
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys)

3. Despeses de subvencions i transferències, i convenis de col·laboració
subjectes a la Llei 40/2015:
-

Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat
administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o
reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està
clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de
36
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El projecte ha estat aprovat per l’òrgan de contractació, quan sigui preceptiu
(contractes d’obres en fase d’aprovació d’expedient de contractació).

Codi Validació: 954736XAAKR3P2LJFN999744S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 52

-

ACTA DE PLE

2.1 Contractes d’obres

l'acord.
3.1 Concessió de subvencions
-

Que a l’expedient consta que els beneficiaris no són deutors per cap concepte
amb l’Ajuntament d’Abrera, AEAT i SS, sempre que no ho exclogui les bases.

Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels
justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la
convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els
justificants de subvencions. (En la Fase O, de justificació de les subvencions
tant en règim de concurrència com de concessió directa)

-

En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que
estan previstos en les bases reguladores de la subvenció.

-

En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no
hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

4. Despeses d’expedients urbanístics:
-

Sense requisits addicionals a part dels que estableix el Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local, i els corresponents als diversos acords del Consell de
Ministres, vigents en cada moment.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

-

ACTA DE PLE

3.2 Aprovació del compte justificatiu i pagament anticipat

-

Sense requisits addicionals a part dels que estableix el Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local, i els corresponents als diversos acords del Consell de
Ministres, vigents en cada moment.

6. De la intervenció formal i material del pagament BCF i PAJ.
-

Sense requisits addicionals a part dels que estableix el Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local, i els corresponents als diversos acords del Consell de
Ministres, vigents en cada moment.

QUART. Deixar sense efecte l’acord del ple adoptat en sessió de juny de 2012, per a
la regulació de l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada
prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos.
CINQUÈ. Aquest acord tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2022.
37
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5. Despeses financeres:

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.

Abstencions: 4

En aquest sentit, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix 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.
A la vegada, la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals
municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels
tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Vist l’informe tècnic econòmic que consta a l’expedient administratiu als efectes del
que disposa l’article 24.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta
pública prèvia prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
38
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Vist l’expedient tramitat per a la imposició i ordenació de la taxa per a serveis
especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues i
descàrregues especials i senyalització per a l’exercici de 2022 i següents.
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5. Expedient 5059/2021. Aprovació de la imposició i ordenació de la taxa per a
serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes,
càrregues i descàrregues especials i senyalització.

ACTA DE PLE

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

procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats
per la Direcció General de Tributs al seu informe de 10 de gener de 2018.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria en relació a l’aprovació de la
imposició i ordenació de la taxa per a serveis especials de vigilància d’espectacles,
transports, pas de caravanes, càrregues i descàrregues especials i senyalització.

Vist el que estableix l’article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, quant a la publicació per
part de les Administracions públiques d’informació de rellevància jurídica respecte
dels projectes de reglaments la iniciativa dels quals els hi correspongui.
Vist el que disposen els articles 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 2.d) del Decret
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als
Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
quant a la funció de l’actual Departament de Presidència 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
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
39

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022
Codi Validació: 954736XAAKR3P2LJFN999744S | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 52

Vist el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
relació amb els articles 70, 106, 107, 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 171 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, on es preveu el procediment per a l'aprovació de la imposició i supressió
dels tributs locals, així com el procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals
reguladores d’aquests, les seves modificacions i la seva publicació, preveient-se la
seva aplicació a partir del moment de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de
la Província, a no ser que es faci constar una altra data, obligant dins el territori de la
respectiva entitat local i aplicant-se conforme als principis de residència efectiva i
territorialitat, segons els casos, i on es preveu la interposició del recurs contenciós
administratiu pels interessats, determinant qui s’ha de considerar com a tal, contra els
acords que posin fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords de les
corporacions en matèria d’imposició, aplicació i efectivitat de tributs, o aprovació,
modificació i derogació d’ordenances fiscals, no suspenent-se l’efectivitat
administrativa i l’executivitat de l’acte o acord impugnat.

ACTA DE PLE

Vist que de conformitat amb l'article 8 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, a
l'Ajuntament d’Abrera, com administració pública, li corresponen, en l’àmbit de les
seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, entre
d’altres, la potestat tributària, referint-se exclusivament a l’establiment de taxes i
contribucions especials.

