
ACTA DE PLE NÚM. 1/15

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 29 de gener  de 2015

A la vila de Cabrils, quan són les vuit hores trenta minuts del dia vint-i-nou de gener de dos mil quinze,
es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants del Ple que a continuació es relacionen, en sessió
ordinària i en primera convocatòria, sota la Presidència de la senyora alcaldessa, i assistits per mi, la
secretària interventora.

ASSISTENTS

Alcaldessa
Sra. Avelina Morales Serra

Tinents/es d’Alcalde
Sr. Oriol Gil Tomàs

Regidors/es
Sra. Marina Infiesta Sander
Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos
Sr. Edmon Nadal Giralt
Sra. Maria Carme Torres Cassany
Sr. Alfred Serrano Mora
Sr. Peter Oberle
Sr. Xavier Viudez i Cardona
Sra. Mercè Fernández Lloret
Sra. Ana Mª Sierra Badia

Secretària interventora
Sra. Rebeca Just Cobos

L’alcaldessa excusa l’assistència de la Sra. Marta Garcés Lanciano per una intervenció i esperem que es
millori. 

Atès que s’ha obtingut el  quòrum legal,  l’Alcaldia-Presidència declara oberta  la  sessió,  i  es passa a
despatxar els assumptes que figuren al següent:
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ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de novembre de 2014.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions formulades a l’acord d’aprovació inicial, i
aprovació  definitiva del  Pressupost  General  de  la  Corporació  per  l’any  2015 i  Bases  d’Execució  del
mateix,  que  conté  el  propi  de  l’Ajuntament,  el  de  l’Organisme  Autònom  Escola  Bressol,  el  de
l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat
mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
per dur a terme el procediment de licitació i contractació del contracte de servei de recollida selectiva i
transport de vidre, paper/cartró, envasos, llaunes i tetrabrik del terme municipal de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca pública de Cabrils.

5.- Dictamen que proposa la creació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cabrils.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació
de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils

7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de l’Ajuntament de
Cabrils.

8.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme

9.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Parc Serralada Litoral

10.-  Dictamen  que  proposa  la  ratificació  de  la  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  de  Promoció
Turística Costa del Maresme

11.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Localret

12.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 857 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona

13.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de
morositat a l’Ajuntament de Cabrils

II. Part no resolutiva de la sessió

14.- Mocions

15.-  Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia,  i  dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local des de la darrera sessió

16.- Precs i preguntes
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   1.- Aprovar l’esborrany de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de novembre de 2014

1. Aprovació acta sessió ordinària 26 de novembre de 2014:

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2014, és aprovada per majoria
absoluta, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal PP: Senyora Maria del Carme Torres Cassany 
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Vots en contra:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

Abstencions:

o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona 

2.- Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions formulades a l’acord d’aprovació inicial, i
aprovació definitiva   del Pressupost General de la Corporació per l’any 2015 i Bases d’Execució del
mateix,  que  conté  el  propi  de  l’Ajuntament,  el  de  l’Organisme  Autònom  Escola  Bressol,  el  de
l’Organisme Autònom Museu Municipal  i  els  estats  de previsions  de despeses  i  d’ingressos  de la
societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

 

“Format el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic, així com, les
seves bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat
amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.

Atès que en data 9 de desembre de 2014,  es va  publicar  l’acord d’aprovació inicial  del  pressupost
general d'aquest Ajuntament.

Atès que durant el termini d’informació pública el Regidor Municipal Alfredo Serrano Mora ha presentat
un escrit d’al·legacions RGE 2014/6786 en temps i forma. 

Vist l’ informe de la secretària interventora que es transcriu literalment a continuació:
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INFORME

 

— Al·legació núm. 1:

Resum del  contingut de l'al·legació:  incompliment dels articles 171,  172.1 i  4  i  175.2 b) Decret
214/1990. Afirmació “sembla curiosa la modificació de les bases d’execució d’exercicis anteriors”. 

Observació  prèvia: Els  preceptes  esmentats  fan  referència  als  complements  de  productivitat  i  no  es
corresponen  amb el  concepte  de la  base  21.1  b)  que regula  els  documents  per  al  reconeixement  de  les
gratificacions extraordinàries, concepte retributiu que es regula als articles 173 i 174 del mateix precepte
legal invocat. 
 
Informe: En relació amb l’al·legació 1, referent a la base 21 s’informa que el redactat no ha estat objecte de
modificació, el contingut és idèntic a la base 21 de l’exercici anterior (2014) i no s’ha considerat introduir cap
novetat. 

No es desprèn cap argumentació jurídica sobre la qual es consideri necessari un pronunciament favorable o
desfavorable al respecte, així doncs del redactat actual i que es coincident al redactat anterior es desprèn:

b).-  les  remuneracions  pels  conceptes  de  gratificacions  necessitaran  tramitació  d’autorització  prèvia  de  la
despesa del regidor de l’àrea, i s’inclouran en la primera nòmina que sigui possible. 

Les  Bases d’execució del  pressupost  (BEP) constitueixen una manifestació de la potestat  reglamentària  de
l’entitat  local,  i  en  aquest  cas  concret,  desenvolupen  o  concreten  la  normativa  aplicable  en  matèria
pressupostària, sense que aquesta nova regulació impedeixi l’obligació de motivació, justificació i aprovació
que haurà de constar a l’expedient administratiu per part de l’òrgan competent i que és de prescripció legal i
obligatòria.  

La regulació pretesa amb les BEP és la regulació a nivell comptable, de la documentació mínima exigida. Que
sigui necessària l’autorització prèvia per part de cada Regidor de l’Àrea, als efectes comptables, no eximeix la
exigència  de  la  documentació  relativa  al  procediment  administratiu  que  correspongui  per  reconèixer  la
gratificació  extraordinària,  i  que  es  regirà  per  la  normativa  aplicable  en  matèria  de  gratificacions
extraordinàries al  personal,  així  com per la reiterada Jurisprudència del Tribunal  Suprem, que limita el seu
atorgament en els següents termes:

- Només podrà ser reconegut el complement de gratificacions per serveis extraordinaris quan no sigui
possible remunerar els serveis mitjançant les restants retribucions complementàries.

- Donada la seva naturalesa, no es pot invocar el dret a percebre durant el període de vacances.

- Només es poden percebre aquestes gratificacions per serveis prestats fora de la jornada normal.

- Les hores realitzades fora de la jornada es podran compensar retributivament o mitjançant hores
lliures.

 

— Al·legació núm. 2:

— Resum del contingut de l’al·legació: Incompliment de l’article 170.1 Decret 214/1990.
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Informe:.  Per  l’exercici  2015,  segons  projecte  de  pressupost  aprovat  inicialment,  no existeixen
establiments de complements específics ni modificació dels complements específics existents, es
mantenen les condicions retributives per aplicació la LPGE per l’any 2015 article 20.2 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre que estableix: 

“20. Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes  a 31 de diciembre de
2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.

— Resum del contingut de l’al·legació: Incompliment de l’article 170.2 Decret 214/1990.

Informe  : El  paràgraf  segon  de  l’article  esmentat  fa  referència  al  sistema  d’aprovació  per
l’establiment de complements específics i/ o modificació dels existents. En aquest cas concret, es
reitera resposta anterior.

Per l’exercici 2015 no està previst cap increment de complements específics existents ni modificació
dels  complements  específics  aprovats.  Els  complements  específics  del  personal  funcionari,  es
mantenen  amb  les  mateixes  condicions  retributives  que  en  termes  comparatius  amb  l’exercici
anterior, sense que per l’any 2015 experimentin variació quantitativa o alteració d’acord amb la
previsió de la LPGE per l’any 2015 esmentada anteriorment.

— Resum del contingut de l'al·legació: atès que en la documentació facilitada als regidors en
relació al compliment de l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, no s’inclou una relació nominal
dels  funcionaris,  personal  laboral  i  eventual  de  l’Ajuntament,  tal  com  constava  en
aprovacions d’anteriors pressupostos presentades per altres alcaldes. 

Informe: Qui subscriu el present informe desconeix la praxis d’anteriors pressupostos en relació
amb la comunicació al/s regidor/s sobre la relació nominal dels funcionaris i del personal laboral de
l’Ajuntament. 

És d’aplicació l’article 74 de la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que disposa: «Les
administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de
treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits,
els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics».

Actualment l’Ajuntament de Cabrils disposa com a instrument organitzatiu el document denominat
“relació valorada de llocs de treball”, i que sotmet anualment a aprovació de manera conjunta amb
el pressupost municipal.

Del contingut del document  relació valorada de llocs de treball, es desprèn la denominació de la
relació dels llocs de treball existents i el total de les retribucions del personal de manera detallada,
que se'n dedueixen dels mateixos llocs, així es desprenen els següents conceptes que formarien
part del contingut mínim de la relació de llocs de treball (arts. 74 EBEP i 29 Decret Legislatiu 1/1997)
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i d’un contingut addicional com “triennis” i “productivitat 1”, que estarien associats amb la persona
i no el lloc de treball:

- Treballador/Departament (Administració General)

- Càrrec  (Secretari-Interventor;  Tècnic  Mig  RRHH;  Administratiu;  Administratiu;  Auxiliar
Administratiu; Agent Notificador; Vigilant; AuxiliarJutjat).

- Retribucions bàsiques

- Triennis

- Complement Destí

- Complement Específic

- Productivitat

- Complement

- Total 

És important tenir present que actualment mitjançant acord de Junta de govern local del dia 10 de
juny  de  2014  es  va  acordar  la  contractació  de  redacció  de  la  descripció  dels  llocs  de  treball
configurarà la RLT.

En  relació  amb  el  contingut  de  la  RLT,  i  que  és  extrapolable  al  contingut  dels  instruments
organitzatius similars, regeix l’article 29 del Decret 214/1990, aplicable a les Corporacions locals que
estableix:

“29.1 La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que  pertanyen  a  una  entitat  local,  inclou  la  totalitat  dels  existents  a  l'organització  i
correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral.
29.2  Mitjançant  les  relacions  de  llocs  de  treball  s'assignen  les  funcions,  atribucions  i
comeses  que  ha  de realitzar  el  personal  que  ocupa  els  respectius  llocs  de  treball,  i  es
determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a
què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.
29.3 Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de treball en la forma
que conté  aquest  Reglament,  l'assignació  d'atribucions  als  llocs  de  treball, si  manca
l'organigrama, pot fer-se per decret de l'alcalde o president de l'entitat local.
29.4  En  tot  moment  correspon  al  president  de  l'entitat  local  assignar,  per  decret,  les
funcions específiques  de les contingudes  amb caràcter  genèric  en la relació de llocs de
treball quan raons de servei així ho requereixin”.

En relació amb el lloc de treball, l’article 30 del Decret 214/1990, especifica el contingut: 

“30.1 El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu
s'identifica en una estructura administrativa.

30.2 Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys:
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
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b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions específiques
atribuïdes.
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si
s'escau, el complement específic corresponent.
e) La forma de provisió del lloc”.

Així mateix també s’observa un contingut semblant a la normativa autonòmica,  Decret legislatiu
1/1997, en concret l’article 29, que disposa que el contingut de la RLT, haurà de ser el següent:

 La denominació i les característiques essencials dels llocs. 

 Els requisits essencials per a ocupar-los.

 El complement de destinació i, si s'escau, l'específic, si són llocs de personal funcionari.

 El  grup, la categoria professional i  el  règim jurídic aplicable,  per als llocs de caràcter
laboral.

 La forma de provisió dels llocs i el sistema d'accés (si és el concurs).

 Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per a poder accedir
als  llocs  de  treball  mitjançant  la  corresponent  convocatòria  de  provisió  (mobilitat
interadministrativa).

En aquest cas concret, és exemplificatiu la relació de llocs de treball aprovada per la Generalitat de
Catalunya en relació amb els seus empleats, i es comprova que la descripció es realitza mitjançant
els següents camps que es descriuen a continuació:

 Nom del lloc.

 Nivell de destinació: per tant, el nivell és una característica del lloc, no de la persona.

 Complement específic: surt una quantitat que resulta del complement mensual multiplicat
per dotze.

 Grup: indica el grup o els grups als quals ha de pertànyer el cos de l'ocupant.

 Forma de provisió: ens indica la forma de provisió reglamentària (concurs general, concurs
específic o lliure designació).

 Localitat.

 Norma funcional: indica el número del DOGC en el qual es creen i es defineixen els llocs.

 Tipologia: els llocs poden ser base, comandament i singular.

 Titulació  específica:  aquest  camp és  un requisit  i  indica  la  titulació  que  cal  que  tingui
l'ocupant per a poder accedir al lloc.

 Horari: indica el tipus d'horari, que pot ser normal, de dedicació especial o especial. Per
tant, el tipus d'horari és una característica de la cadira, no de la persona. Té correlació amb
el complement específic.
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 Mobilitat:  indica de quina o de quines administracions pot ser el  funcionari que ocupa
aquest lloc de treball.

 Observacions: podem fer-hi constar qualsevol camp que creguem oportú que aparegui en
la  RLT;  per  exemple:  atenció  presencial,  mòduls  de  prevenció  de  riscos,  temps  mínim
d'ocupació, requisits com ara els carnets de conduir que cal posseir, etc.

 Formació  específica:  aquest  camp no  és  un requisit,  sinó  un element  a  valorar  en  els
processos  de  provisió.  S'adquireix  habitualment  quan  s'han  ocupat  llocs  que  tinguin
informada aquest formació.

 Col·lectiu cos: indica si es tracta d'un cos d'administració general o especial, o d'ambdós
tipus.

 Especificacions cos: indica a quins cossos especials està reservat el lloc.

 Dotacions: nombre de llocs de les característiques descrites que consten en la RLT.

Queda palès, de les normatives esmentades, (Decret 214/1990 i Decret legislatiu 1/1997) que la
relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les
necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de
treball, que segons el contingut aquest ha d'incloure tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i
eventuals existents, essent aquest document una relació de llocs de treball i no de persones.

Per últim, i en relació amb el contingut de les RLT, és d’aplicació el Dictamen de l’Autoritat Catalana
de protecció de dades 9/2014 de data 12 de març de 2014, relatiu a la consulta realitzada per un
portaveu d’un grup municipal, sobre la publicació en un blog del seu grup, de la relació valorada de
llocs de treball d’un ajuntament. És interessant el pronunciament de l’ACPD atès que el contingut
de la relació valorada objecte de la consulta, esdevé coincident al contingut de la relació valorada
de l’Ajuntament de Cabrils i per tant les conclusions del dictamen, seran d’aplicació al cas concret.

L’ACPD, conclou en el seu Dictamen 9/2014 que dins del contingut mínim no figuren, les dades de
les persones que ocupen els treballs, així doncs, afirma literalment:

“Com s’ha vist, la legislació aplicable estableix que la RLT és l’instrument tècnic a través del
qual es realitza l’ordenació de tots els llocs de treball d’una determinada organització,
independentment de la persona que ocupa el lloc de treball  .

