
ACTA DE PLE NÚM. 1/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 28 de Gener de 2016

A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-vuit de gener de dos mil setze, 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
Sr. Manel Pérez García
Sr. Xavier Badia Campos

Regidors/es
Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos
Sra. Marta Gómez Pons
Sr. Xavier Viudez i Cardona
Sr. Raül Serra Fabregà
Sra. Maite Viñals Clemente
Sra. Laia Ferrer Sellés
Sr. Miguel Doñate Sastre
Sra. Maria Carme Torres Cassany
Sr. Peter Oberle

Secretària interventora 
Sra. Rebeca Just Cobos

Atès que s’ha obtingut  el  quòrum legal,  l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i  es passa a
despatxar l’únic assumpte inclòs en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 26 de novembre de
2015 i de la sessió extraordinària i urgent de data 21 de desembre de 2015.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de la modificació de la base número 9 de les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal 2016.

3.-  Dictamen  d’aprovació  de  la  rectificació  d’error  material  de  denominació  d’una  aplicació
pressupostària del Pressupost municipal 2016.

4.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ERC, per a l’adaptació de l’Ajuntament de Cabrils
Llei de transparència, bon govern i accés a la informació pública.
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II. Part no resolutiva de la sessió

5.- Mocions

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

7.- Precs i preguntes

          
Alcaldessa: Bona nit a tothom ja es hora,comencem el ple ordinari d’avui 28 de gener, en primer lloc
felicitar per part de tots els membres del consistori al nou pare el Raül, felicitar per la seva nova paternitat
i que vagi molt be. Comencem el primer punt aprovar les esborrany de les actes de la sessió plenària
ordinària de data 26 de novembre de 2015 i de la sessió extraordinària i urgent del 21 data de desembre
de 2015. Primer farem la del 26 de novembre del 2015, algú vol fer alguna intervenció sobre el tema de
l’acta?...Pues passem a la votació.

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de 26 de novembre de 2015 i
de la sessió extraordinària i urgent de data 21 de desembre de 2015

Aprovació acta sessió ordinària de 26 de novembre de 2015:

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2015, 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, Manel Pérez García,
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals
Clemente, Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció?

1. Aprovació acta sessió extraordinària de 21 de desembre de 2015:

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació  l’acta  de la sessió extraordinària  de 21 de desembre de 2015, 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, Manel Pérez García,
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons
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o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals
Clemente, Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

Alcaldessa:  Passaríem al punt número dos dictamen de la modificació de la execució del pressupost
municipal 2016, la secretaria llegirà la base dispositiva.

2.-  Dictamen d’aprovació de la modificació de la base número 9 de les Bases d’Execució del
pressupost Municipal 2016

“Identificació de l’expedient:  5/2016:  Modificació de les Bases d’Execució del pressupost municipal
2016. 

Antecedents

En data 26 de novembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Cabrils conjuntament amb el pressupost
municipal va aprovar les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016. Com sigui que
contra  l’acord  d’aprovació   inicial  no  es  van  presentar  al·legacions,  es  va  declarar  definitivament
aprovada.

Atès que des del  Centre Cívic es vol  impulsar la preparació i  elaboració de programació  d’activitats
culturals estables. 

Tenint  en  compte  les  característiques  de les activitats  que es realitzaran,  es  creu  necessari  fer  ús
d'aquesta facultat de creació d’un crèdit ampliable per realitzar les modificacions de crèdit necessàries
en funció de l’efectiva recaptació dels ingressos, i  finançar d’aquesta manera el cost del servei i les
activitats culturals.  

Vist la memòria justificativa de data 14 de gener de 2016. 

Vist l’informe de secretaria-intervenció. 

Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 21 de gener de 2016. 

Fonaments jurídics

Per tot això, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la base 9 Ampliació de crèdits de les bases d'execució del
pressupost per a l’exercici 2016 de l'Ajuntament de Cabrils, afegint un nou crèdit ampliable,  paràgraf
amb el següent contingut: 

APLICACIÓ DESPESA CONCEPTE INGRÈS
Tallers i activitats CC La Fàbrica Preu  públic  activitats  culturals  330.227.99

343.01

Segon.- Exposar la modificació anterior al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment al que disposa l’article
169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
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Hisendes Locals i 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. Si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, l'acord es considerarà definitivament aprovat.