Primer. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per a serveis especials de
vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues i descàrregues
especials i senyalització.
Segon. Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de de la taxa per a
serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues
i descàrregues especials i senyalització.
Tercer. Publicar els acords provisionals al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
així com en un diari dels de més difusió de la província.
Quart. Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal que s’aprova de nou,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Cinquè. Declarar aprovada definitivament la imposició de la taxa per a serveis
especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues i
descàrregues especials i senyalització, així com l’Ordenança fiscal reguladora de la
mateixa, en el cas que no es presentin reclamacions durant el termini d’exposició
pública.
Sisè. Publicar els acords definitius en matèria d’aprovació de la imposició de la taxa i
de l’ordenança fiscal per a l’exercici de 2022 i següents, així com el text aprovat, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, entrant en vigor el dia següent de la seva
40

ACTA DE PLE

ACORDS
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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 núm. 20191009, 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 dels següents

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

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.

publicació.
Setè. Trametre al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya els
acords d’aprovació del tribut municipal i la corresponent ordenança reguladora una
vegada aprovats definitivament.
Vuitè. Disposar que contra l’aprovació de l’aprovació de la imposició i ordenació de la
taxa i de la respectiva 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 de Barcelona.

Abstencions: 4
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

6. Expedient 5394/2021. Aprovació del Pressupost General i de la Plantilla de
personal per a l’exercici de 2022.
Vist el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2022 format per
l’alcalde-president, que inclou els estats de despeses i d’ingressos, amb una previsió
total de dinou milions cinc-cents seixanta-sis mil dos-cents trenta-sis euros amb
noranta-set cèntims (19.566.236,97 EUR), les Bases d’execució del mateix, l’annex
d’inversions i finançament a realitzar durant l’exercici de 2022, l’annex de personal,
l’annex de beneficis fiscals, l’annex amb informació relativa als convenis subscrits
amb la comunitat autònoma en matèria de despesa social, la liquidació del Pressupost
de 2020, l’avançament de la de 2021 i la Memòria d’Alcaldia.
Vista la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’exercici de 2022,
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral,
directiu i eventual.
Vistos els informes de la interventora de data 15 de novembre de 2021.
Vist el que preveuen els articles 112 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
41
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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.

ACTA DE PLE

Vots a favor: 13

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

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

les bases del règim local, quant al pressupost dels ens locals.

Vist el que es preveu als articles 52.2.j) 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, en
relació a la competència del Ple en l’aprovació del pressupost i de la plantilla, i a
l’article 114.1, en relació al 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, quant al quòrum legal de majoria simple del nombre legal de membres
de la corporació per a l’adopció dels dits acords.
Atès que aquesta facultat està delegada per 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 (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).
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
42
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Vist el que preveu l’article 283 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 l’article 26 i
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, en relació als articles 90 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 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, quant a què els ens locals han d’aprovar
anualment, mitjançant llurs pressupostos, les plantilles, les quals han de comprendre
tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal.
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Vist el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i el 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,
general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació als ens locals, així com
l’apreciació del Ple del Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2021 (BOCG.
Sèrie D. Núm. 329, de 22 de setembre de 2021), a petició del Consell de Ministres de
27 de juliol de 2021, de la pandèmia de la COVID-19 com una situació d’emergència
extraordinària als efectes del que disposen els articles 135.4 de la Constitució i 11.3
de la citada Llei orgànica 2/2012, fet que ha suspès el compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i del deute en l’aprovació del pressupost per a l’exercici de
2022.

ACTA DE PLE

Vist el que disposen els articles 162 a 171 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 als articles 2 a 23 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, quant al contingut, elaboració i
aprovació dels pressupostos generals dels ens locals.