En  aquest  sentit,  la  mateixa  llei  estableix  quines  informacions  han  de  constar
obligatòriament en una RLT (articles 74 EBEP i 29 DL 1/1997). Dins del “contingut mínim”
que ha de figurar en la RLT pot comprovar-se que no consten les dades identificatives de
la persona treballadora que ocupa un determinat lloc de treball. És a dir, a la RLT no
s’identifica directament la persona física concreta que ocupa un determinat lloc, atès
que,  com s’ha dit,  la RLT és el  resultat  de l’estructuració dels recursos humans d’una
entitat.
Ara bé,  tot i  que el  contingut de la RLT no inclogui,  estrictament,  dades  personals  que
permetin  la  identificació  directa  d’una  persona  física  (com ara,  el  nom  i  cognoms  del
treballador o el seu número de DNI), és possible que el dit contingut permeti identificar-la
de manera indirecta amb certa facilitat.
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L’article 3.a) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD) defineix les dades personals com “qualsevol informació referent a
persones físiques identificades o identificables”.
Segons l’article 5.1.o) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el
Reglament de la LOPD (RLOPD), és “identificable” “qualsevol persona la identitat de la qual
es  pugui  determinar,  directament  o  indirectament,  mitjançant  qualsevol  informació
referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social. Aquest
mateix  article  afegeix  que  una  persona  física  no  es  considera  identificable  si  la  dita
identificació requereix terminis o activitats desproporcionats.”
Per tant, cal tenir present que sempre que una informació permeti identificar directament
una  persona  física  o  bé,  com  seria  aquest  cas,  indirectament,  sense  que  aquesta
identificació impliqui  esforços  desproporcionats,  la  informació quedarà  protegida  per  la
LOPD”.

Qui  subscriu  el  present  informe,  considera  que  segons  la  normativa  i  el  dictamen  de  l’ACPD
esmentat,  no  escau  la  incorporació  de  dades  identificatives  “nom  i  cognoms”  a  l’instrument
organitzatiu  atès  que  aquest  regula  la  naturalesa  del  lloc  de  treball,  i  no  les  dades  personals
referents a les persones que els ocupen en cada moment concret.

Amb  independència  d’aquesta  consideració,  si  els  regidors  municipals  consideren  necessari  i
imprescindible identificar les persones que ocupen els llocs de treball, o qualsevol altra informació
addicional o complementària, res impedeix d’acord amb l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
formular  i  atendre  la  petició,  si  s’escau.  Sense  que  això  comporti  l’alteració  de  l’instrument
organitzatiu, el qual haurà de respectar el contingut de la normativa aplicable. 

Resum del contingut de l'al·legació: “atès que a la plantilla presentada es contemplen complements
específics, de destí i de productivitat sense que existeixi la preceptiva valoració de llocs de treball
(...)”. 

Observació prèvia: A la plantilla  que ha estat  objecte d’aprovació inicial per part del  Ple no es
contemplen els complements específics, de destí ni complements de productivitat, que apunta el
regidor. Comprovat el document, s’observa que està integrat pels següents camps: “Plaça – Escala –
Sots-escala – Classe – Grup – Nivell C.Destí – Situació del lloc”. 
 
Informe: Al  marge  de  l’aclariment  realitzat,  s’informa  que  es  presenta  al  Ple  l’aprovació  del
pressupost  municipal,  entre  d’altres  els  documents  de  caràcter  preceptiu  són  la  plantilla  i  el
document que defineix la relació de llocs de treball existent, denominat relació valorada de llocs de
treball, i que és el document que actualment disposa l’ajuntament com a instrument organitzatiu i
que s’ha sotmès a aprovació de manera conjunta amb el pressupost municipal.  

Del contingut del document  relació valorada de llocs de treball, es desprèn la denominació de la
relació dels llocs de treball existents i el total de les retribucions del personal de manera detallada,
que se'n dedueixen dels mateixos llocs, així es desprenen els següents conceptes que formarien
part del contingut mínim de la relació de llocs de treball (arts. 74 EBEP i 29 Decret Legislatiu 1/1997)
i d’un contingut addicional com “triennis” i “incentiu productivitat”, que estarien associats amb la
persona i no el lloc de treball:

- Treballador/Departament (Administració General)
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- Càrrec  (Secretari-Interventor;  Tècnic  Mig  RRHH;  Administratiu;  Vacant  Administratiu;
Auxiliar Administratiu; Vacant Agent Notificador; Vigilant; AuxiliarJutjat).

- Retribucions bàsiques

- Triennis

- Complement Destí

- Complement Específic

- Productivitat

- Complement

- Total 

En aquest  cas concret, la valoració del  lloc de treball  no és un document preceptiu que resulti
necessari  per  a  l’aprovació  del  pressupost  municipal,  la  valoració  de  llocs  de  treball  és  un
procediment que consisteix en valorar els  llocs  de treball  existents,  en  funció del  coneixement
requerit per a exercir les funcions pròpies d’un lloc, l’esforç intel·lectual necessari per resoldre els
problemes que es presenten en el lloc de treball, el grau de responsabilitat vinculat a la naturalesa
de les responsabilitats encomanades al lloc de treball, la determinació de les condicions de treball,
la dedicació en relació a la valoració de les diferents tipologies de jornada o distribució horària del
treball i la possible incompatibilitat com la limitació en el desenvolupament d’activitats privades o
públiques  diferents  a  les  realitzades  en  el  treball  principal  per  a  determinats  llocs  de  treball
municipals.

La valoració de llocs de treball, és un procediment necessari per a la correcta assignació retributiva
del  personal  al  servei  de l’Ajuntament de Cabrils,  però en tot  cas la legislació no considera un
document de caràcter preceptiu per l’elaboració del pressupost municipal.

L’Ajuntament de Cabrils, no ha realitzat un procediment de valoració de llocs de treball, endegar un
procediment en aquest sentit pot comportar una vulneració de la normativa bàsica estatal, és pales
una constant i uniforme jurisprudència, que té el seu principal origen en els Tribunals Superiors de
Justícia  de  les  Comunitats  Autònomes,  que  de  manera  reiterada  recorda  que  el  denominat
«caràcter  singular»  del  precepte  adequacions  retributives  dels  llocs  de  treball  perquè  puguin
sobrepassar  els  límits  assenyalats  en  les  lleis  de  pressupostos,  en  cap  cas  poden  afectar  la
generalitat o a la quasi totalitat dels existents a l'organització donat que en aquest cas «(...) n'hi
hauria  prou  invocar  la  implantació  d'un  projecte  de  reforma  administrativa  perquè  es  pogués
ultrapassar el límit màxim establert en la Llei de Pressupostos (...) », S 329/2005 del TSJ de Galícia,
el mateix Tribunal en la seva S de 2-05-2002, indica:« (...) si pogués ser suficient la invocació de la
implantació  d'una  reforma administrativa  per  a  poder  superar  el  límit  assenyalat  en  la  Llei  de
Pressupostos fàcilment es podria donar pàbul al frau de llei i trencaria l'objectiu de contenció de la
despesa pública que es proposa el govern de la nació amb l'establiment de tal límit (...) ». En similar
sentit,  entre  d'altres,  es  pronuncien,  en  virtut  de  recursos  interposats  per  les  delegacions  o
subdelegacions del Govern, el  TSJ  de la Comunitat  Valenciana en SS de 7 i  2007.02.09 (LA LLEI
11901/2007), o el TSJ de Castella la Manxa en S de 17-04-2007, també el TS en recent S de 28-03-
2007 (LA LLEI 20763/2007), que en el seu FJ Primer indica: «(...) des del moment que en afectar
l'increment  retributiu  discutit  a  un important  nombre d'empleats  públics  municipals  no  es  pot
considerar que hi hagi una adequació retributiva de caràcter singular i excepcional (...) »
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Qui subscriu el present informe, considera que procedeix la desestimació d'aquesta al·legació pels
següents motius: la valoració del lloc de treball no és un document preceptiu que resulti necessari
per a l’aprovació del pressupost municipal, la valoració de llocs de treball és un procediment que
consisteix en valorar els llocs de treball existents, de considerar la corporació oportú iniciar el tràmit
de valoració dels llocs de treball existents a la corporació, haurà de tenir en compte la constant i
uniforme jurisprudència, dels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes, que de
manera  reiterada  recorden  que  el  denominat  «caràcter  singular»  del  precepte  adequacions
retributives dels llocs de treball és com el seu propi nom indica singular i de caràcter excepcional,
sense que es puguin realitzar de manera generalitzada per tot el personal ni puguin sobrepassar els
límits assenyalats en les lleis de pressupostos, que actualment impedeix creixements de la massa
salarial. 

— Resum del contingut de l'al·legació: “La plantilla no ha fixat número i règim del personal
eventual”.

Informe  : L’afirmació  realitzada  és  correcta  i  evident,  no  existeix  ni  està  previst  cap  personal
eventual a l’Ajuntament de Cabrils, no obstant això del contingut d’aquesta al·legació no es desprèn
la  voluntat  clara  o  la  finalitat  pretesa amb aquesta  afirmació,  és  a  dir  si  el  Regidor,  considera
necessari la inclusió de personal eventual a la plantilla de l’Ajuntament de Cabrils, o considera una
incorrecció el fet de no incloure personal de confiança o assessorament especial.

En el primer cas, s’informa que de considerar necessari la inclusió de personal eventual, es regirà
per allò que disposa entre d’altres l’article 9 del Decret 214/1990, així com l’article 12.1 de la Llei
7/2007, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Així  mateix,  és  important,  tenir  en  compte  la  nova  regulació  de  l’article  104  Bis)  Nou  que ha
introduït la Llei de racionalització i  sostenibilitat de l’administració local,  Llei 27/2013, relatiu al
personal eventual, establint un límit als nomenaments de personal eventual, en funció del nombre
d'habitants. En el cas de l’Ajuntament de Cabrils d’acord amb l’article esmentat, i les consideracions
realitzades pel Regidor es considerés necessari la incorporació de personal eventual, només seria
possible la existència d’una persona d’acord amb la limitació fixada per la població. 

En el segon cas, de considerar el Regidor una incorrecció el fet de no incloure personal eventual,
s’informa  que  aquesta  interpretació  no  és  correcte,  segons  normativa  esmentada,  els  llocs  de
treball reservat a personal eventual han de figurar en la relació de llocs de treball de l’entitat local,
no obstant això si no existeix aquesta classe de personal, és procedent i correcte la seva omissió al
document. 

I als efectes oportuns, emeto el present informe, no obstant això, la Corporació resoldrà allò que
estimi més convenient als interessos municipals. “

Vist  l’informe  emès  pel  Cap  de  serveis  econòmics,  en  relació  amb  el  concepte  “Incentiu  de
productivitat”. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada el 22 de gener de 2015.

 
Per tot allò anteriorment exposat, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel regidor municipal Alfredo Serrano Mora Portaveu
del  Grup  Municipal  Veïns  Independents  de  Cabrils,  en  relació  amb  l'expedient  de  Aprovació  del
Pressupost Municipal per a l'Exercici 2015, pels motius expressats en els informes emesos, del qual se'n
trametrà una còpia als interessats juntament amb la notificació d'aquest acord.
  
SEGON. Aprovar  definitivament  el  pressupost  general  de  l'Ajuntament  de  Cabrils,  per  a  l'exercici
econòmic, juntament amb les seves bases d'execució, el resum per capítols del qual és el següent:
 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                  IMPORT

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.731.700,00             
2 IMPOSTOS INDRECTES           50.000,00

      3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.223.886,00
      4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS             1.567.600,00
      5 INGRESSOS PATRIMONIALS        32.100,00
      7 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL            - 
      9 PASSIUS FINANCERS     186.363,42

TOTAL         7.791.649,42

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                  IMPORT

      1 DESPESES DE PERSONAL 2.735.507,36
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS

I SERVEIS 3.551.193,07
3 DESPESES FINANCERES                        85.297,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                      715.933,91
6 INVERSIONS REALS       214.600,00
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL       105.000,00
9 PASSIUS FINANCERS      384.118,08

TOTAL          7.791.649,42

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA BRESSOL

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                IMPORT

     3 TAXES I ALTRES INGRESSOS    136.719,00
     4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                389.763,43
     5 INGRESSOS PATRIMONIALS                          6,00
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TOTAL   526.488,43

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                   IMPORT

      1 DESPESES DE PERSONAL                     487.288,43
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS

I SERVEIS.           26.500,00
      6 INVERSIONS                     12.700,00

TOTAL                       526.488,43

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MUNICIPAL

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                               IMPORT

      4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS            20.000,00
          
TOTAL       20.000,00

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              MPORT

     2    DESPESES EN BÉNS CORRENTS
                                I SERVEIS.        14.000,00
     6                         INVERSIONS REALS                      6.000,00
     
TOTAL      20.000,00

ESTAT DE PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS I PROMOCIONS

MUNICIPALS, S.A.

ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                 IMPORT

     3 ALTRES INGRESSOS        187.646,00
     4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                  172,235,86
     5 INGRESSOS PATRIMONIALS                  20,00
     TOTAL  359.901,86
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ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                   IMPORT

1                                 DESPESES DE PERSONAL                  127.345,46
2                                 COMPRA DE BÉNS CORRENTS 

I SERVEIS.      231.756,40
      3               DESPESES FINANCERES                                800,00

TOTAL     359.901,86

TERCER. Aprovar definitivament les Plantilles de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Escola Bressol i
de la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A.

 

QUART. Trametre'n una còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Generalitat de Catalunya.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sr. Serrano: Bona  nit. Unes petites intervencions, com que és un tema recurrent. Les al·legacions que va
presentar el meu Grup es basaven en dos complements específics com per motivar que s’havia dit que
s’estava  fent  una  avaluació  de  llocs  de  treball  que  sembla  ser  que  se  n´han  fet  tres  en  aquest
Ajuntament en aquesta legislatura però cap s´ha presentat al Ple per a la seva aprovació. 
Quatre punts: hi ha un document de serveis econòmics que parla que no s´ha de confondre incentiu de
productivitat amb complement de productivitat. Aquí sí que vull dir que les retribucions dels funcionaris
municipals estan clarament definides en el Decret 214/90, i el Decret 214/90 parla de complement de
productivitat. Complement específic també en concret parla de que hi te que haver una valoració de
llocs de treball que tampoc la he trobat, però l´altre dia a la Comissió informativa vaig demanar una
sèrie de documents i una sèrie de càlculs que no tinc i per posar un exemple, quatre administratius del
mateix Departament, per exemple hi ha un administratiu que cobra el 42% de les retribucions bàsiques
9.884 pues cobra 4.177 d´incentiu de productivitat. Un mateix administratiu del mateix Departament
sobre  la  mateixa  retribució  bàsica  de 9.884  cobra  un 24  % d´aquest  concepte  que  són  2.411,  per
exemple. Hi ha un cos, en concret la Policia local.  Hi ha quatre persones que cobren un 64 % de les
retribucions bàsiques en conceptes d´incentiu de productivitat, o sigui una retribució bàsica igual per
tots 8.378 hi ha qui cobra 5.400 d´incentiu de productivitat, hi ha qui cobra 768, hi ha qui cobra 117 i hi
ha qui cobra 0. Podria extendre´m més, però jo no estic dient que això estigui malament, lo que passa
que lo que sí vaig demanar són els càlculs per als quals s´ha arribat a aquests complements que continuo
dient  que és productivitat  i  tot  això s´ha de fer  una sèrie d´informes en els  que s´ha d´exposar als
regidors que formem part de l´Ajuntament els motius pels quals s’assignen aquests incentius inclosos al
complement específic. I tot això dintre d´un límit perquè la legislació, aquest article, aquest Decret 214
parla  en  l´article  175  parlant  dels  complements  hi  posa  uns  topes  fins  a  un  màxim  del  75%  pel
complement específic en qualsevol de les seves modalitats parlant de massa salarial fins a un màxim d
´un 30% de complement de productivitat i fins a un màxim d´un 10% de gratificacions. Torno a repetir,
no dubto que estigui bé ni dubto que estigui malament, el que passa és que vull tenir els elements per
poder jutjar si això compleix el que diu el Decret i, torno a repetir, considero que hi ha unes desviacions
que no entenc. Bàsicament és això. De tota manera si es desestimen les meves al·legacions pues no
tindré més remei que demanar una tercera opinió d´un organisme superior. Gràcies.