Tercer.- Traslladar el present acord al Departament de Serveis econòmics i al Departament de Cultura.” 
 
Alcaldessa: Moltes gràcies,de fet això és en el lloc del pressupost on hi ha els diners de despesa del
centre cívic ”la fabrica” ara es proposa que aquí hi hagi un compte de ingressos per poder calcular millor
si hi ha pèrdues o beneficis o ha quedat igual....el regidor vol fer intervenció?

Sr. Xavier Badia:  Si, bona tarda a tothom, aprofitant aquest punt jo el catalogo com un punt tècnic
econòmic, per permetre fer ingressos i pagaments per la fabrica però vull explicar, el sentit polític d’això:
quan varem assolir  novament  el  govern de Cabrils  una voluntat  tots  en bloc i  el  regidor  de cultura
evidentment era potenciar la fàbrica com a motor del poble en activitats. Un centre cívic com tenen molt
pobles del costat  que coneixem i que Cabrils va tenir ja fa molt de temps, be simplement recuperar això,
aquesta és la intenció, hem treballat i per fi a partir de l’1 de març podem iniciar aquestes activitats ja
tenim un programa que he demanat  fessin  una maqueta que contempla 43 activitats  diferents  amb
horaris diferents, espais diferents, dinamitzarem diferents espais del poble, que la gent de Cabrils es
mogui per diferents llocs del poble es coneguin, pugin fer coses recuperar altres i bé aquest catàleg està
agrupat per diferents famílies d’activitats com expressió artística, salut, creixement personal, tast i cuina,
recursos i entreteniment, idiomes, sortides, xerrades estem molt satisfets...també vull agrair al personal
de la “Fábrica” i la de la Regidoria de cultura amb el sentit de que hem fet una bona feina.

La voluntat és que l’1 de març comencin les activitats, per tant dimarts o dimecres que ve estarà a totes
les dependencies municipals i durant setmana a totes les cases per bústia, pensem que el  proper dia 13
podem fer una presentació  pública a la “Fàbrica” per poder dir que el Centre Cívic es torna a posar en
marxa i per afavorir i obrir el cursos pel dia 1 de març.

Des de el punt de vista econòmic hem calculat activitat per activitat del cost de cada professor i activitat
com va i per això hem tingut que fer aquest tema estrictament tècnic per donar cabuda això i la gent
pugui apuntar-se i pagar el que costa, volem que a l’Ajuntament no li costi res, que quedi un petit escreix
que serveixi per autofinançar per exemple cada tres mesos un programa com aquet repartir-lo i totes les
despeses promocionals siguin finançades per la matricula, aquest és el plantejament global i estic a la
vostra disposició per parlar i aportar idees entre tots.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció sobre aquet punt?. No? passem a la votació

 VOTACIÓ

Sotmès a votació el Dictamen , és aprovat 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, Manel Pérez García,
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals
Clemente, Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
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Alcaldessa: Passem al número 3, Dictamen d’aprovació de la rectificació d’error material de denomiació 
d’una aplicació pressupostària del Pressupost municipal 2016.La secretaria lleigira la part dispositiva si 
us plau.

3.- Dictamen d’aprovació de la rectificació d’error material de denomiació d’una aplicació 
pressupostària del Pressupost municipal 2016

“En data 26 de novembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Cabrils conjuntament amb el pressupost
municipal va aprovar les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016. Com sigui que
contra  l’acord  d’aprovació  inicial  no  es  van  presentar  al·legacions,  es  va  declarar  definitivament
aprovada.D’acord amb el que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Vist el dictamen favorable
de la comissió informativa de data 21 de gener de 2016.
Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.-  Rectificar l’error material detectat en el text de l’aplicació pressupostària 480.00 del grup de
programa 338 Festes Populars: 
Allà on diu:
480.00 Subvencions Programa de Festes
Ha de dir:
480.00 Premis concurs cartell de la Festa Major Santa Helena”

Alcaldessa: Molt be…Algú vol fer alguna intervenció sobre aquet punt? Dons passem a la votació

 VOTACIÓ

Sotmès a votació Dictamen, és aprovat 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, Manel Pérez García,
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals
Clemente, Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

oGrup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

Alcaldessa: Passem al numero 4 Dictamen, a proposta del grup municipal d’ERC, per a l’adaptació de
l’Ajuntament de Cabrils Llei de transparència, bon govern i accés a la informació pública. La secretaria
llegirà la part dispositiva.