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de
2022, amb els documents que en formen part i les seves Bases d’execució, d’acord
amb els criteris i objectius que es contemplen a la Memòria d’Alcaldia que forma part
de l’expedient administratiu i d’acord amb la qual es motiva la seva formulació.
El Pressupost queda xifrat, a nivell de capítols, en la forma següent:

ESTAT D’INGRESSOS

1

IMPOSTOS DIRECTES

7.975.420,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

1.290.000,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

5.287.245,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.892.304,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

142.639,00

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

18.587.608,00
0,00
954.628,97
24.000,00
0,00

Total ingressos de capital
TOTAL INGRESSOS

978.628,97
19.566.236,97

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

Crèdits inicials
(EUR)

1

DESPESES DE PERSONAL

7.495.270,00

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

8.840.184,00

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONS DE CONTINGÈNCIA
Total despeses corrents

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

43.600,00
1.688.818,00
148.066,00
18.215.938,00
1.250.298,97
76.000,00
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Total ingressos corrents

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Previsions inicials
(EUR)

Descripció

ACTA DE PLE

Capítol

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

24.000,00
0,00

Total despeses de capital
TOTAL DESPESES

1.350.298,97
19.566.236,97

Cinquè. Establir que, en el seu cas, contra l’aprovació definitiva del Pressupost i de la
Plantilla de personal 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 de Barcelona, sense que la interposició del recurs suspengui per sí sola
l’entrada en vigor del Pressupost General definitivament aprovat.
Sisè. Trametre còpia del Pressupost General definitivament aprovat a l’Administració
de l’Estat i a la Delegació Territorial del Govern a Barcelona de la Generalitat de
Catalunya.
Setè. Trametre còpia de la plantilla a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de
l’aprovació definitiva, així com publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que disposa l’article 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació a l’article 127 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.
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Quart. Disposar que el Pressupost General i la Plantilla de personal restaran aprovats
definitivament si transcorregut el termini d’informació pública no es presenten
al·legacions i/o reclamacions, i que entraran en vigor en l’exercici al qual es refereixen
amb efectes del dia 1 de gener, de tal manera que els crèdits consignats tindran la
consideració de crèdits inicials a partir del moment en què s’acompleixi allò disposat
als articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 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, consistent en la inserció del
corresponent anunci d’aprovació definitiva del Pressupost General, resumit per
capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ACTA DE PLE

Tercer. Sotmetre a informació publica el Pressupost General i la documentació i
annexos que formen part de l’expedient administratiu així com la Plantilla de personal
pel termini de quinze dies hàbils mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al
tauler d’anuncis municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi que es
puguin examinar i presentar les reclamacions corresponents. En aquest darrer
supòsit, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Segon. Aprovar inicialment la Plantilla de personal de la Corporació per a l’exercici de
2022.

Vuitè. Fer públic el Pressupost General aprovat definitivament al web municipal, amb
la descripció de les aplicacions pressupostàries anuals, als efectes del que determina
la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
Vots a favor: 13

Vots en contra: 3

Abstencions: 1
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil

7. Expedient 5561/2021. Moció presentada conjuntament per Abrera en Comú i
Alternativa d’Abrera per impulsar una comunitat energètica local.

ACTA DE PLE

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. José Andrés Martín Álamo.
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

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.

Sotmesa a aprovació tramitar la proposta esmenada:
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, Sr. José Andrés Martín Álamo.
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica

MOCIÓ PER IMPULSAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL
L’electricitat és un dret bàsic de ciutadania. El preu de l’electricitat en el mercat
majorista ha patit una escalada sense precedents en els últims mesos fins a uns
nivells inassumibles que estan posant en risc l’economia de moltes famílies i
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Es proposa esmena a la redacció de la proposta inicial. Es va aprovar per
unanimitat la introducció de les esmenes al text de la proposta.

empreses degut a l’increment que ha portat associat en el factura de la llum, i que
influeix notablement en l’increment de l’IPC.

En aquest context, l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques emergeixen
com a instruments principals de protesta proposta contra els oligopolis i per a
fer realitat l’apoderament ciutadà al sector energètic. En el cas de les comunitats
energètiques, perquè, en primer lloc, els ingressos es destinen a generar beneficis
ambientals i socioeconòmics per la pròpia comunitat local i, en segon lloc, perquè són
els propis ciutadans i ciutadanes qui ostenten el control d’aquest operador de manera
que en garanteixen la seva autonomia i promouen a la vegada una democratització
energètica a escala local.
Les comunitats energètiques són iniciatives locals per transformar democràticament
la producció, la gestió i la distribució d’energia elèctrica amb sistemes
renovables, mitjançant un model autogestionat, sense dependre de les grans
corporacions energètiques.
També són una aliança entre actors locals diversos (ciutadans i ciutadanes
individualment, comunitats de veïns i veïnes o de propietaris i propietàries,
associacions o cooperatives d’àmbit local o comarcal, ajuntaments i/o altres
administracions supralocals, etc.) per tal d’auto-produir, repartir i auto-consumir
energia elèctrica a partir de fons renovables, contribuint a crear un sistema energètic
descentralitzat, just, eficient i col·laboració.
Per altra banda, impulsen la transició energètica i la democratització del sector de
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Per altra banda, com a mesura estratègica i tal com ja ha anunciat la Generalitat de
Catalunya, cal crear una empresa pública d’energia sustentada en la gestió del
domini públic hidràulic, un cop extingides les corresponents concessions. Un
operador públic governat democràticament i de manera transparent i exemplificador
d’un nou model de producció, de transport i de comercialització que faci possible una
transició energètica justa, sostenible i descentralitzada, que exclogui
definitivament l’energia nuclear.