Sra. Alcaldessa: Molt bé. A veure. Això que vostè diu de lo de l´incentiu de productivitat, això ve des de l
´any 2005, que es va fer un conveni aquí a l´Ajuntament. Desprès en el 2006 l´Estat va dir que l´IPC en
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principi era del 2,7 baixava molt més, però com que aquí s´havia fet el conveni que l´IPC aquest es
mantenia, aleshores el mateix Estat en una Llei va posar un apartat que deia que els ens locals podien
incentivar la productivitat dels seus treballadors. Aleshores es va decidir posar aquesta diferència que hi
havia de l´IPC del que deia l´Estat al que en realitat es tenia que pagar en aquest apartat de l´incentiu de
productivitat,  que l´incentiu de productivitat  no té res a veure,  o sigui,  l´incentiu està en el  sou  el
complement de productivitat no. El complement de productivitat està segons la productivitat de cada
treballador i precisament en aquest Ajuntament no hi ha complement de productivitat per ningú. Si l
´incentiu de productivitat que amb aquesta Llei de Pressupostos de 2005 que deia, com acabo de dir,
que es podia incentivar la productivitat dels treballadors, es va agafar i es va posar aquesta diferència de
l´IPC  en aquest apartat. No és així a partir del 2010, que al 2010 això ni tan sols es podia fer, el mateix
Estat va dir que això no es podia fer i des del 2010 està tot congelat, tan l´incentiu aquest com els
mateixos  sous.  Per  tant  no  té  res  a  veure  el  complement  de  productivitat  amb  l´incentiu  de
productivitat. El complement de productivitat, repeteixo, és per la feina que es fa, es fa un calendari d
´unes  feines  que  s´han  de  fer  i  si  es  compleix  amb  totes  aquestes  feines  aleshores  es  paga  el
complement de productivitat, no l´incentiu, que és diferent. En un complement de productivitat no es
devenguen  pagues  dobles  ni  tampoc  es  post  cobrar  per  les  vacances  i  en  canvi  amb l´incentiu  de
productivitat com que, li repeteixo, és sou, sí que es poden pagar les pagues dobles dintre les pagues
dobles i dintre de les vacances.

Sr.  Serrano:  A  veure,  l´explicació  que  ha  donat  vostè  que  està  recollida  en  l´informe  de  Serveis
econòmics no pot ser perquè des del 2005 fins al 2010, cinc anys de diferència salarial, que per cert la
resta de funcionaris de la Generalitat no tenen aquest incentiu, només és aquí, en l´Ajuntament, que jo
sàpiga, de Cabrils. Però bé, tornant a l´exemple, no és possible que en cinc anys sobre una retribució
bàsica de 9800 € a una persona se li apliquin 4100 de diferencial entre el conveni i l´IPC. Això no quadra.
Hi ha algú que té el 65% de les retribucions bàsiques en l´incentiu de productivitat. Hi ha un cas de 9.880
i l´ incentiu de productivitat són 6.400. Però en definitiva, que és el que deia al principi, jo m´ho crec. Jo
vull veure els càlculs que s’han fet per arribar a aquests números, i aquests càlculs per prendre una
decisió jo no els he vist i senzillament és això. 

Sra. Alcaldessa: Molt bé. Algú és vol fer alguna intervenció? Doncs passen a les votacions.

Atès que no es produeix cap altra intervenció es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per majoria, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Regidora no adscrita: Sra. Ana Maria Sierra.

Vots en contra:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle

Abstencions:

o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
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o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona 
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3.- Dictamen que proposa l  ’aprovació de l’encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Cabrera de
Mar per dur a terme el procediment de licitació i contractació del contracte de servei de recollida
selectiva i transport de vidre, paper/cartró, envasos, llaunes i tetrabrik del terme municipal de Cabrils.

“Atès la necessitat de dur a terme la licitació i contractació del servei de recollida selectiva i transport de
vidre, paper/cartró, envasos, llaunes i tetrabreak per part de l’Ajuntament de Cabrils. 
Vist  l’interès  i  la  predisposició  mostrada  per  part  del  municipi  de  Cabrera  de  Mar,  amb  l´intenció
d’agregar la demanda del nostre municipi consistent en el servei de recollida selectiva i transport, a la
licitació prevista amb la finalitat d’estalvi econòmic i procedimental. 
Vist  que  l’article  10  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així  mateix,  l’apartat  5è  preveu  que,  si  l’òrgan,  organisme o  entitat  pública  que  rep  l’encàrrec  no
pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Cabrils està interessat a participar en el benefici econòmic
que comporta una licitació i adjudicació conjunta amb el Municipi de Cabrera de Mar en relació amb la
prestació  del  servei  de  recollida  selectiva  i  transport  de  vidre,  paper/cartró,  envasos,  llaunes  i
tetrabreak.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.
En virtut de tot això, l’Alcaldessa proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per dur a terme el
procediment de licitació i contractació del contracte del servei de recollida selectiva i transport de vidre,
paper/cartró, envasos, llaunes i tetrabreak del terme municipal de Cabrils. 
Segon.- Facultar  com en dret  sigui  menester  a l’alcaldessa de l’Ajuntament,  per  a la  signatura dels
documents  que  es  derivin  d’aquest  acord  als  efectes  que  es  portin  a  terme  totes  les  actuacions
necessàries per a l’execució dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Cabrera de Mar.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sra.  Alcaldessa:  Això  és  que  licitem  el  contracte  per  la  recollida  selectiva  i  com  que  ens  hem
mancomunat amb Cabrera de Mar tot el tràmit l’està fent Cabrera de Mar, però amb presència també
dels tècnics del nostre Ajuntament, és a dir que ells  fan tota la paperassa i  després el  contracte el
signarem evidentment els dos alcaldes. Al ser mancomunat esperem que hi hagi alguna reducció en el
preu, i estem en això. Algú vol prendre la paraula?

Sra. Mercè Fernández: Bona nit a tothom. Sabem ja quin estalvi ens suposarà aquesta gestió?

Sra. Alcaldessa: No, encara  no. Sr Serrano?

Sr. Serrano: Bé, no té res a veure amb això. Acabo de rebre un missatge de la Sra. Garcés. Que ha anat
tot bé. Considero que ho havia de dir.

Sra. Alcaldessa: Molt bé. Moltes gràcies. Sr Viudez?
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Sr.  Viudez:  Jo  suposo que la  Sra.  Alcaldessa ja  deu estar  informada de que d´aquí  a  dues  o  tres
setmanes el Consell Comarcal del Maresme conclourà la fase final del diàleg competitiu per la selecció d
´un soci privat per constituir una societat d’economia mixta pel servei de recollida de residus municipals.
Aquesta empresa del Consell Comarcal oferirà aquest servei als municipis del Maresme. Entenem que la
signatura d´aquest conveni és precipitat. El Govern ha explicat perquè opta a un conveni exclusiu amb
Cabrera de Mar i no amb un bon nombre d´Ajuntaments de la Comarca. Recomanem al Govern que
retiri aquest punt de l´ordre del dia ja que tenim dubtes raonables per pensar que el conveni acompliria
millor que un acord amb el Consell Comarcal del Maresme els objectius principals perseguits, com ha dit
vostè un preu més competitiu i economies d´escala i per tant, com deia, emplacem al govern que estudiï
l´oferta del Consell Comarcal abans de procedir amb l’aprovació d´aquest conveni i, si no es retirés, el
nostre grup municipal d´Esquerra Republicana-Consens per Cabrils votaria en contra.

Sra. Alcaldessa: Nosaltres ja vam estar amb el Consell Comarcal amb la recollida selectiva, amb una part
de la recollida, i, la veritat, no va ser gaire satisfactori.  Per tant, aleshores vam decidir de nosaltres
diferent, perquè el Consell Comarcal de fet ja ho feia això de la recollida selectiva. Aleshores, com que a
Cabrera se li acabava el contracte i a nosaltres d´una part de la recollida se´ns acaba dintre de poc, ens
corria pressa i no esperar al Consell Comarcal del Maresme a que fes la oferta que pogués fer. Ja dic, l
´experiència amb el Consell Comarcal no va ser gaire favorable, per tant entenem que millor si ho fem
nosaltres amb Cabrera de Mar o Cabrera de Mar amb nosaltres, es indiferent. No retirarem aquest punt.

Sr. Viudez: Però vostès saben que d’aquí a un parell o tres de setmanes això estarà finalitzat.

Sra.  Alcaldessa:  Es  diu  un  parell  o  tres  de  setmanes.  No  vol  dir  que  sigui  veritat.  Perquè  tota
l’experiència que tenim en aquests temes s’allarga amb el temps. Sempre es diuen un parell o tres de
setmanes i no és així. Així ha passat també amb un tema del gasoil, de la compra mancomunada del
gasoil que nosaltres ens hi vam adherir i fa més d’un any i escaig que tenia que ser ja i no ha arribat.
També la banda ampla o el que tenien que posar del Consell Comarcal, la fibra òptica, perdó, en aquí al
municipi de Cabrils i estem esperant fa dos anys, també. O sigui, a nosaltres se´ns vindrà el temps a
sobre i no tindrem res preparat i entenem que el que no podem deixar és el municipi sense servei. Per
tant optem per el que tenim més a  ma i que, a més a més, també ens repercutirà un benefici, que és
anar mancomunat amb Cabrera de Mar. Algú més vol prendre la paraula? Doncs passem a la votació.

Atès que no es produeix cap altra intervenció es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat en la
votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Vots en contra:

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona 
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Abstencions:

o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle

4.- Dictamen que proposa l  ’aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca pública de Cabrils

“Vista la memòria de l’Alcaldia, en què es considera pertinent aprovació per part del consistori d’una
disposició general que reguli les normes d’ús de la biblioteca pública de Cabrils en la propera sessió
plenària que es celebri.  

D’acord amb l’informe de legalitat emès per la secretària-interventora de l’ajuntament.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

D’acord amb el que disposa l’art. 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, sobre la competència del Ple per a l’aprovació d’ordenances. 

Per tot l’exposat, i en ús de les competències que m’atorga l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de  bases  del  règim  local  i  la  normativa  catalana  concordant,   l’alcaldessa  proposa  a  la  Comissió
informativa que elevi al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la Biblioteca pública de Cabrils, d’acord amb el text que
s’incorpora a l’expedient.

Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència aquest acord inicial mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, per tal
que  es  puguin  presentar  al·legacions  i/o  reclamacions,  i  fer-ne  difusió  mitjançant  la  publicació  de
l’aprovació de l’acord en el diari El Punt. El termini d’informació pública començarà a comptar des del
dia de la publicació de l’anunci al BOP. 

Tercer.-  Disposar que,  si  no s’hi  formula cap al·legació ni reclamació durant el  termini  d’informació
pública, es procedirà directament a la publicació i el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovat definitivament un cop transcorregut el termini establert en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra.  Alcaldessa:   Bé,  això  és  aprovar  precisament  el  Reglament  de  la  Biblioteca  perquè  des  de  la
Diputació i des de les mateixes Directores de les Biblioteques com la nostra directora, demanen això, un
Reglament per als usos de la Biblioteca i hem parlat amb el regidor, ha parlat amb la directora de la
Biblioteca nostra, I ens hem posat d´acord i per això portem al Ple, per a la seva aprovació. Algú vol
prendre la paraula?
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Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat a la
votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Anna Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

5.- Dictamen que proposa la   creació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cabrils  .

PROPOSTA D’ACORD

 “Atesa  la  necessitat  de  crear  una  Seu  Electrònica  en  aquest  Municipi  amb  l'objecte  de  permetre
l'exercici del dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans
electrònics, de conformitat amb la Llei 11/2007,de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans.

Atès  que  la  creació  de  la  Seu  Electrònica  s'ajusta  als  principis  de  publicitat  oficial,  responsabilitat,
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.
 
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels
Ciutadans, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS
 
PRIMER. Crear  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament,  disponible  en  l'adreça  URL
http://cabrils.sedelectronica.es/,  la  titularitat,  gestió  i  administració  de  la  qual  correspon  a  aquest
Ajuntament.
 
SEGON. La  seu electrònica  se subjecta en els  principis  de publicitat  oficial,  responsabilitat,  qualitat,
seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
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TERCER. La seu electrònica serà accessible als ciutadans tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre
hores del  dia.  Només quan concorrin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu es podrà
interrompre, durant el temps imprescindible, l'accessibilitat d'aquesta.
 
QUART. D'acord amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, els drets reconeguts en l'article 6 d'aquesta Llei, podran ser
exercits en relació amb els procediments i actuacions adaptats a aquesta, en aquest sentit, l'Ajuntament
farà públic en la seu electrònica i mantindrà actualitzat el catàleg de procediments i actuacions.
 
CINQUÈ. Establir  que  la  publicació  en  el  tauler  d'edictes  de  la  seu  electrònica  tindrà  caràcter
complementari  a  la  publicació  en  el  tauler  d'anuncis  municipal,  sense  perjudici  de  que  pugui  ser
substituïda per aquesta publicació electrònica en els casos en què es consideri convenient. 
 
SISÈ. Des de la seu electrònica s'accedirà al perfil de contractant de l'Ajuntament, el contingut del qual
s'ajustarà al que disposa la normativa de contractació. 
 
SETÈ. La seu electrònica tindrà el contingut marcat en la legislació aplicable, i hi constarà, en tot cas:
 
a) La identificació de la seu, així com de l'òrgan o òrgans titulars i dels responsables de la gestió i dels
serveis posats a disposició dels ciutadans en aquesta. 
 
b) La informació necessària per a la correcta utilització de la seu, incloent el mapa de la seu electrònica o
informació  equivalent,  amb  especificació  de  l'estructura  de  navegació  i  les  diferents  seccions
disponibles.
 
c) El sistema de verificació dels certificats de la seu i dels segells electrònics.
 
d) Un accés al registre electrònic i a les normes de creació del registre o registres electrònics accessibles
des de la seu.
 
e) La informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
 
f)  L'Inventari  d'informació  administrativa,  amb  el  catàleg  de  procediments  i  serveis  prestats  per
l'Ajuntament.
 
g) La relació dels mitjans electrònics a què es refereix l'article 27.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.
 
h) Un enllaç per a la formulació de suggeriments i greuges davant els òrgans que en cada cas resultin
competents.
 
i) L'accés, si escau, a l'estat de tramitació de l'expedient, prèvia identificació de l'interessat.
 
j) La comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans o organismes públics
que abasta la seu que hagin estat autentificats mitjançant codi segur de verificació.
 
k) La indicació de la data i hora oficial.
 
l) El calendari de dies hàbils i inhàbils a efectes del còmput de terminis.
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VUITÈ. L'Ajuntament publicarà de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual
sigui  rellevant  per  garantir  la  transparència  de  la  seva  activitat  relacionada amb el  funcionament  i
control  de  l'actuació  pública,  tot  això  de  conformitat  amb  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
En aquest sentit, l'Ajuntament publicarà: 
 
—  Informació institucional, organitzativa i de planificació.
 