4.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ERC, per a l’adaptació de l’Ajuntament de Cabrils
Llei de transparència , bon govern i accés a la informació pública.

“El 29 de desembre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 19/14 de transparència, bon
govern i accés a la informació pública que per les corporacions locals entrava en vigència el primer dia
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de gener de 2016, un any després de la seva aprovació per a poder donar prou temps als governs locals
a acomplir les obligacions que estableix la llei. Cabrils fa tard.

L’Administració transparent i el bon govern suposen una sèrie de reptes, canvis i adaptacions que s’han
d’abordar amb diligència i determinació. La transparència no és abocar totes les dades a la pàgina web;
sinó  que  implica  una  intenció  organitzadora  que  faciliti  la  comprensió,  la  utilització  de  dades,  la
participació i l’avaluació del funcionament de les institucions. En aquest sentit, la llei explicita que els
diversos  continguts  de  l’obligació  de  transparència  (informació  institucional  i  organitzativa,  gestió
econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i  planificació, contractació
pública, activitat subvencional, etc.), han de garantir el seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva
neutralitat, la seva actualització. 

Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  convençuts  d’aquesta  necessitat  ha  presentat  reiteradament
diferents mocions sobre transparència d’aquest consistori: el maig de 2012, el novembre de 2012 i el
juliol de 2015 per a millorar la gestió i la transparència dels serveis de l’Ajuntament de Cabrils, establint
diferents accions concretes per a acomplir, i que malgrat haver estat algunes d’elles aprovades del ple,
no s’han dut a terme.

El Mapa Infoparticipa de Qualitat i Transparència de la Informació Pública, realitzat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural  de la Universitat  Autònoma de Barcelona suspèn
l’Ajuntament  de  Cabrils  amb  un  39,02%  en  el  percentatge  d’acompliment  dels  seus  indicadors  de
transparència, el més baix de tots els pobles del Maresme d’entre 5.000 i 10.000 habitants (dades del
darrer estudi: novembre de 2014)

Les formacions polítiques d’aquest consistori van comprometre’s  als seus programes electorals a fer
transparent el nostre ajuntament, i fem tard, donat que després d’un any de de transitorietat des de la
seva aprovació els objectius no s’han assolit.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de gener de 2016. 

És doncs per tot l’exposat que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple els
següents:

ACORDS:

1. Instar al govern de Cabrils a definir un calendari explícit per a l’assoliment dels objectius i obligacions
establerts per la llei 19/14 de transparència, bon govern i accés a la informació pública en el termini
màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció.

2. Publicar al Butlletí Municipal aquest compromís amb els veïns i veïnes de Cabrils”.

Alcaldessa: El grup d`’ERC, vol exposar si us plau?.

Sr. Xavier Viudez: Bona nit a tothom, és un moció molt senzilla que desprès d’un any d’aprovació de la
Llei al parlament de Catalunya entrava en vigor per les corporacions local i calia posar-se al dia, però
això  no  és  la  realitat  ni  aquí  ni  a  la  majoria  de municipis  de Catalunya.  Com és  una proposta  del
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programa electoral, és responsabilitat del Govern de Cabrils que ens presenti als veïns de Cabrils un
calendari d’implantació d’aquesta llei i quins objectius i fites pretenen marcar.

Alcaldessa: El Regidor Miguel Doñate, vol dir alguna cosa?

Sr. Miguel Doñate: Si, a veure d’ alguna manera avançarem el sentit del vot, te una raó el nostre vot,
serà contrari, però bàsicament per una qüestió pragmàtica o realista, el tema del calendari no podem
determinar com fixar-ho perquè bàsicament  entenem que hem de considerar primer els nostres recursos
i la gestió quotidiana i aquesta no es pot determinar sobre un calendari determinat i concret amb terminis.