ACTA DE PLE

Aquestes són mesures temporals que caldran abordar definitivament més endavant,
acompanyant-les de l’establiment d’un marc i una legislació, així com dels
recursos necessaris que impulsi i prioritzi la democratització del sistema de
l’àmbit elèctric que, sobretot, col·loqui a les persones al centre de la política
energètica, afavorint la generació distribuïda, la creació de comunitats energètiques i
l'autoconsum, el desplegament de renovables amb participació de petits inversors,
que és el que realment pot reduir el preu de la factura.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Per amortir aquesta greu afectació, el govern de l’Estat ha aprovat un reial decret que
inclou rebaixes impositives, posa un topall a la pujada de preus regulats del gas,
amplia la protecció a consumidors i consumidores vulnerables amb la creació d’un
subministrament mínim vital, dota de major transparència la facturació, confirma
l'aigua com a bé natural i social de primer ordre i regula per llei els desembassaments,
prioritzant el paper ambiental de l'aigua.

l’energia, a més de fomentar i impulsar la producció d’energia renovable, pròxima, així
com la sobirania energètica. A més són actors claus en la mitigació i la disminució
de gasos contaminants.
En definitiva, les comunitats energètiques proporcionen als ciutadans i ciutadanes un
accés just als recursos locals d’energia renovable i contribueixen, entre altres
coses, a combatre la pobresa energètica o a crear oportunitats d’inversió per a
empreses locals, obren un camp per a la innovació i l'emprenedoria en l’àmbit
tecnològic i són una font de creació d’ocupació local que permet abordar les
necessitats socioeconòmiques dels municipis, a més a més d’invertir en eficiència
energètica i d’impulsar lideratge polític.

Tercer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol, la creació d’un
fons suficientment dotat per tal de constituir ajuts als ajuntaments, ja siguin tècnics o
econòmics, per a poder endegar la promoció de la implantació de comunitats
energètiques locals en aquells municipis on existeixin sol·licituds per a fer-ho.
Tanmateix demanar a la Generalitat de Catalunya, a través de l’ICAEN i del programa
Next Generation, que segueixi dotant i augmenti els recursos necessaris, per a la
implantació d’eines de millora per a l’eficiència energètica i la implantació del consum
a través d’energies renovables a nivell domèstic.
Quart.- Traslladar els presents acords al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori, al Departament d'Empresa i Treball, al Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, a les organitzacions
ecologistes Greenpeace, Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife, WWF, Amigos de la
Tierra, la Fundación Renovables i la Xarxa per la sobirania energètica, a les
companyies Iberdrola, Naturgy, Endesa i a les entitats municipalistes de Calalunya.
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per:
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Segon.- Promoure l’acompanyament i la implantació una comunitat energètica local
per produir, consumir, emmagatzemar i vendre energies renovables a la seva
comunitat, d’acord amb el que estableixen la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament
Europeu i del Consell, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts
renovables, i la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, sobre
normes comunes per al mercat interior de l’electricitat.
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Primer.- Expressar que l’energia i l’accés al subministrament energètic són un dret de
ciutadania i les institucions han de disposar d’instruments suficients per intervenir en
el sector elèctric i assegurar que la prestació d’aquest dret sigui efectiva amb unes
tarifes transparents, justes i accessibles que permetin combatre la pobresa
energètica.