—  Informació de rellevància  jurídica,  això és  normativa  pròpia,  tant  ordenances o reglaments com
ordenances fiscals o qualsevol altra disposició de caràcter general.
 
— Informació econòmica, pressupostària i estadística».
 
NOVÈ. S'habilita  l'Alcaldia  Presidència  perquè  adopti  les  mesures  organitzatives  necessàries  que
permetin el desenvolupament de les previsions d'aquest acord i pugui modificar els aspectes tècnics que
calguin  per  motius  de  normalització,  interoperabilitat  o,  en  general,  adaptació  al  desenvolupament
tecnològic.
 
DESÈ. La seu electrònica entrarà en funcionament a las zero hores i un segon del dia 1 de febrer de
2015.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra.  Alcaldessa:  Com bé ens ha dit  la  Secretària és una manera més d’obrir  l’ajuntament a tota la
ciutadania. O sigui ara qualsevol persona que tingui que fer algun tràmit amb l’ajuntament podrà fer-ho
a través de casa seva amb l’ordinador, podrà venir físicament, si vol, però també podrà mirar com estan
els seus expedients, a quin lloc es troben, com s’estan solucionant i podrà tenir tota la informació de
l’ajuntament en aquesta seu electrònica.  Algú vol prendre la paraula? Sr. Viudez?

Sr.  Viudez:  Sí,  gràcies. Esquerra  Republicana  votarà  a  favor  d’aquesta  proposta  i,  com ja  ha dit  la
secretària-interventora,  l’ajuntament  de  Cabrils  es  dota,  al  posar  a  disposició  dels  veïns  de Cabrils
aquesta seu electrònica, d´una eina perquè els seus usuaris puguin gestionar des de casa a qualsevol dia
de l´any i a qualsevol hora un conjunt de serveis que fins ara no tenien a la seva disposició. També ha dit
que són dues lleis les que obliguen a les corporacions a una major transparència, són la llei 11/2007 de
22 de Juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 19/2013 de transparència i accés a
la informació pública i  bon govern. I  ha hagut de ser la obligació la que entenem empènyer aquest
govern a una major transparència. Ara tenim una eina, però ara cal omplir-la de continguts. Confiem que
en els pocs mesos que resten per les eleccions aquest govern acabi finalment creient-s’ho, cosa que fins
ara entenem, com demostren els fets, no sembla que sigui així.

Sra. Alcaldessa: Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Viudez, i sobre tot gràcies per la informació, que ja m’havia
dit la secretària-interventora, però m’agrada que puntualitzi.

Sr. Viudez: Precisament el que volia puntualitzar és que és una obligació per les administracions.

Sra. Alcaldessa: Sí, però ara digui’m vostè quants Ajuntaments el dia 1 de Febrer ho tindran a disposició
dels ciutadans .
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Sr. Viudez: Ara en aquest moment no li puc dir, però si vol d’aquí una estona.

Sra. Alcaldessa: No, perquè no n’hi ha gaires. Gràcies, de totes maneres. Alguna intervenció més? El Sr.
Serrano?

Sr. Serrano: Sí, jo m’abstindré. De tota manera, deixar constància que l’ajuntament de Barcelona, això fa
molt temps que funciona i..

Sra. Alcaldessa: Home,...!!

Sr. Serrano:  Home, no. I això fer-ho a final de legislatura, com bé diu el Sr. Viudez, vostès el tema de la
transparència no ha sigut el seu fort. Per tant no els hi puc votar això.

Sra. Alcaldessa: Si ens compara amb l’ajuntament de Barcelona, gràcies Sr. Serrano, perquè és una bona
comparació.  Clar,  compari’m  amb  un  altre  Ajuntament  de  més  a  prop,  perquè  evidentment  el
pressupost de l’ajuntament de Cabrils no és el mateix que el pressupost de l’ajuntament de Barcelona.
Algú més vol fer alguna intervenció? La Sra. Carme Torres?

Sra.  Carme Torres:  Sí,  bona tarda. Des del  nostre grup estem d´acord perquè tot  el  que sigui  tirar
endavant i posar-nos a les noves tecnologies ho trobem positiu per guanyar temps, per estalviar paper,
per estalviar temps, ho considerem positiu. Aleshores com és un servei que posem de cara al  públic i
que suposo que tothom ho farà servir, només volia preguntar quin és el cost d´aquest servei perquè la
gent sigui conscient del que val això i de que realment val la pena que ho utilitzem.

Sra. Alcaldessa:  El cost de l´Ajuntament és realment el mateix que estem pagant ara pel servei que
tenim informatitzat ja dintre de la casa. És una aplicació més que ofereixen però al mateix cost. Amb el
servei  que  nosaltres  ara  teníem que  fa  temps  que  es  va  implantar,  perquè  tot  estigui  dintre  de  l
´ordinador i puguis estar mirant com estan les gestions, a quin lloc estan aturades i a quin no i tot el que
entra per registre d´entrada, tot això estarà informatitzat. En aquest mateix preu, ens entra això altre.
Sí.. el Senyor Oberle?

Sr. Oberle: Bona nit. També votaré a favor per les raons ja explicades pels companys i voldria dir també
que cal tenir un certificat d’identificació digital per poder utilitzar el servei i potser és una bona idea
instar l’atenció al ciutadà en que cada ciutadà quan arribi i faci una intervenció en persona, explicar els
avantatges del certificat digital.

Sra. Alcaldessa: Sí. Moltes gràcies. Evidentment s´ha de fer publicitat perquè tota la ciutadania sàpiga
que  pot  demanar  aquest  identificador  i  per  poder  fer  totes  les  seves  intervencions  a  través  de  la
informàtica.  Gràcies. Algú més? El Sr. Serrano?

Sr. Serrano: Sí. El volum d´una empresa o d´un Ajuntament no té res a veure amb l’eficàcia. El que és
important és els seus dirigents. Un petita i mitjana empresa pot ser igual de competitiva i d’eficaç que
una multinacional, va en funció de la gent que dirigeix. 

Sra. Alcaldessa: No, jo només li he dit abans per la comparació amb l’ajuntament de Barcelona, que és
una comparació, cosa de la que estem molt satisfets.

Sr. Serrano: Jo no he comparat amb ningú.

Sra. Alcaldessa:  No!. Sra. Mercè Fernández?
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Sra. Mercè Fernández: Ja que tothom dóna les seves raons, Iniciativa també votarà a favor i hem de dir,
com es diu quotidianament val  més tard que mai.  Benvinguda sigui  aquesta iniciativa d’obertura al
poble.

Sra. Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció?

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat en la
votació:

Vots a favor:

o   Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil  Tomàs, Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o  Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

6.- Dictamen   que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació
de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils

PROPOSTA D’ACORD

“El  dia  29 de setembre de 2011,  el  Ple  de l’Ajuntament  va  aprovar  provisionalment  l’aprovació  de
l’ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils.
Atès que durant el període d’exposició pública no es van presentar al·legacions, l’ordenança va quedar
definitivament aprovada i va ser publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en
data 2 de gener de 2012, modificada en sessió plenària de 31 de maig de 2012. 

L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
preveu  que  la  creació,  modificació  i  supressió  dels  fitxers  de  les  administracions  públiques  només
podran  fer-se  per  mitjà  de  disposició  general  publicada   al  Butlletí  Oficial  de  l’Estat  o  diari  oficial
corresponent.

L’article  54  del  Reial  Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal, estableix
el contingut que ha de contenir la disposició general de creació dels fitxers.
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L’article 3 de la Llei 32/2010, de l'1 octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que
la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades en matèria de Protecció de Dades.

Vista la memòria elaborada per l’alcaldia i l’informe jurídic emès per la secretària interventora.

D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i
en el seu cas, en la legislació autonòmica.

La  creació  de  l’ordenança  que  es  proposa  respon  al  compliment  de  les  previsions  normatives
esmentades anteriorment.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

Per tot l’exposat, l’alcaldessa eleva al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades
de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils. 

Segon.- Aprovar ex novo l’Annex 20 de l’ordenança, pel qual es crea el fitxer GESTIONA, d’acord amb el
text que s’incorpora com a Annex.

Tercer.- Sotmetre a informació pública els presents acords provisionals, així  com el text complet de
l’Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, per tal que
s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions.

Quart.- Disposar  que,  en  el  supòsit  que  no  s’interposi  cap  reclamació,  els  acords   provisionals
esdevindran definitius i serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de la modificació.

Cinquè.- Disposar que es procedeixi a la inscripció del fitxer referit a l’acord segon a l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades de caràcter personal, un cop s’hagi produït l’aprovació definitiva de la modificació
de l’ordenança.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Alcaldessa: Bé, aquest punt número 6 és a conseqüència del punt número 5. Com que es crea
aquest fitxer perquè el ciutadà pugui accedir a totes les seves dades a través de l´ordinador, aleshores es
posa un annex a l´ordenança reguladora que nosaltres ja tenim, de protecció de dades. Aleshores fem
un annex per poder-ho posar en aquesta ordenança. Algú vol prendre la paraula?

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat a la
votació:
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Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

7.- Dictamen que proposa l  ’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de l’Ajuntament de
Cabrils  .

PROPOSTA D’ACORD

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan  es  modifiquen  les  Ordenances  fiscals,  els  acords  de  modificació  hauran  de  contenir  la  nova
redacció dels preceptes afectats.

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 com a estri de comunicació informativa dels ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de
la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat. 

Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, obeeixen al compliment de
les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vist l’informe de legalitat emès per la secretària interventora i l’informe econòmic-financer emès pel cap
dels Serveis Econòmics municipals.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

Per tot l’exposat, l’alcaldessa eleva al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de l’Ajuntament de
Cabrils, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit: 

“Article 2. Fet imposable

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació
necessària per determinar si procedeix concedir denegar i rehabilitar la llicència urbanística sol·licitada o
si l’activitat  comunicada realitzada,  o que es pretengui  realitzar,  s’ajusta a les determinacions  de la
normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu
l’article article 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i
l’article 187.4 del TRLUC.”

“Article 6. Quota tributària

1. Quan la intervenció municipal  es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se'n
despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

a) El 0,65 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, amb un mínim de 40 euros. 
b) El 0,02 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior, amb un mínim de 40 euros.
c) El 0,04 per cent, amb un mínim de 60 euros, en les parcel·lacions urbanes, la constitució d’un règim de
propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació, i les operacions que
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet
constar en una declaració d’obra nova precedent.
d) El 0,04 per cent, en les demolicions de construccions o edificacions.
e) 20 euros per m2 amb un mínim de 40 euros, en el supòsit 1.d) de l’article anterior.
f) El 0,02 per cent, amb un mínim de 40 euros,en el supòsit de comunicació prèvia de primera utilització i
ocupació.
g)  40 €, en qualsevol altre supòsit en què l’exigència de llicència fos substituïda per la presentació de
declaració responsable o comunicació prèvia.

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst per
a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció
sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia les quotes que s'hauran de liquidar seran el
50 per cent de les que s'assenyalen en els apartats anteriors, amb un mínim de 40 euros, sempre que
l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.  

3. En els casos que per canvi normatiu es modifiqui el règim d’intervenció administrativa de llicència a
comunicació prèvia o declaració del responsable pels càlculs de la quota tributària seran aplicables els
mateixos  elements  de  la  base  imposable  i  els  mateixos  percentatges  establerts  sempre  i  quan  no
contravinguin la legislació aplicable.”

Segon.- Adaptar la redacció de la Disposició Final de l’Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de l’Ajuntament de
Cabrils, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit: 

“La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
29 de gener de 2015, entrarà en vigor un cop publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
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Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les que figuren amb redactat definitiu, en
els articles 2 i 6, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.”

Tercer.- Sotmetre el present acord a exposició pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la
inserció de l’anunci corresponent al tauler d’edictes de la corporació i la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.

Quart.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, amb la inclusió del text complet de l’ordenança. 

Durant  el  període  d’exposició  pública  de  l’ordenança,  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.  Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat de tràmit
ulterior, llevat de la publicació.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: Gràcies. De fet ha sortit una Llei nova ara d’urbanisme que es pot ampliar quan s´ha
començat una obra i no s´ha acabat es pot demanar una ampliació fins un any  més. Aleshores de fet
modifiquem la ordenança aquesta número 11 sobre aquesta nova llei que ha sortit d´Urbanisme i no
necessàriament  si  la  persona  ja  ha  començat  l´obra  si  demana  una  ampliació  del  termini  no
necessàriament ha de tornar a portar tot l´expedient. Només amb el mateix expedient inicial ja serveix i
la gent per exemple, que havia d´acabar,per exemple  ara al Gener se li pot ampliar fins a Desembre del
2015 i així successivament cada any que es comenci una obra es pot ampliar en el termini que tingui. Es
pot ampliar un any més. Algú vol fer una intervenció? 

Atès que no es produeix cap intervenció, es procedeix a la votació. 

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat en la
votació.

Vots a favor:

o   Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil  Tomàs, Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o   Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra
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Abstencions

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona

              Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret

8.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme

PROPOSTA D’ACORD

“Vista  la  proposta  de modificació  dels  estatuts  del  Consorci  local  Localret  del  que l’Ajuntament  de
Cabrils en forma part com a ens consorciat.

Vist que s’escau procedir a realitzar aquesta modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la
Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de  racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma
administrativa

Vist que, amb aquests antecedents, l’Assemblea General del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014 ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament:

 L’article 2 incorpora un últim apartat:

El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.

 L’article 7 incorpora un tercer apartat:

7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà
propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats.

 L’article 23 queda redactat de la següent manera:

El  Director  general  serà  nomenat  pel  Consell  d’Administració  a  proposta  del  President  i  tindrà  la
condició de personal laboral d’Alta Direcció.

 L’article 25 queda redactat de la següent manera:

Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà
constituït per:

a) Personal adscrit per administracions participants.  Aquest personal s’integrarà en la plantilla del
Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva
administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la
que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

b) Personal  propi,  que engloba  el  personal  contractat  en  règim laboral  amb  anterioritat  a  31  de
desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i
pressupostària.
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25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.

25.3 El personal del Consorci es regeix per la seva normativa de funció pública o per la legislació laboral,
segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.

 L’article 26 queda redactat de la següent manera:

Secretaria i Intervenció

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

26.2 La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal
funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària,
correspondrà  a  la  Intervenció  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona o  per  funcionaris  tècnics  que
actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona.