És veritat que no conec les mocions anteriors que ha presentat el grup d’esquerra, però si que compartim
que s’ha de fer quelcom en referència amb la Llei de transparència. També som tots molt conscients que
hi hagut un any d’impàs des de l’aprovació inicial d’aquesta llei fins a la seva aplicació, si que és es
veritat que l’ informe del 2012 de la Universitat autònoma, sinó un més recent d’una empresa privada
parcial,  “Cabrils”  sortia  mal  parat  però  quan  va  realitzar  l’estudi,  no  tenia  en  compte  que  a  31  de
desembre ja teníem en marxa el portal, i potser no seriem dels pitjors, si no dels menys dolents. 

L’obertura d’aquest portal de la pròpia AOC diu que complim com a mínim el 50% dels continguts...si, si
això es la carta oficial de l’AOC, amb tota la informació que pengen,  potser s’ equivoquen però ens hem
de fiar,  no, no a mi també em sorprèn,no tant com equip  per això estem treballant sobre ella que aquet
portal que es va demanar en novembre per tenir temps per adaptar-lo se’ns va ser lliurat l’ accés el 30
desembre ens hagués agradat més tenir alguna cosa més a 1 de Gener.

Avui per exemple, no hem pogut penjar una informació per anar assolint el compliment absolut de la llei,
el que volem destacar és que no podem complir dates exactes perquè les dinàmiques quotidianes del
personal  que disposa l’ajuntament  no ens permet  dir  una data que no després no podrem complir,
dependrà de la disponibilitat del personal de l’ajuntament o dels regidors i de la pròpia interfície que
d’alguna manera es dificulta aquesta realitat, no se si el regidor de comunicació vol dir alguna cosa ja
que comunicació i transparència van altament lligades.

Alcaldessa: El Regidor de Comunicació?

Sr. Oriol Gil: Gràcies, bona nit, en aquest sentit primer compartir el sentit del vot que ha manifestat el
Regidor de Transparència i del MUC, per tant com a grup municipal compartim el vot en contra i fent
memòria de la resta de mocions que es van debatre en plens i que potser hi han regidors nous i la
ciutadania podria no recordar, ara faré un petit resum d’elles i potser pensarà que no són exclusivament
sobre d’aquest tema però recordo que anaven en general, en la línea de constituir comissions, reformar
el ROM, que aquí podem entrar a parlar si una part són de transparència i una altre banda no, i sense
voler entrar en un debat molt sectari, si era correcta no si entraven altres coses que no eren pròpies de
transparència i la creació de noves estructures, recordo que era l’OTAC, comissió interna i potser amb
personal  que  tampoc  teníem,  reiterar  el  que  ha  dit  el  company  de  transparència,  Miguel,  és  que
l’ajuntament ho afronta amb  el personal que hi ha i com no es pot contractar a ningú amb la intenció de
millorar la situació i com no es pot fer a través del capítol 1, fer per mitjà d’un contracte de serveis, en tot
cas cal ser realistes, hi ha alguns ajuntaments que compleixen el 100% els indicadors, uns indicadors
que son partidaris d’un estudi de l’autònoma, partidaris de la ITA Internacional transparència que també
avalua les Administracions locals en qualsevol cas aquests municipis tenen molts més recursos que
nosaltres. 

Val a dir doncs en aquet sentit que van decidir el Govern es acollir-nos a un recurs de l’AOC al consorci
de la  Administració de la Universitat Oberta de Catalunya, be que si es cert que anem molt tard i vostè
també ho diu que anem tard, però ells també van anar molt tard, de fet l’aplicació de la llei en certes
matèries era a partir del juliol 2015 i altres a 1 de gener, algunes d’ elles afectava a informació relativa a
la gestió de l’Ajuntament a partir de l’1 de gener i el recurs aquest de l’AOC no el vam tenir fins el 31 de
desembre però el moment de fer cursos pel personal que podia gestionar aquest recurs primer havia de
ser a l’octubre, però es va posposar al novembre, al final novembre i fins mitjans de desembre no van
començar subministrar el recurs per part de l’AOC als ajuntaments, per tant el que hem hagut de fer en
marxes forçades intentar complimentar aquest portal, en Miguelno se si voldrà aprofundir, explico com va
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la implantació d’aquest portal, l’AOC mateixa fa una guia d’anar complimentant els indicadors en funció
unes prioritats que ells marquen, també es podíem considerar que son arbitràries i alguna prioritat més
baixa podrà ser més alta, però si a més a més ens forcem a complir un calendari ja tenim prou dificultats
a nivell  de personal per poder assolir la demanda d’informació a 1 de gener, ens estem posant més
traves  com algunes que deia  abans d’estructures  internes,  a  nivell  d’una comissió  o  establir  noves
oficines d’OTAC per rebre, podem oferir la possibilitat si vostès volen saber com es va complimentant
podem crear un grup de treball  de transparència i periòdicament segons determinem es podran anar
informant de com es va complimentant aquesta llei amb això, ja creiem que és suficient per controlar
l’aplicació de la nova llei més que establir un calendari. En aquest sentit votarem en contra i ja acabo
amb la meva intervenció i crec que és més crec que volen posar “el dit al ull “ al govern i no m’agradaria
que fos així, que no pas més que col·laborar amb la moció, si la segueixen endavant i si la segueixen el
nostre vot serà en contra.

