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Convocant: Regidoria d’Hisenda 

Dia: 10 de novembre de 2015  

Hora: 19:30 h. 

Lloc: Sala de reunions, Ajuntament de Cabrils 

 

Participants1: Lina Morales Serra (Alcaldessa), Oriol Gil Tomàs (Regidor de 

Joventut, de Comunicació i Noves Tecnologies i d’Educació, representant a 

CiU), Manel Pérez García (Regidor d’Hisenda i de), Marta Gómez Pons 

(Regidora de Medi Ambient i d’Urbanisme i Habitatge), Xavier Badia Campos 

(Regidor de Cultura i de Festes), Isabel Tamboleo Villalobos (Regidora 

d’Esport, de Comerç i Consum, de Promoció Econòmica, de Sanitat, de 

Turisme, de Gent Gran, de Cooperació i Solidaritat i de Benestar Social i 

Dona), Miguel Doñate Sastre (Regidor de Participació, Transparència i 

Regeneració Institucional, representant a MUC), Xavier Viudez i Cardona 

(Regidor, representant a ERC), Peter A. Oberle (Regidor, representant a 

PSC), Laia Ferrer Sellés (Regidora) i Jordi Piera Castellví (Cap de Serveis 

Econòmics). Va excusar la seva absència el grup municipal del PP. 

 

Resum:2 

Tot seguit es passa a les intervencions: 

 

1r El Sr. Doñate presenta l’objecte de la sessió i la necessitat d’aprovar el 

protocol de funcionament dels Grups de Treballs que es va fer arribar a tots 

els grups municipals.  CiU, MUC i PSC estan d’acord, ERC demana més 

temps per estudiar-ho. 

                                                 
1
 En tractar-se d’un grup de treball sobre pressupostos municipals en què totes les àrees i 
regidories estan implicades, assisteixen tots els regidors del govern municipal.  
2 D’acord al protocol de funcionament dels Grups de Treball, aquest document ofereix una 
versió sintètica de la sessió. En no aprovar-se el protocol com estava previst, no es 
procedeix al enregistrament en format àudio de la sessió com es contempla en aquest i, 
conseqüentment, aquesta sessió no disposarà d’una acta completa – és a dir, que 
íntegrament tot el que es va dir.   
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2n Es demana l’aprovació del resum de la reunió anterior de data 

6.10.2015. El Sr. Viudez declina signar-la. 

 

3r Pressupost 2016.  

El Sr. Pérez presenta el projecte del Pressupost per l’exercici 2016. En 

aquest sentit fa entrega d’una còpia de l’esborrany del Pressupost 

d’Ingressos 2016, el qual puja la quantitat de 8.294.468 euros. 

Ell mateix convida a tots els Grups Municipals a presentar idees respecte en 

quines Àrees del Pressupost de Despeses s’han d’aplicar els ingressos 

municipals. 

. El Sr. Oberlé pregunta sobre la tècnica confecció pressupost a partir dels 

ingressos. 

. La Sra. Morales dona la paraula al tècnic municipal perquè contesti la 

pregunta. 

. El Sr. Piera exposa la tècnica utilitzada en la confecció del pressupost de 

despeses, que és a partir de la previsió dels ingressos. 

. El Sr. Badia insisteix que aquesta reunió hauria de servir per aportar idees 

respecte a determinats programes que conformen el Pressupost Municipal. 

. El Sr. Oberle comenta dos temes que, a judici seu serien importants pel 

municipi: 

a) La Riera. Comenta que no hi ha cap estudi les avingudes en els 100 

últims anys. Li preocupa que hi hagi 3 escoles a la vora de la Riera. 

Indica que s’hauria de demanar a l’ACA que fes un estudi. Proposa 

presentar una moció al respecte conjuntament amb Vilassar de Mar. 

La Sra. Gómez explica que l’ACA no fa projectes sinó que els valida. 

Diu que celebra que manifesti aquesta inquietud i que l’equip de 

govern també comparteix. 

b) L’absència de llocs de treball en el municipi. Creu que hi ha mancança 

d’hostaleria que comportaria una reorganització del Municipi en 

matèria de serveis i una aplicació de recursos econòmics. 

. El Sr. Doñate proposa en aquest sentit fer cursos de formació per a les 

entitats. 
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. la Sra. Gómez anuncia una possible primera reunió de grup de treball 

sobre la Riera, properament. 

. Sra. Ferrer fa esment que el Pressupost del 2016 ha de fer front a la 

implementació de la Llei de Transparència. 

. Sr. Doñate li respon que el pressupost del 2016 fa un esforç econòmic 

important en aquest sentit. 

. Sra. Ferrer pregunta si les aportacions al Consorci Digital, etc es seguiran 

mantenint. 

. Li respon el Sr. Gil que hi ha un acord que s’haurà de plasmar en el 

Pressupost. 

. Sr. Doñate esmenta que s’ha recuperat en el Pressupost 2016 la partida 

de Pressupostos Participatius amb una dotació de 30.000 € que s’haurà de 

decidir a què es destinen. 

. Sra. Morales fa esment a la proposta de retribucions als regidors, que 

comportaria l’augment de l’1 % a l’any 2016 més l’IPC, si fos positiu, i al 8 

% en els propers quatre anys. 

 

No havent-hi cap més tema a tractar finalitza la reunió a les vint hores i 

cinquanta-set minuts. 

 

 