 L’article 29 queda redactat de la següent manera:

Règim pressupostari, comptable i de control

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la
matèria estableixi en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els
requeriments  d’informació  comptable  i  financera,  al  calendari  municipal,  sense  perjudici  del
compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 

29.3 Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d’altres, a
les  competències  per  a  l’autorització  o  disposició  de  despeses,  als  dipòsits  del  fons  i  persones
autoritzades per al seu moviment i a l’operatòria en pagaments.  Tots els actes, documents i expedients
de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva
naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 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.

29.4  La  funció  pública  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmico-financera  i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de
control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.

29.5  Els  comptes  anuals  del  Consorci  es  sotmetran  a  una  auditoria  externa  sota  la  direcció  de  la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

 S’incorpora un article 29 bis:
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Autoritzacions

Sense  perjudici  del  compliment  de  les  previsions  aplicables  sobre  estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica

d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs , crèdits i avals.

 L’article 32 queda redactat de la següent manera:

Separació del Consorci

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment.  El dret de separació
haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret
acrediti  estar  al  corrent  dels  seus  compromisos  adquirits  i  garanteixi  la  liquidació  de  les  seves
obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de
les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la
LRSAL.

 L’article 33 queda redactat de la següent manera:

Dissolució del Consorci

33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants
c) Per impossibilitat legal o material de complir amb les seves finalitats
d)  Per  transformació  del  Consorci  en  una  altra  entitat  per  acord  de la  majoria  absoluta  dels  seus
membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes

33.2 La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

33.3 L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d’acord, exercirà
com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.

33.4 El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de
conformitat  amb  el  percentatge  corresponent  a  la  seva  aportació  anual  i  el  número  d’anys  que
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.

33.5 Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de
la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.

33.6 Les entitats consorciades podrà acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió
global  d’actius  i  passius  a  una  altra  entitat  jurídicament  adequada  amb  la  finalitat  de  mantenir  la
continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci.
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Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts
dels Consorci,  segons allò previst  a l’article 322 del Reglament d’Obres,  Activitats i  Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la
Junta  General,  sigui  ratificat  pels  ens  i  les  administracions  que  en  formen  part,  acordada  amb  les
mateixes  formalitats  que  per  a  l’aprovació,  pel  quòrum  de  majoria  absoluta  de  membres  de  la
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de
caràcter definitiu,  posterior aquesta darrera al  sotmetiment de l’expedient  a informació pública pel
període de 30 dies.

Vist l’informe de Secretaria de data 7 de gener de 2015.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels  següents

ACORDS

PRIMER.- RATIFICAR  INICIALMENT  l’expedient  de  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  LOCALRET,
aprovat inicialment per acord de l’Assemblea General del Consorci LOCALRET de data 27 de novembre
de  2014 per  tal  d’  adaptar-los  tant  a  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat  de  l'Administració  Local  (LRSAL),  com  a  la  Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de
racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma  administrativa,  segons  el  que  s’ha
assenyalat a la part expositiva de l’acord.

SEGON.- SOTMETRE l’expedient  a informació  pública  pel  termini  de  trenta dies  hàbils  a  efectes  de
presentació d’al·legacions i  reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci  al  BOP de Barcelona,  al
DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als  interessats i  a les entitats que han exercit  la
iniciativa.

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del Estatuts del
Consorci LOCALRET pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.

CINQUÈ.- FORMULAR  encàrrec  al  Consorci  LOCALRET  per  tal  que,  actuant  en  nom  i  representació
d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva,
formuli el  tràmit d’audiència als interessats, així  com procedeixi a la publicació íntegra el text de la
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci LOCALRET, als efectes escaients.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa:  Això ve donat per Llei també. Com en tots els ens que estem consorciats, s’han de
modificar els Estatuts. Aquest punt número 8 és amb residus sòlids urbans del Maresme. Després vindrà

32



el 9 i el 10 que també més o menys és el mateix en diferents ens en els que estem consorciats. Algú vol
fer alguna intervenció?

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat a la
votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

9.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci  Parc Serralada
Litoral

PROPOSTA D’ACORD

“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell Plenari de 20
de novembre de 2013, en fase d’aprovació definitiva.

En el decurs del tràmit d’aprovació i entrada en vigor dels Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la qual ha inclòs una
nova  Disposició  Addicional  Vint  en  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic
dels  Consorcis”,  fixant  nous  paràmetres  organitzatius  per  a  aquest  model  organitzatiu.  Per  la  seva
banda, la Disposició Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels
Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei. 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en matèria de separació dels seus membres
i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau procedir formular una modificació estatutària
per tal d’adaptar els estatuts vigents del Consorci.

El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió extraordinària celebrada el 19 de
novembre de 2014, ha adoptat l’acord de d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral,  per tal d’adaptar-los tant a la  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
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racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local  com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts dels
Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord del Consell Plenari, ratificat pels ens i les
administracions que en formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de
manera que els ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu,
posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies.

Vistos els articles 10.20 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció de data 4 de desembre de 2014.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels  següents

ACORDS

PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral de data 19 de novembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa,  d’acord
amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes
legals.

SEGON.- SOTMETRE l’expedient  a informació  pública  pel  termini  de  trenta dies  hàbils  a  efectes  de
presentació d’al·legacions i  reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci  al  BOP de Barcelona,  al
DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als  interessats i  a les entitats que han exercit  la
iniciativa.

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del Estatuts del
Consorci  del  Parc  de la  Serralada  Litoral  pel  cas  que durant  el  període  d’informació  pública  no es
presenti cap reclamació o suggeriment.

CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, actuant en nom i
representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació
inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra
el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als
efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.- DONAR  TRASLLAT  del  present  acord  al  Consorci  del  Parc  de  la  Serralada  Litoral,  als  efectes
escaients.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Sra. Alcaldessa: Gràcies. Com us he dit abans és com el punt 8. Algú vol prendre la paraula? 

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat a la
votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

10.-  Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels  Estatuts del Consorci  de Promoció
Turística Costa del Maresme

PROPOSTA D’ACORD

“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del maresme que varen
ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 26 a 31; i per anunci de referència al
DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per
acord de Junta General del consorci de Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012,
quin text va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de
referència al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014.

Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la
Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de  racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma
administrativa

Vist  que,  amb  aquests  antecedents,  la  Junta  General  del  Consorci  de  Promoció  Turística  Costa  del
Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts del
Consorci, concretament:

a)  Modificacions  introduïdes  per  a  l’adaptació  dels  Estatuts  a  la    Llei  27/2013,  de  27  de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL)
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 S’introdueix  l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un  segon
paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així:

Article 5: Règim jurídic
.../...
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els
estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà adscrit
així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els
apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció
al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens
perjudici  del  mandat  legal  a  la  Llei  Orgànica  20/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera.”

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord amb les
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim
Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de
27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  les  Administracions  Públiques;  tot
introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic)

Article 5: Règim jurídic
.../...
.../...
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació del
Consorci  en  un  dels  tres  grups  previstos  d’acord  amb  les  previsions  i  efectes
contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la
seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.”

 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al consorci,
essent que quedarà així: 

Article 27: “El personal  al servei del Consorci pot ser funcionari  o laboral  procedent
exclusivament  d'una  reassignació  de  llocs  de  treball  de  les  administracions
participants, el  seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i  les
seves  retribucions  en  cap  cas  podran  superar  les  establertes  per  llocs  de  treball
equivalents a aquella.

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna
de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es
regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.”

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

 S’introdueix  la  previsió  legal  introduïda pels  articles  12 al  15,  ambdós inclosos,  de la  Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa,  quant  a  la  separació  i  liquidació,  en  el  seu  cas,  del  Consorci;  essent  que
s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i
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s’introdueix  també  una  nova  Disposició  Addicional  Segona,  referent  a  la  dissolució i  a  la
separació, respectivament del Consorci, que quedaran així:

Article 36:
.../...
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a
l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.”

Article 34:
.../...
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació
allò  disposat  als  articles  12  i  13  de  la  Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.”

Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò
no  previst  en  els  presents  Estatuts  ni  en  Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a
allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”.

Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts
dels Consorci,  segons allò previst  a l’article 322 del Reglament d’Obres,  Activitats i  Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la
Junta  General,  sigui  ratificat  pels  ens  i  les  administracions  que  en  formen  part,  acordada  amb  les
mateixes  formalitats  que  per  a  l’aprovació,  pel  quòrum  de  majoria  absoluta  de  membres  de  la
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de
caràcter definitiu,  posterior aquesta darrera al  sotmetiment de l’expedient  a informació pública pel
període de 30 dies.

Vistos els article 11. l) i  33 dels vigents estatuts del Consorci,  i  l’article 322 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Vist l’informe de Secretaria de data 5 de desembre de 2014.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels  següents:

ACORDS

PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció
Turística  Costa  del  Maresme,  aprovat  inicialment  per  acord  de  la  Junta  General  del  Consorci  de
Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com
a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació:
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a) Modificacions  introduïdes  per  a  l’adaptació  dels  Estatuts  a  la    Llei  27/2013,  de  27  de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL)

 S’introdueix  l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un  segon
paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així:

Article 5: Règim jurídic
.../...
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els
estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà adscrit
així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els
apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció
al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens
perjudici  del  mandat  legal  a  la  Llei  Orgànica  20/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera.”

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord amb les
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim
Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de
27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  les  Administracions  Públiques;  tot
introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic)

Article 5: Règim jurídic
.../...
.../...
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació del
Consorci  en  un  dels  tres  grups  previstos  d’acord  amb  les  previsions  i  efectes
contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la
seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.”

 S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al consorci,
essent que quedarà així: 

Article 27: “El personal  al servei del Consorci pot ser funcionari  o laboral  procedent
exclusivament  d'una  reassignació  de  llocs  de  treball  de  les  administracions
participants, el  seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i  les
seves  retribucions  en  cap  cas  podran  superar  les  establertes  per  llocs  de  treball
equivalents a aquella.

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna
de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es
regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.”

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
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 S’introdueix  la  previsió  legal  introduïda pels  articles  12 al  15,  ambdós inclosos,  de la  Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa,  quant  a  la  separació  i  liquidació,  en  el  seu  cas,  del  Consorci;  essent  que
s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i
s’introdueix  també  una  nova  Disposició  Addicional  Segona,  referent  a  la  dissolució i  a  la
separació, respectivament del Consorci, que quedaran així:

Article 36:
.../...
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a
l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.”

Article 34:
.../...
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació
allò  disposat  als  articles  12  i  13  de  la  Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.”

Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò
no  previst  en  els  presents  Estatuts  ni  en  Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a
allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”.

SEGON.- SOTMETRE l’expedient  a informació  pública  pel  termini  de  trenta dies  hàbils  a  efectes  de
presentació d’al·legacions i  reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci  al  BOP de Barcelona,  al
DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als  interessats i  a les entitats que han exercit  la
iniciativa.

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del Estatuts del
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el període d’informació pública no
es presenti cap reclamació o suggeriment.

CINQUÈ.- FORMULAR  encàrrec  al  Consorci  de  Promoció  Turística  Costa  del  Maresme  per  tal  que,
actuant  en  nom i  representació  d’aquesta  entitat,  es  procedeixi  a  la  publicació  dels  corresponents
anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a
la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial
de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del maresme, als
efectes escaients.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció?
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Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat a la
votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora.

11.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Localret

PROPOSTA D’ACORD

“Vista  la  proposta  de modificació  dels  estatuts  del  Consorci  local  Localret  del  que l’Ajuntament  de
Cabrils en forma part com a ens consorciat.

Vist que s’escau procedir a realitzar aquesta modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la
Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de  racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma
administrativa

Vist que, amb aquests antecedents, l’Assemblea General del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014 ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament:

 L’article 2 incorpora un últim apartat:

El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.

 L’article 7 incorpora un tercer apartat:

7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà
propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats.

 L’article 23 queda redactat de la següent manera:

El  Director  general  serà  nomenat  pel  Consell  d’Administració  a  proposta  del  President  i  tindrà  la
condició de personal laboral d’Alta Direcció.
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 L’article 25 queda redactat de la següent manera:

Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà
constituït per:

c) Personal adscrit per administracions participants.  Aquest personal s’integrarà en la plantilla del
Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva
administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la
que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

d) Personal  propi,  que engloba  el  personal  contractat  en  règim laboral  amb  anterioritat  a  31  de
desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i
pressupostària.

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.

25.3 El personal del Consorci es regeix per la seva normativa de funció pública o per la legislació laboral,
segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.

 L’article 26 queda redactat de la següent manera:

Secretaria i Intervenció

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

26.2 La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal
funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària,
correspondrà  a  la  Intervenció  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona o  per  funcionaris  tècnics  que
actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona.

 L’article 29 queda redactat de la següent manera:

Règim pressupostari, comptable i de control

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la
matèria estableixi en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els
requeriments  d’informació  comptable  i  financera,  al  calendari  municipal,  sense  perjudici  del
compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 

29.3 Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d’altres, a
les  competències  per  a  l’autorització  o  disposició  de  despeses,  als  dipòsits  del  fons  i  persones
autoritzades per al seu moviment i a l’operatòria en pagaments.  Tots els actes, documents i expedients
de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva
naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
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control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 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.

29.4  La  funció  pública  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmico-financera  i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de
control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.

29.5  Els  comptes  anuals  del  Consorci  es  sotmetran  a  una  auditoria  externa  sota  la  direcció  de  la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

 S’incorpora un article 29 bis:

Autoritzacions

Sense  perjudici  del  compliment  de  les  previsions  aplicables  sobre  estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
c) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica

d’àmbit nacional o estranger.
d) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs , crèdits i avals.

 L’article 32 queda redactat de la següent manera:

Separació del Consorci

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment.  El dret de separació
haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret
acrediti  estar  al  corrent  dels  seus  compromisos  adquirits  i  garanteixi  la  liquidació  de  les  seves
obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de
les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la
LRSAL.

 L’article 33 queda redactat de la següent manera:

Dissolució del Consorci

33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants
c) Per impossibilitat legal o material de complir amb les seves finalitats
d)  Per  transformació  del  Consorci  en  una  altra  entitat  per  acord  de la  majoria  absoluta  dels  seus
membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes

33.2 La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

33.3 L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d’acord, exercirà
com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
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33.4 El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de
conformitat  amb  el  percentatge  corresponent  a  la  seva  aportació  anual  i  el  número  d’anys  que
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.

33.5 Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de
la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.

33.6 Les entitats consorciades podrà acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió
global  d’actius  i  passius  a  una  altra  entitat  jurídicament  adequada  amb  la  finalitat  de  mantenir  la
continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci.

Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts
dels Consorci,  segons allò previst  a l’article 322 del Reglament d’Obres,  Activitats i  Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la
Junta  General,  sigui  ratificat  pels  ens  i  les  administracions  que  en  formen  part,  acordada  amb  les
mateixes  formalitats  que  per  a  l’aprovació,  pel  quòrum  de  majoria  absoluta  de  membres  de  la
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de
caràcter definitiu,  posterior aquesta darrera al  sotmetiment de l’expedient  a informació pública pel
període de 30 dies.