Alcaldessa: Miguel Doñate si us plau.

Sr. Miguel Doñate: Si amb aquesta línea d’explicar, tot i que és una dinàmica interna està bé explicar-la
segurament hi ha ajuntaments grans que compleixen el 100% i tenen una pagina web molt millor que
l’AOC però no som Barcelona, i no podem mantenir un portal amb més de 12 persones treballant també
és veritat que ajuntaments més petits o al costat de Cabrils estan una mica més avançats, però aquests
ajuntaments ja fa anys que tenien personal contractat amb l’àrea comunicació i de tecnologies que ha
permès reconduir aquest personal cap aquesta direcció. 

Davant la falta d’aquesta infraestructura, i incapacitat de contractar hem mirat de redirigir les dinàmiques
dintre de la institució poder donar sentit, hem creat uns enllaços amb diferents àrees que hem definit dins
la  transparència  que  es  farien  responsables  d’assumir  dintre  la  seva  àrea,  una  vegada decidida  la
documentació es passaria a secretaria i després es penjaria tenint en compte un control de  protecció de
dades  i  finalment  aquesta  seria  pujada,  hem  establert  un  calendari  de  reunions  periòdiques  per
solucionar dubtes, ja que el personal a part dels problemes que tenen habitualment hem afegit que de
cop han  de  treballar  amb un  sistema informàtic  diferent  i  més feina  i  formats  diferents  i  això  esta
provocant un cert mal estar, però nosaltres hem de complir la llei, per això compartim amb vosaltres si
voleu ampliar aquestes reunions periòdiques o grups de treball i per tant, no se si heu vist una entrada al
portal on s’informava als veïns de la posada en marxa del portal i hem organitzat per exemple d’una
xerrada pel febrer per explicar com s’elaboren els pressupostos, el cap de serveis tècnics explicarà com
es  confecciona  un  pressupost  per  saber  els  veïns  on  van  els  seus  impostos,  per  això  reiterem la
necessitat  de  gestionar  lo  que  tenim  per  poder  complir  la  llei  i  per  això  volen  augmentar  aquesta
interlocució amb les diferents forces per poder millora el tema de la transparència.

Alcaldessa: El regidor de comunicació vol afegir alguna cosa?

Sr. Oriol Gil:  Un últim apunt i  no estem passant la pilota per marejar a ningú encara que ho pugui
semblar, te a veure amb aquesta qüestió del calendari, si entreu al portal de la transparència hem vist
unes coses que ens preocupen molt, hi ha uns ítems que són manuals, que els hem d’entrar  des de
l’ajuntament i altres que venen donats automàticament per altres administracions municipals, diputació,
Ministeri  d’hisenda,  etcètera,  ja  que  tenim  el  recurs  alguns  ens  ho  penja  l’AOC...però  hi  ha  la
problemàtica que hi ha alguns ítems que tal i com surt al quadre de l’AOC, no els entén ningú i s’haurà
d’adaptar,  com per exemple el  temps mig de pagament,  i  altres ítems que falten encara que siguin
automàtics quan haurien d’aparèixer  i  en canvi  no apareixen,  per això creiem que s’ha de millorar i
establir un calendari, és difícil.

Alcaldessa: Sr. Viudez?