ACTA DE PLE

Per tot l’exposat, Abrera en Comú i Alternativa d’Abrera proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:

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

8. Urgències.

Informació del període mig de pagament del 3r trimestre de 2021
Coneixement de l’informe sobre el compliment del període mig de pagament definit
en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques, i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, corresponent al 3r Trimestre de 2021.
Tot seguit l’Alcaldia dóna coneixement al Ple de l’informe sobre el compliment del
període mig de pagament de l’ajuntament de Abrera, tal i com s’indica en l’article
5.1 del Reial Decret 635/2014, corresponent al 2n Trimestre de 2021, amb els
següents resultats:
-

Ràtio d’operacions pagades: 7,64 dies.

-

Import dels pagaments realitzats: 1.780.886,95euros.

-

Ràtio operacions pendents: 5,54 dies.

-

Import de pagaments pendents: 197.600,87 euros.

-

Període Mitjà de Pagament (PMP): 7,43 dies.

Els membres assistents es donen per assabentats.
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9. Expedient 2360/2021. Informes trimestrals i morositat càlcul PMP.

ACTA DE PLE

ACTIVITAT DE CONTROL

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

No n’hi ha.

10. Expedient 2363/2021. Execució trimestral 2021
Dació de compte al ple de la execució trimestral del 3r trimestre de 2021

DONAR COMPTE
Primer. De la informació de l’execució pressupostaria i dels moviments de la
tresoreriaque s’adjunten com a annex al present expedient, i que son l’acta d’arqueig
del 3r trimestre 2021 i l’estat d’execució d’ingressos i despeses des d’01/01/2021 fins
a 30/09/2021.
Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.
ANNEX
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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
(BOPB de data 17 de juliol de 2019), modificat per Decret d’Alcaldia núm. 20191387, de data 9de setembre de 2019 (BOPB de data 23 de setembre de 2019, quant
a la delegació en matèria d’Hisenda, delegació que comporta la planificació, proposta
i gestiópressupostària així com vetllar per la correcta execució del pressupost.

ACTA DE PLE

Atès els estats d'execució elaborats pel Departament d'Intervenció General,
Tresoreria i Finances que comprenen essencialment la informació pressupostària des
d’01/01/2021 fins a 30/09/2021 i dels moviments de tresoreria corresponent al 3r
trimestre de l' exercici 2021.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

En compliment de l’art. 207 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les
Regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), la Intervenció
General Municipal remetrà al Ple de l’Ajuntament per conducte de la presidència, per
trimestresvençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del moviment de la
tresoreria.

11. Expedient 2469/2021. Informes trimestrals morositat 2021.
Dació de compte al ple de l’informe trimestral de Tresoreria en compliment de
la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacionscomercials.
L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les
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ACTA DE PLE
Els membres assistents es donen per assabentats.

administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves
obligacions.

Primer. De la informació continguda el l’informe de tresoreria de 25 d’octubre de
2021, sobre l’estat del compliment dels terminis de pagament, de les obligacions del
3r trimestre de l’Ajuntament d’Abrera, contingut a l’expedient.
Segon.- Comunicar al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances.
Els membres assistents es donen per assabentats.

12. Expedient 5133/2021. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la
relació dels acords de les Juntes de Govern de setembre i octubre de 2021.
Els membres assistents es donen per assabentats.

PRECS I PREGUNTES
13. PUNT. Prec i Preguntes.
No n’hi ha.
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ACTA DE PLE

DONAR COMPTE
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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
(BOPB de data 17 de juliol de 2019), modificat per Decret d’Alcaldia núm. 20191387, de data 9de setembre de 2019 (BOPB de data 23 de setembre de 2019, quant
a la delegació en matèria d’Hisenda, delegació que comporta la planificació, proposta
i gestiópressupostària així com vetllar per la correcta execució del pressupost.

Número: 2021-0009 Data: 31/01/2022

Atès, que en data l’informe de tresoreria de 25 d’octubre de 2021, sobre l’estat del
compliment dels terminis de pagament, de les obligacions del 3r trimestre de
l’Ajuntament d’Abrera, es procedeix a donar compte al ple.

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’enviarà una còpia per
wetransfer a tots els grups municipals.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 21:20 hores, de la qual en dono fe amb el seu vistiplau, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.

César Romero García

Jesús Naharro Rodríguez

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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L’alcalde,
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El secretari,

ACTA DE PLE

Vist-i-plau