Vist l’informe de Secretaria de data 7 de gener de 2015.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2015.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels  següents

ACORDS

PRIMER.- RATIFICAR  INICIALMENT  l’expedient  de  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  LOCALRET,
aprovat inicialment per acord de l’Assemblea General del Consorci LOCALRET de data 27 de novembre
de  2014 per  tal  d’  adaptar-los  tant  a  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat  de  l'Administració  Local  (LRSAL),  com  a  la  Llei  15/2014,  se  16  de  setembre,  de
racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma  administrativa,  segons  el  que  s’ha
assenyalat a la part expositiva de l’acord.

SEGON.- SOTMETRE l’expedient  a informació  pública  pel  termini  de  trenta dies  hàbils  a  efectes  de
presentació d’al·legacions i  reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci  al  BOP de Barcelona,  al
DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als  interessats i  a les entitats que han exercit  la
iniciativa.

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del Estatuts del
Consorci LOCALRET pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.

CINQUÈ.- FORMULAR  encàrrec  al  Consorci  LOCALRET  per  tal  que,  actuant  en  nom  i  representació
d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva,
formuli el  tràmit d’audiència als interessats, així  com procedeixi a la publicació íntegra el text de la
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modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci LOCALRET, als efectes escaients.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: Gràcies. Algú vol prendre la paraula?

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat a la
votació:

Vots a favor:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret
o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Abstencions:

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

12.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 857 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: Bé, això és per donant-se per assabentats, com hem dit abans que en el tema que vam
tenir la sentència quan vam tenir un judici  pel tema del padró, aquell punt a l’ordre del dia del ple
famós, doncs nosaltres vam fer un recurs com teníem dret i hem perdut aquest recurs. Per tant hem de
deixar sense efecte el punt d’aquell ple en que dèiem que donaríem a la Generalitat de Catalunya el
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padró en cas que ens ho demanés perquè la Llei que fes de consultes fos legal, doncs tenim que deixar
sense efecte aquell punt de l’ordre del dia. És només que ens donem per assabentats d’aquest tema.
Sr. Serrano?

Sr. Serrano: Sí. Voldria llegir un document i que consti literalment en el acta.

El Sr. Serrano fa entrega del document a la secretària interventora.

Sr. Serrano:  Sra. Morales. Vostè novament ha intentat saltar-se la legalitat generant un no meditat acte
administratiu, la seva moció, les conseqüències de la qual li han portat a fer el ridícul més espantós. N´hi
ha prou amb llegir les seves declaracions i el més surrealista de la seva actuació és que ha deixat en
evidència  a  tots  els  seus  companys  sobrevinguts  independentistes  convocants  d´una  descafeïnada
consulta. Ha quedat provat, així ho sentencia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que per al
Tribunal “queda claro que toda cesión de datos personales recogidos en el padrón municipal fuera del
marco de la Ley orgànica de protección de datos de caràcter personal entraña una lesión del derecho
fundamental a su protección”. Qüestió que ja li vaig advertir en la sessió plenària en la qual vostè va
sotmetre a l´aprovació la seva moció ara ratificada la seva anul·lació. Diu el fallo del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que  “no puede en modo alguno aceptarse la  alegación de inadmisibilidad del
recurso  contencioso-administrativo  que,  entendida  como  lo  hace  la  apelante,  equivaldría  a  un
quebrantamiento del derecho de amparo jurisdiccional, de derechos y libertades fundamentales que el
artículo 53 de esta Constitución española a todos otorga por la vía de este procedimiento especial.” 

Diu també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: “no puede ser aceptado tampoco por esta Sala
la consideración del acuerdo municipal recurrido como un acto político, concepto jurídico por demás, del
todo indeterminado  en cuanto  no  recogido  en la  Ley  reguladora  de  esta jurisdicción,  cuando  el  tal
acuerdo es claramente generador de unos efectos jurídicos”. Conclou el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya “todo ello con imposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de
esta jurisdicción contencioso-administrativa, de las costas causadas en esta segunda instancia a la parte
apelante”. Qui pagarà aquestes costes?

Es dóna la injusta circumstància de que el veí que en l’exercici de la defensa dels seus drets va interposar
la demanda en tutela dels seus drets fonamentals no solament ha assumit totes les despeses de la seva
actuació, sinó que ara, en el supòsit que vostè s’atreveixi a carregar a les arques municipals les despeses
de la seva inconscient actuació deurà també assumir com a veí de Cabrils a través dels seus impostos
una part d´aquestes despeses a les quals ha estat condemnat l´Ajuntament presidit per vostè i les seves
actuacions. 

Vull també deixar constància en aquesta sessió de la en la nostra opinió penosa nota apareguda en la
revista  número 95 d´Agost  del  2014 del  butlletí  d´informació  i  cultural  publicat  per  l´Associació  de
jubilats i pensionistes de Cabrils, en la qual la redacció diu: “no ens podem estar de felicitar la nostra Sra.
Alcaldessa Lina Morales per la fermesa que ha demostrat en front de la denúncia presentada per un
ciutadà que molt pocs coneixen per la possible cessió del cens electoral per part de l´Ajuntament a la
Generalitat amb motiu de la consulta. No defalleixi, Sra. Alcaldessa.”

Vull  deixar pública constància de que aquesta associació té ubicada la seva seu social  en un edifici
municipal, utilitza locals municipals per als seus actes, és receptora de subvencions de diferent índole,
etc., etc., i tot això ho sufraguem tots els veïns de Cabrils, els que ells coneixen i els que ells no coneixen
que són la majoria. L’actuació de l’editorial es qualifica per si mateixa. Haurien de tenir més respecte als
veïns de Cabrils. Dic això perquè aquest i d’altres fets són un clar exemple de la divisió entre veïns que
vostè amb les seves il·legals aventures i  actuacions. Així  no es va a ninguna part.  En definitiva, Sra.
Morales, suposo que el meu escrit li haurà provocat les seves habituals rialletes i gestos habituals en
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persones amb el seu tarannà i que paradoxalment queden reflexats en les imatges que emet la televisió
que la promociona. Sra. Morales, com diuen vostès faria un bé pel poble en dimitir i deixar pas a algú
que tingui clar el que és la legalitat i el més elemental respecte a la democràcia. Moltes gràcies.

Sra. Alcaldessa: Bé, a pesar de tot el que ha dit el Sr. Serrano sí, sí estava rient perquè em fa gràcia
perquè vostè ha parlat fa un moment que he deixat en ridícul els companys independentistes o algo així
¿no? ha dit, que amb els meus actes havia posat en ridícul els meus companys independentistes, no ha
dit això d’aquest Consistori? Més o menys, bé doncs no sé qui fa més el ridícul, sincerament. Però a
pesar de tot ho tornaria a fer perquè considero que no hem fet cap il·legalitat perquè nosaltres el que
vam fer en aquella moció va ser dos supòsits que m´he cansat de dir per activa i per passiva que eren si
la Generalitat convocava les votacions i eren dins de la legalitat i ens demanava el padró els hi cediríem.
Per tant, en cap moment hem fet cap il·legalitat. El que passa que qui li hagi interessat ha fet que tot
aquest tema es polititzés, però jo crec com he dit públicament a la televisió i a molts llocs, crec que la
justícia ha de fer justícia i no ha de fer política. Després, sap vostè també perfectament perquè ho he dit
també per activa i per passiva, per això una de les vegades que vaig sortir per la televisió estava el
president de l´ACM que ens donava suport, que l’ajuntament de Cabrils no paga res per aquest judici ni
per la apel·lació posterior perquè ens ha donat suport jurídic l´ACM. Per tant, el seu company que ha
tingut que pagar les seves costes i que ara vostè diu que tindrà que tornar a pagar perquè ho pagarem
entre tots, no menteixi Sr. Serrano, perquè no és així.
Després també li vaig a dir que vostè s’està posant ara amb el casal de jubilats i pensionistes d’aquí
Cabrils,  i  quan  està  dient  vostè  que  estan  en  una  seu  municipal,  que  tenen  una  subvenció  de
l’ajuntament, que tenen no sé quantes coses, doncs sí que els tractem bé, perquè jo recordo que vostè
en un altre ple va comparar que potser estàvem tractant més be als gats que no pas estàvem tractant
els jubilats d’aquest poble. O sigui, aclareixi’s i si no tingui una mica de memòria. La gent ha de tenir
memòria i saber què diu i després, en conseqüència, actuar. Alguna intervenció més?

Sr.  Serrano:  Miri,  Sra.  Morales,  sí.  Demano la  paraula.  Aquí  la  única  persona ja  que ho ha dit  que
menteix és vostè i està en documents tot això. Jo no he comparat mai el Casal d’avis amb res, però bé és
igual, no vull entrar en aquesta discussió perquè semblaria un debat de la Sexta amb el coletes i jo no
baixo a aquests nivells. Vostè diu que això ho pagarà l´APM. No sé qué és l´APM. Suposo que .... 

Sra. Alcaldessa:  ACM, ACM.

Sr.  Serrano:  Vull  recordar-li  que  això  també  es  finança  amb  diners  públics,  que  paguem  tots  els
ciutadans d´Espanya, de Catalunya i d´Espanya.

Sra. Alcaldessa: També no pagarà el municipi de Cabrils.

Sr. Serrano: Jo crec que el que hauria de fer vostè és llegir íntegrament la sentència perquè és prou
contundent,  jurídicament contundent i  jo  no entraré a discutir  amb vostè lo que vostè opina de la
Justícia perquè, bé, en fi, és el que deia al principi, les declaracions aquí queden.

Sra. Alcaldessa:  Molt bé. Sr. Peter Oberle té la paraula.

Sr. Oberle: Sí, una pregunta tècnica. Què votarem aquí?

Sra. Alcaldessa: No votem res. Només és donar-se per assabentat. No es vota. Algú més vol fer alguna
intervenció?
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13.-   Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei
de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

“La Intervenció municipal ha elaborat informes de la relació de justificants de despesa respecte dels
quals  ha  transcorregut  més  de  tres  mesos  des  de  la  data  de  registre  sense  que  s’hagi  reconegut
l’obligació de pagament, a data 31 de desembre de 2014.

Tanmateix, la Tresoreria municipal ha elaborat també informes sobre les obligacions de despesa per les
que hagi  transcorregut  més de 30 dies  des  de la data de registre  sense que s’hagi  efectuat  el  seu
pagament, a data 31 de desembre de 2014.

En compliment del que disposen els articles 4.4 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en les
operacions comercials.

Per tot això, es dóna compte al Ple de la corporació del següent:

Primer.-  Donar  compte  dels  informes  d’intervenció,  sobre  justificants  de  despesa  sense  obligació
reconeguda transcorreguts tres mesos des de l’entrada en el registre, a data 31 de desembre de 2014.

Segon.-  Donar compte de l’informe de tresoreria, sobre les obligacions de despesa per les que hagi
transcorregut més de 30 dies des de la data de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, a
data 31 de desembre de 2014.

Tercer.-  Publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de
tramitació en el termini de 15 dies.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa: Bé, això tal com ens obliga la Llei, cada tres mesos hem de donar compte de les factures
que tenim pendents de pagament. Quan es fa aquest document quan arriba al ple, a dia d´avui ja estan
totes aquestes factures pagades. Per tant complim completament amb la Llei de morositat. Algú vol fer
alguna intervenció sobre aquest tema?

Passem al proper tema.

14.- Mocions

Sra.  Alcaldessa:  Tenim  una  moció  d´urgència  presentada  per  Esquerra  Republicana.  La  llegeix  la
secretària:

“La construcció del nou edifici de l'institut de Cabrils ha estat i és un projecte de poble. Un projecte que
ha estat reivindicat durant anys per la comunitat educativa de la nostra vila. En el Consell Executiu del
09 de novembre de 2010, va ser aprovat per acord del govern, la construcció d’un edifici per a encabir-hi
3 línies d’ESO i 2 de batxillerat, que ja tenia atorgada la llicència de construcció des del dia 14 de juny de
2010 per part de l’Ajuntament de Cabrils.
No ha estat fins el 2014 que els Serveis Territorials del Maresme-Vallès del Departament d'Educació va
informar d’una probable data de d'inici de les obres pel novembre de 2014. Posteriorment va presentar
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a la comunitat educativa de Cabrils una reforma del projecte de l’edifici per adaptar-lo a una instal·lació
de 3 línies d’ESO i sense batxillerat. I posposà l’inici de les obres a l’abril de 2015. 
Cabrils és vila gastronòmica, i que organitza cada agost una Mostra Gastronòmica de reconegut prestigi
comarcal amb una alta participació tant d’hostalers com de clients durant els dies que roman oberta al
públic. Cabrils disposa d’una potent Associació d’Hostalers a la nostra vila que podria col·laborar amb
l’Institut de Cabrils no només amb l’experiència dels seus professionals sinó també amb la possibilitat
que els seus alumnes poguessin fer practiques als seus bars, restaurants i hotels. 
L’oferta  pública  d’estudis  d’hoteleria  a  la  comarca  es  redueixen  a  l’Institut  Bisbe  Sivilla  de  Calella.
Aquests  estudis  no  només  complementarien  l’oferta  educativa  al  Baix  Maresme  i  podrien  ser  pol
d’atracció d’estudiants de la comarca a Cabrils. 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Consens x
Cabrils – AM proposa al ple els següents ACORDS:
Que el consistori constitueixi una comissió de treball en el termini màxim de 15 dies per a elaborar un
memoràndum que s’enviaria abans de 30 dies després de l’aprovació d’aquest acord pel ple amb els
portaveus dels grups municipals del consistori i els representants de l’AMPA, del cos docent de l’Institut
de Cabrils i de l’Associació d’Hostalers.
Que sol·liciti al director dels serveis territorials Maresme-Vallès del Departament d’Educació una reunió
dels  membres  de  la  comissió  amb  el  responsable  dels  serveis  territorials  per  a  presentar  el
memoràndum.
Que sol·liciti  als serveis territorials del Departament d’Educació el dimensionament adequat del nou
edifici per a poder impartir aquests estudis a Cabrils abans de l’inici de construcció del mateix.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa: Sr. Viudez, vol fer alguna intervenció?

Sr. Viudez:  Bé, em fa l’efecte que la moció és autoexplicativa. De fet com diu el text, el  que estem
proposant és que es constitueixi una comissió per estudiar la possibilitat de fer cicles formatius a Cabrils,
tot  això  amb  un  curs  relativament  ràpid,  a  fi  i  efecte  de  que tots  els  agents  que  constitueixen  la
comunitat educativa i els agents econòmics d’aquest poble principalment els hostalers de Cabrils que
són els que estarien implicats puguin participar en aquest memoràndum que voldríem enviar als Serveis
Territorials d´Educació a Mataró.
Amb quin objectiu? Doncs precisament per estudiar la possible viabilitat d´aquest projecte, un projecte
que entenem que és de poble i que vol potenciar allò en el qual tenim un punt fort i allò en el qual
Cabrils és conegut, que és l´hosteleria. Dit això, si tenen algun comentari a fer, doncs ja els respondré. 

Sra. Alcaldessa: Sr. Oriol.

Sr. Oriol Gil: Bona nit. Bé, jo, Sr. Viudez, tindria un comentari a fer-li respecte a la moció. Quan diu que
el text s´explica per sí mateix, jo, em sap greu, però no m´hi identifico quan diu que s´explica en sí
mateix, perquè si llegim aquesta moció que va presentar vostè a la comissió informativa i en la qual la
majoria de persones que estem aquí al ple, representants de grups municipals, i no tots els regidors
perquè no tots els regidors de la comissió informativa venen, doncs li  vam votar en contra per una
qüestió,  que com vostè deia  en el  tercer  punt de l´acord que es sol·liciti  als  Serveis Teritorials  del
Departament d´Educació el dimensionament adequat del nou edifici per poder impartir aquests estudis
a Cabrils abans de l´inici de la construcció del mateix li vam dir, home, el projecte executiu ja el tenim
aquí a l’ajuntament, per tant és qüestió de dies que això comenci el seu tràmit de licitació i que per tant,
que realment les obres puguem veure aviat. En aquest sentit va perdre la moció i la torna a presentar
avui per urgència amb un quart punt i aquí és on ve la incongruència que diu que aquest acord no vagi
en  detriment  i  pugui  provocar  un  endarreriment  en  l´inici  de  la  construcció  de  l´edifici  en  dates
programades pels Serveis Teritorials. Home, si a Serveis territorials ja han programat perquè ja tenen el
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projecte executiu, aquí a l’ajuntament nosaltres estem a punt de dictaminar i aprovar la seva llicència d
´obres que estava aturada i d´alguna manera GISA que és qui acabarà gestionant la seva licitació ja ho té
tot preparat, això és aturar el procés. No sé si això d’aturar el procés a vostè li agrada parlant en altre
termes. 
Abans també deia “ho hem parlat amb totes les comunitats”. Entenc que es referia a l´Institut, també es
referia als hostalers. Ho havia parlat abans amb l’ajuntament? Em sembla que la última vegada que ho
vam parlar fortuïtament va ser en una trobada amb persones de l´AMPA al Juliol, que fora interessant
que això es fes i nosaltres com a Ajuntament ho hem manifestat al Departament, i hem fet reunions
amb  el  Departament  d´Ensenyament,  amb  Serveis  Territorials,  que s’intenti  ubicar  aquí  algun  cicle
formatiu  ja  que  el  projecte  executiu  que  té  ara  no  contempla  més  enllà  de  l’educació  secundària
obligatòria, però en cap cas, i  aquí vull  acabar la meva intervenció, voldria que hi hagués un acord
administratiu, un acord de ple, que crec que és prou important i que segurament els Serveis Territorials
ho agafarien o ho rebrien i segurament li farien prou cas, que hi hagi un document administratiu, com
deia, que pugui aturar el procés, en aquest cas no nacional, sinó el procés a nivell local d´execució del
projecte de l´Institut, perquè si no, n’estic segur, que pot fins i tot arribar a decaure. Clar, d´una banda
estem demanant una ampliació de l’edifici,  perquè tenim el  pressupost  de 4.500.000 € per l´edifici
actualment com està amb el projecte executiu que tenim ara, i no comptem evidentment amb això, per
tant vol dir dotació d´una nova pressupostària, vol dir una nova despesa, i perdó que ara m´allargui una
mic més, de modificació del projecte quan ja l’havíem tingut una de 80.000 € el curs passat. Vostè creu
que Serveis Territorials això ho farà?. Una de dos, o passaran olímpicament de nosaltres o diran com
que vostès no ho tenen gaire clar, aquest projecte executiu decau i mireu, potser ja us aclarireu un altre
dia. Jo prefereixo que això segueixi endavant i li recordo que en aquella reunió, i no sé si és per això que
vostè ha volgut tornar a fer aquesta moció, presentar-la i fer-la pública, no sé si fins i tot per justificar-se
de cara a algun sector seu, li vaig dir que podríem fer una reunió de regidors per estar-ne informats de
com s’està executant tot plegat i fins i tot li podem emplaçar, podem fins i tot aprovar una moció si li cal
al ple de març demanant que hi hagi una nova oferta formativa, però no en cap cas que digui aquí que
es dimensioni adequadament el nou edifici abans de l’inici de la construcció, cosa que és incongruent
amb el que diu després que no s’endarrereixi la construcció. És que, vaja, per mi com li deia i reitero a la
meva primera  frase el text no s’explica per sí mateix.

Sra. Alcaldessa: Sr. Viudez?

Sr. Viudez: Sí, anem pas per pas. Vostè fa referència a una reunió que es va produir al mes de juny si no
recordo malament de l´any passat. L´Ajuntament es va assabentar de que els Serveis Territorials volien
fer una modificació del projecte al mes de maig just abans d´un ple aquí a l´Ajuntament. Vostès no em
van dir res. Absolutament res. Ens vam haver d’assabentar, aquest regidor es va haver d’assabentar per
terceres persones de quina era la situació de l´Institut de Cabrils, fins al punt que ens van comunicar que
si l´Institut de Cabrils havia de ser de tres línees d´ESO i dues de Batxillerat, el Batxillerat dequeia i es
quedava només en un edifici per tres línees d´ESO. Aquesta informació no va venir de l’ajuntament i en
el següent butlletí municipal tampoc es va mencionar el tema. De fet al butlletí municipal, l’article que
vostè va escriure deia que tot anava bé.

Els Serveis territorials del Departament d´Educació ens va agafar a tots amb el pas canviat, ens ho va
comunicar al mes de maig, just abans de que la comunitat educativa estigués tancant ja el seu curs
escolar. La gent no es va mobilitzar en aquell moment. Vam parlar amb vostès també. Els hi vam dir
parlarem amb els Serveis Territorials ..., molt bé, el feedback francament ha estat impressionant per
part de l’ajuntament cap a la resta de membres del Consistori. No hi ha hagut feedback. Vostè em podrà
dir que podem constituir una comissió o podem parlar....Són vostès els que han de convocar. O es que
hem de convocar els membres de l’oposició? Hem de fer la feina que han de fer vostès? Quan van a
parlar amb els Serveis Territorials hi van vostès només. Aquí el que estem oferint és la oportunitat de
que tant els membres del govern com els de l’oposició ens posem d’acord conjuntament amb altres
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agents d’aquest municipi com són per exemple l’associació d’hostalers, l´AMPA, i, el que passa és que
això ja és més complicat, directament el cos docent de l´Institut per anar a fer una proposta als Serveis
Territorials i, evidentment, tindrà molta més força a nivell municipal una proposta de tots els agents
socials d´aquest municipi conjuntament amb l’ajuntament que una proposta que pugui venir o be de
l’associació de pares de l´IES Cabrils o de l’ajuntament per la seva banda. Estem proposant en aquesta
moció, perquè vostès posaven en dubte de que nosaltres no volguéssim que s’iniciés aquest edifici,
precisament que això no decaigui. Que si l´Institut de Cabrils ha de posar la primera pedra al mes d’abril,
que la posi, però com a mínim que tinguem un projecte educatiu i un projecte per l´IES Cabrils que
estigui consensuat per tots els agents d’aquest poble. Una manera és aquesta. Si vostès en tenen una
altra,  proposin-la. Fins ara no l’han proposat. I a dia d’avui encara és hora aquest any i jo diria des de fa
més d´un any de que s’hagi reunit el consell escolar municipal. Vostè em podrà dir que està parlant
contínuament amb tots els Consells Escolars, però no em serveis això. Quin mecanisme de coordinació
hi ha en aquest poble per parlar de l’educació de Cabrils si no és el Consell Escolar Municipal? On es
poden parlar les coses? On tothom pot estar assabentat del que està passant en aquest municipi?
Si vostè considera que una proposta com aquesta que el que intenta és impulsar un projecte educatiu
per aquest municipi no convé, són lliures, doncs, de considerar que decaigui aquesta moció i que no cal
votar-la.

Sra. Alcaldessa: Sr Gil?

Sr. Gil: A mi em sap greu, perquè en el fons de la qüestió hi ha arribat ara en l’últim moment i ha estat
parlant molt de coses que no dic que no siguin importants, però al final no ha entrat al fons de la
qüestió. No veu que hi ha una incongruència en els dos paràgrafs? Potser en comptes d’haver fet això
podria haver retirat els dos paràgrafs i dir miri, anem a crear una comissió, com n’ha creat comissions
per altres mocions i per exemple per col·laborar en qüestions de la mobilitat dient que presentarien
algun projecte i em sembla que encara estem esperant que entri algun projecte per proposar sobre
qüestió de mobilitat. Sí, el marc de diàleg amb els centres educatius són les seves comissions municipals,
els  consells  escolars  que  se  celebren.  Té  raó  que  fa  temps  que  no  se  celebra  un  Consell  Escolar
Municipal, el qual és un lloc de debat, però allà no és un lloc de resolució per dir quin ha de ser el
projecte que hagi de substituir el que era abans el Batxillerat en l´Institut. I n´hem parlat amb els agents
educatius,  amb  l´Institut,  amb  el  Consell  Escolar.  Per  tant  vol  dir,  AMPA,  mestres  i  representació
d’alumnes. Que vostè no hi sigui representat en aquells Consells Escolars em sap greu, però no està
contemplat així en els Reglaments dels Consells Escolars dels respectius centres i, per tant, no li puc dir
que és culpa meva perquè en aquest sentit no hi tinc res a fer. 

I quan em diu la qüestió del feedback, miri, el feedback ja portem gairebé quatre anys i crec que als
primers  mesos  el  feedback  govern-oposició  el  vam  perdre  perquè  el  teníem,  fèiem  vostè  ho  sap,
reunions conjuntes govern i  oposició i  vostè ja sap per quins motius allò va decaure.  Per tant  vam
proposar nosaltres en el seu moment la setmana passada si volíem reunir-nos per parlar aquest tema,
però vostè ha cregut que evidentment això ha calgut portar-lo aquí, al ple, perquè segurament, no ho
sé, l´auto-convencerà més. Perfecte. Jo li dic, si vol la setmana que ve quedem amb els agents educatius,
amb els regidors que vostès vulguin i en parlem i intentem aportar alguna solució, com ja hem fet des
del govern, i ja li dic, reunions tan a l’últim que va ser al Desembre com a l’anterior que no recordo si va
ser al setembre o l’octubre amb Serveis Territorials proposant que hi hagués un formació professional
aquí a Cabrils per suplir la mancança del Batxillerat. Li demano disculpes si aquestes reunions no li ha
arribat que s’havien fet i que s’havien proposat, però no crec que això que presenta vostè aquí sigui una
qüestió novedosa.

Sra. Alcaldessa: Sr. Serrano?
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Sr. Serrano: Bé, no hem d’oblidar que tots els municipis del voltant, be, almenys els dos més propers,
tenen un Institut de fa molt de temps i aleshores aquí no hem d’oblidar que els diferents governs que hi
ha hagut en aquest poble en el seu moment poc s’han preocupat del tema de l´Institut. Ara resulta que
es fa un edifici però no hi haurà Batxillerat lo qual ja acaba de dorar la pildora. Però deixi´m dir-li Sr.
Viudez que molts dels partits que estan vostès aquí han governat la Generalitat durant bastant temps.
Vull dir, jo li vaig dir a la Comissió informativa que jo no dubto de la seva bona intenció, però si ara la
Generalitat que té aprovat el projecte o està en una fase que qualsevol modificació tindrien l’excusa per
no posar la primera pedra perquè venen eleccions, si ara els hi donem un motiu jo crec que això es
tornaria a endarrerir. Ja dic, no dubto de la seva bona intenció però considero que no és oportú en
aquests moments.

Sra. Alcaldessa: La Sra. Carme Torres?

Sra. Carme Torres:  Sí,  bé, jo només volia fer un incís i  és que quan jo seia en aquella banda d’allà
recordo que el Sr. Viudez, gairebé en cada ple preguntava quan es començaria a construir l´Institut.
Tenia molta pressa. Sembla que en això ara ja no tingui tanta pressa. Ara vol damunt posar condicions a
l´Institut. Jo penso que molts ho portàvem en el nostre programa fa tres anys que el que volíem era un
Institut a Cabrils, doncs un cop el tinguem ja es podrà mirar el sistema educatiu  quines línees s´han de
posar, però si això ha de suposar parar les obres o ralentitzar-les perquè hem de fer un estudi educatiu o
d’ensenyament o per veure la viabilitat, és incoherent.

Sra. Alcaldessa: Sr. Viudez?

Sr.  Viudez:  Dues apreciacions.  Li  recordo que en el  punt 4 estem dient  que s’iniciïn  les obres si  el
Departament ja ho té decidit, per tant aquest no és el problema i el segon punt al qual vull fer referència
és que el projecte de l´Institut fa quatre anys i ara és molt diferent. Fa quatre anys teníem tres línees d
´ESO i un Batxillerat. Avui tenim tres línees d´ESO i res més. Això és un greu handicap. Precisament per
això hem fet una proposta.

Sra. Alcaldessa: Bé tindrem que votar la urgència, però abans vull dir un incís sobre aquest tema i fins fa
quatre  dies  encara  no  sabíem  si  tiraríem  aquest  Institut  endavant  o  no  perquè  estava  dins  dels
Pressupostos de la Generalitat i no sabíem si aquests pressupostos de la Generalitat es podrien tirar
endavant o no perquè Esquerra estava jugant amb el tema de si aprovava pressupostos o no. Per tant
finalment.....No, Sr. Viudez... És així.

Sr. Viudez: Sra Morales, això qualsevol persona intel·ligent em fa l’efecte que obviarà aquest comentari.

Sra. Alcaldessa: No, és que aquest comentari és veritat. És veritat. Fins fa quatre dies encara no sabíem
ni tan sols si al final aquest Institut ens el començarien o no perquè els pressupostos de la Generalitat no
estaven aprovats.

Sr. Viudez: Perdoni. No parlarem ara de política nacional. No toca.

Sra. Alcaldessa: No, no, no. Parlem de política municipal. Passem a votar les urgències. 

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la urgència de la moció, aquesta no resulta aprovada, amb el següent resultat a la
votació:
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Vots a favor:

o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret

Vots en contra:

o Grup  municipal  de CiU: Senyors/es  Avelina Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Marina Infiesta
Sander, Maria Isabel Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
             Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora

o Regidora no adscrita: Senyora Ana Maria Sierra

Sra. Alcaldessa: Un comentari del Sr. Peter Oberle.

Sr. Oberle: Yo quería votar la moción no el contenido. Porque ahora hemos anticipado el contenido a la
votación de la urgencia. 

Sra. Alcaldessa: Primero se tenía que hablar del tema para saber lo que se va a votar.

Sr. Oberle: Pues mi comentario va sobre el tema que se va a votar. Yo habría votado abstención a la
propia moción porque coincido con la mayoría de los comentarios aquí mencionados y creo que el meu
company aquí no lee exactamente el mapa político de forma adecuada porque yo creo que Serveis
Territorials no necesitan ninguna fuerza aquí para presionar hacia una dirección u otra el edificio, el
proyecto ejecutivo porque creo que cualquier excusa pueden tomar para no empezar, porque, quiero
repetir, es la segunda dotación más alta para todo el Maresme. Entonces en tiempos de escasez de
dinero público si alguien no quiere lo que están construyendo o en propuesta de construcción, pues
encantadamente lo damos a otros fines ¿no? 

Y yo como padre, hablo también aquí como padre, tengo dos hijos en el Instituto, yo quiero que se
empiece el Instituto. Y luego, una vez construido el Instituto e invertida una cantidad considerable de
dinero, pues ya paralelamente tenemos que hablar sobre el contenido y la calidad de la educación allí. Y
esto perfectamente podría ir en paralelo, pero primero tenemos que conseguir que el Instituto aquí se
quede y la mejor forma para mí es que se ejecute la dotación en los presupuestos de este año 2015. Por
lo tanto yo me habría abstenido que la moción no prosperase pero creyendo que con eso se consiga la
construcción del Instituto de tres líneas de ESO, que comience este año. Y el tema de que haya o no
haya Bachillerato para mí es una segunda opción. Yo creo que es muy distinto tener que enviar un niño
con doce o once años, cuando empiezan primero de ESO a coger autobuses o transporte público o
llevarlos a otro pueblo que con dieciseis años. Con dieciseis años y los que hayan terminado los que
quieren seguir estudiando tienen otra edad y una autonomía. Por lo tanto, estos cuatro años de tenerlos
todavía en el pueblo para mí son importantes, mis hijos pueden ir andando al Colegio y después ya se
verà. Gracias.

Sra. Alcaldessa:  Bien, muchas gracias. Doncs no s´ha votat en contra de l´urgència, per tant ja no es
vota la moció. Hi ha alguna moció més d´urgència? 
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Sr. Viudez: Un comentari. El Sr. Regidor s´ha ofert per parlar del tema. Doncs encara que no hi hagi un
document administratiu, suposo que ens convocarà a tots. 

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local des de la darrera sessió

Sra. Alcaldessa: Sra. Fernández?

Sra. Fernández: Sí, jo tinc preguntes sobre les actes. Sobre l’acta de l’onze de Novembre del 14, és sobre
la empresa ITIC de consultoria, deporte y ocio, que parla sobre un estudi sobre la situació econòmica de
la illa. Com tenim el tema de la Illa?

Sra. Alcaldessa: Bé, està en concurs, ja. Abans estava en pre-concurs i ara està en concurs, i amés a més
hem rebut també notificacions de la Seguretat Social de que si s´ha de  pagar alguna cosa als senyors de
Illa  que  no  se´ls  hi  pagui,  que  paguem directament  a  Seguretat  Social,  perquè  tenen  deutes  amb
Seguretat Social.

Sra. Fernández: Després sobre l´acta del 25 de Novembre que també parla l´expedient 1941, parla d
´adjudicar un contracte per redactar un projecte d’avaluació de les rieres. Qui es farà responsable, l´ACA
o nosaltres?

Sra. Alcaldessa: Nosaltres. 

Sra.  Fernández: O sigui  que l´ACA no afluixa,  perquè després  en una altra junta veig que hi  ha un
conveni de encàrrec de gestió a l´Agència catalana de l´aigua sobre el manteniment de les lleres .

Sra. Alcaldessa: Sí, be, això és un conveni que tenim amb l´ACA per fer nosaltres el manteniment de les
lleres, o sigui perquè tenim que tenir un conveni per poder nosaltres treballar en les lleres.

Sra. Fernández: O sigui, que nosaltres tenim que tenir el Conveni però paguem.

Sra. Alcaldessa: Si volem tenir les rieres i els torrents una mica decents.

Sra. Fernández: Val, gràcies.

Sra. Alcaldessa: De res.  Sr. Viudez?

Sr.  Viudez:  De fet  la  Sra.  Mercè Fernández  ha tocat  els  dos temes que volia  treure,  tot  i  que són
preguntes diferents. Referent a la consultora ITIC, en aquest moment ja ha presentat algun document
referent a la consultoria aquesta que està realitzant? Quines són les conclusions?

Sra. Alcaldessa: Sí. De fet en les conclusions que diu aquesta consultora és que la piscina ha de ser
rendible, que no pot ser que hi hagi pèrdues, que tampoc no és per dir és un gran negoci, però si per
donar beneficis. Però hi ha algunes coses que no estan correctes del tot.

Sr.  Viudez:  I  la  consultoria  incloïa  també propostes  per  tirar  endavant  projectes  o  senzillament  es
limitava a fer una avaluació de la gestió actual?

Sra. Alcaldessa: No entenc ben bé la pregunta ara. Propostes per... ?

Sr. Viudez: En què consistia exactament la consultoria?
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Sra. Alcaldessa: Perquè anés allà i mirés com estaven les instal·lacions, els gastos que hi havia i amb el
nombre d’abonats si això odia ser factible o no podia ser factible. I la conclusió a la que van arribar era
que per exemple, hi havia gastos excessius de llum, hi havia gastos excessius de l´empresa filial d´Illa
Activa que s’emporten un tant per cent, doncs era un tant per cent excessiu, i diferents coses així, amb
lo qual ells consideraven que això tenia que donar beneficis.

Sr. Viudez:  Però llavors el que no hi ha és propostes per part de la consultoria per revertir aquesta
situació.

Sra. Alcaldessa: Sí, sí. Hi ha propostes però encara no estan definides del tot.

Sr. Viudez: D´acord. La segona pregunta és precisament, bé, la meva primera pregunta és una consulta.
He tornat a revisar els papers i  aleshores m´hi he fixat. La primera pregunta seria per la secretària-
interventora. Els  contractes menors, si  no recordo malament és fins a 180.000 €.  No? Perdó,  fins a
18.000 €. 

Sr. Gil.: Serveis i subministraments, no d´obres.

Sr. Viudez: Serveis i subministraments. D´acord.

Sr. Gil: Obres són 50.000.

Sr. Viudez: D´acord. Aleshores, per quina raó tenim dos contractes menors a la mateixa empresa per
conceptes similars i aprovats a la mateixa Junta de Govern per la riera?

Sra. Alcaldessa: Perquè primer deuria començar, em sembla que primer va començar una part de la
riera amb unes actuacions i després s´han fet unes altres. No sé ara, ...

Sr. Viudez: Però parla de serveis per redacció d´un projecte tècnic.

Sra. Alcaldessa: Pues s´ha fet en dos fases diferents. Perquè primer hem fet una part i després una altra.
Perquè la idea és després quan es tiri endavant l´arranjament aquest de la riera fer-ho en fases, no en
un sol.

Sr. Viudez:  Ja però el que no arribo a entendre és que per la mateixa empresa per estudis similars es
parteixi,  jo entenc que és com partir un contracte, en comptes de fer-ne un en fas dos. Per això m
´agradaria que m´ho aclarís la secretària-interventora.

Sra. Secretària-interventora: Bé, en tot cas s´haurà d´acudir a l´informe del tècnic que vaig demanar jo
precisament perquè també m´ho aclarís a mi, precisament aquest tema i, si vol consultar l´expedient, hi
ha un informe del Cap de territori de l´Ajuntament de Cabrils on indica que són rieres diferents i que les
actuacions i les prestacions que a encomanar són diferents. No és la mateixa riera, sembla ser que són
dos rieres totalment diferents i en principi l´estudi també varia perquè la tipologia o la problemàtica que
té una riera no la té l´altra. A partir d’aquí jo el que sí que li puc dir és que jo vaig demanar la justificació
també oportuna i consta a l´expedient la motivació que és aquesta, que és el que li puc dir actualment.

Sr. Viudez: Gràcies.

Sra. Alcaldessa: Em sembla que un és el Torrent Roldós i l´altre és la Riera. Sr. Oberle?
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Sr. Oberle: Sí, una altra pregunta sobre la situació de la Illa Activa. Quina és la situació de l’ajuntament
en relació a aquesta situació? L’ajuntament està implicat, té una responsabilitat subsidiària, la Illa té
deutes amb l’ajuntament?

Sra.  Alcaldessa:  No,  amb l´Ajuntament  la  Illa  no té  cap deute perquè no giren res  a  l’ajuntament.
Responsabilitat  subsidiària  només  tindria  que  ser  en  tot  cas  amb  la  Seguretat  Social,  amb  els
treballadors,  però  com  que  ja  la  Seguretat  Social  ens  ha  avisat,  per  exemple  els  diners  que
periòdicament  es  tenen  que  donar  a  Illa  Activa  evidentment  ja  no  es  donaran  a  ells,  es  passaran
directament a la Seguretat Social, no tenim cap mena d´implicació en aquest cas monetari,  en aquest
tema.

Sr. Oberle: Però afecta al funcionament? Al concurs, em refereixo.

Sra. Alcaldessa:  Al concurs? Bé, si està per concurs de creditors. Aleshores quan vingui el concursal,
sabrem verdaderament lo que es té que fer.

Sr. Oberle: Però és un concurs voluntari, o ...?

Sra. Alcaldessa: Han presentat ells el concurs. Sí, voluntari. Han presentat ells el concurs. Sí. Algú més
vol fer alguna pregunta? Doncs passarem al punt número 16. Precs i preguntes.

16.- Precs i preguntes
Sra. Alcaldessa: Sr. Serrano?

Sr. Serrano: Tinc dos precs. Un és de la Sra. Marta Garcés, que m´ha lliurat un escrit perquè el llegís la
secretària tal com va quedar a la Comisió informativa, però no l´ha signat i aleshores jo li he enviat un
missatge i m’autoritza a llegir-lo a mi. Si em permeten ho llegeixo:

“Des de Som Cabrils i mitjançant el present escrit volem denunciar un cop més l´autarquia que s´exerceix
per part de l´equip de govern del nostre municipi i en concret per part de l´alcaldessa Sra. Morales. El
passat dia 12 de gener Som Cabrils va entrar una instància a l´Ajuntament demanant-li a la Sra. Morales
el poder avançar el ple ordinari un dia i que aquest es celebrés el 28 de gener en comptes del 29, doncs
se´m practica una intervenció quirúrgica aquest  mateix dia i  no podré  assistir  al  ple. Sabent que és
potestat  de  l´alcaldessa  poder  avançar  o  endarrerir  els  plens  fins  un  màxim  de  72  hores  vàrem
manifestar-li  motivadament les raons per les quals  sol·licitàvem aquest avançament havent obtingut
com a resposta un no. Considerem una falta de tacte que aquesta senyora tal i com ho ha fet en alguna
ocasió, vacances, etc.,  avanci o endarrereixi  els plens a la seva conveniència però en canvi quan un
regidor ho demana per un cas de força major, s´hi negui sense més. Amb això, en primer lloc, ens volem
disculpar  davant  els  nostres  conciutadans  per  no  poder  assistir  al  ple  d´avui  per  tal  de  continuar
defensant  els  interessos  del  nostre  municipi  i  volem  denunciar  públicament,  un  cop  més  la  poca
sensibilitat i, per què no?, si em permeten aquesta paraula, no la repetiré, a la que ja ens té acostumats
la Sra.  Morales i  el  seu equip de govern, actuacions més dignes d´una època feudal  que dels temps
actuals. Així mateix, sol.licito que aquest escrit sigui llegit per la secretària al ple d´avui dia 29 de gener
de 2015. Atentament. Sra. Marta Garcés de Som Cabrils.”

Sra. Alcaldessa: Bé, des d’aquí li vull contestar a la Sra. Garcés. Primer me n’alegro que hagi anat bé la
intervenció i de que estigui millor. Després no s´ha fet mai per cap regidor ni per cap baixa ni per cap
malaltia perquè no es pot fer de canviar un ple ni 72 hores. L’últim ple, si no recordo malament, la Sra.
Ana Maria Sierra havia tingut un accident, no va poder venir al ple, no es va suspendre el ple ni es va
canviar de dia. Vostè mateix va estar també una vegada ingressat, no va poder venir al ple, no es va
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canviar el ple. La Sra. Tamboleo en diferent vegades no ha pogut assistir al ple, no s´ha canviat el ple. Per
tant el que no podem fer aquí és els plens a la carta, perquè aleshores amb tretze regidors que som, ara
un, ara l’altre, a més a més és que el ROM tampoc ho permet. Per tant no és que jo sigui ni dictadora ni
res, sinó que m’atenc al que diu el Reglament Orgànic Municipal. Res més que això. Sr. Serrano?

Sr.  Serrano:  Sí,  ja  que em nomena jo no vaig demanar en cap moment que s’aplacés el  ple o que
s’anticipés. 

Sra. Alcaldessa: Jo no he dit que no s’hagués demanat. Dic que ha passat i també amb membres de l
´equip de govern nosaltres també sabíem que no vindrien al  ple i  no hem canviat  el ple perquè el
Reglament Orgànic Municipal tampoc ho permet. Sr. Serrano?

Sr. Serrano: Bé, que consti en acta, li  dono còpia a la secretària.

“Comunicar que con fecha 28 de enero de 2015 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala de
civil y penal me notifica auto 28/15 por el que me notifica que:

1. Declarar  su competencia para conocer de los  hechos a que se refiere la  presente denuncia
formulada  ante  el  Juzgado  de  Mataró  número  3,  que  dió  lugar  a  las  diligencias  previas
2480/2014

2. Se admite a trámite la denuncia presentada por Don Alfredo Serrano Mora i un altre veí contra
el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya y otros eventuales partícipes por
constituir presuntamente los hechos a que la misma se refiere un delito de desobediencia a
resoluciones judiciales cometido por autoridad pública previsto y penado por el artículo 410.1
del Código Penal, sin perjuicio de la comisión de otros directa o indirectamente relacionados
con él.

3. Acumular el presente procedimiento penal al de la misma clase tramitado en esta misma sala
con el número 16/14 con el consecuente cambio de ponente.  Póngase en conocimiento del
denunciante   la  presente  resolución  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  270  de  la  Ley
Orgánica del Poder Judicial y demás concordantes.”

“Las  presentes  diligencias  vienen  como  consecuencia  de  una  comparecencia  que  el  pasado  9  de
Noviembre efectuamos ante el Juzgado de guardia de Mataró en la que manifestábamos entre otras
consideraciones  de  índole  legal  que  el  Ayuntamiento  de  Cabrils  del  que  soy  cargo  electo,  sin  mi
conocimiento y por supuesto sin mi consentimiento había publicitado y colaborado con los actos de
organización de la ilegal consulta, con lo que en nuestra opinión el manifiesto incumplimiento de la
providencia del Tribunal Constitucional suponía una quiebra de la legalidad grave, máxime cuando se
realizó de forma expresa y con publicidad de una vulneración de lo previsto en el artículo 87 de la Ley
orgànica del Tribunal Constitucional que establece que todos los poderes públicos están obligados al
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva, incluida la alcaldesa de Cabrils y su equipo de
gobierno  debiendo existir  constancia de  la  disconformidad de la  secretaría intervención mediante el
correspondiente informe de legalidad. 
En consecuencia, exijo el estricto cumplimiento de la legalidad.”

Sra. Alcaldessa: Molt bé. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Algun prec més? No?. Doncs donaríem
per acabat el ple. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les deu
hores i cinquanta minuts del dia indicat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, que és
signada per l’Alcaldessa-Presidenta, juntament amb mi, la Secretària, que ho certifico. 

L’alcaldessa La secretària interventora 

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos
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