Sr. Xavier Viudez: Primer felicitar-vos per aquesta intenció de fer xerrades per explicar els veïns com es
confecciona un pressupost  i  espero que també es facin xerrades pel  rendiment del  pressupost  com
havíem dit al nostre programa electoral, però mes enllà d’això, podem dir que no poden fer un calendari
per complir la llei, vostès poden dir que no tenen capacitat per dir que no poden fer un calendari per
complir la llei però ja aprofito la mateixa per fer-los saber i la Sra. Alcaldessa haurà rebut a través el
Síndic  de  Greugés  que  a  partir  del  mes  de  febrer  s’ha  encomanat  a  la  fundació  Pi  i  Sunyer  les
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obligacions de publicitat formal per analitzar-les a través de la consulta pública mitjançant l’accés del
contingut de la vostra pàgina web, per  aquest motiu està previst la tramesa d’uns qüestionaris per enviar
a les diferent administracions públiques durant el proper mes de febrer, ja no és qüestió de la nostra
capacitat per fer les coses si no que haurem de rendir comptes a la Sindicatura de Greuges. 

Vostès ens comentaven que fèiem tard que es posés en marxa el portal, però també li vull recordar que
la sol·licitud per donar-se d’alta a l’AOC, es va fer pràcticament un mes pràcticament abans de l’entrada
en vigor de la llei i fa un any que ja sabem que hi ha coses que es demanaran, per una altre banda diuen
que anem tard en enviar informació sorprèn que ens demani els correus quan son corporatius i no fa falta
que ens els demanin, doncs ja la te l’ajuntament.

Vostè parlava també, d’un estudi recent dels senyors Rua i Ponsa, i que vostè m ha dit que s’ha reunit
amb ells i certament l’ajuntament de Cabrils queda molt malament, amb un zero, també diu l’estudi que la
consulta a les web va ser entre els dies 27 i 31, entenc que no faran el dia 31 la consulta de tots els
municipis del Maresme, potser i van fer la consulta per ordre alfabètic i com Cabrils és amb la “c” doncs
els hi va caure el dia 27 en comptes del dia 31. 

També em sorprèn molt que l’AOC digui que complim el 50% dels indicadors, perquè la llei és molt
explícita de la informació que ha d’estar al web, i unes de les coses que diu la Llei és que hem d’elaborar
la informació d’una manera que s’entengui, intel·ligibles, com deia el senyor Gil hi ha conceptes que no
entenem ni nosaltres, però sabem que a través de l’AOC s’estan començant a penjar documents que
permetin a l’ajuntament donar la informació d’una manera llegible i accessible a la nostra web. 

És obligació de tothom fer complir la llei i el fet calendaritzar i fixar uns objectius significava complir amb
un compromís del ciutadà de Cabrils d’estar informat i entenem que l’ ajuntament no és capaç de fer un
calendari però no compartim, hem tingut un any per reorganitzar i no s’ha fet, i creiem que ara és el
moment de tirar aquest vaixell endavant, per això la nostra intenció és que marquessin el ritme, però si
ens diuen que no ho podeu fer, no podem dir res més .

Alcaldessa: El Senyor Oberle ha demanat la paraula.

Sr. Peter Oberle:  Bona nit alcaldessa, companys i públic, jo penso que aquí s’estan manifestant dues
bandes immobilitzades, per un cantó al senyor Gil realitza una oferta d’ enteniment, una negociació, jo
vull  manifestar  com jo  entenc aquesta moció,  primer  jo  penso estem tots  d’acord que la  Llei  de la
transparència no és per regular el funcionament del ple, per això està el ROM,  la llei de transparència és
la una llei que diu con l’ajuntament te que expressar-se  i estar accessible amb els ciutadans per això el
compromís de la llei és amb els ciutadans de Cabrils i entenc que la moció dels companys d’esquerra
que dins de l’esperit de la Llei està marcar un calendari, data o fita d’intencions que volem aconseguir,
això és l’essència, penso, de la moció i per això votaré a favor, i no vol dir que cada data és una data fixa
i preval per sobre de totes les dificultats de gestió que es poden donar. La data amb temps suficient, no
el dia abans, dos mesos abans, com a gestors valoreu si esteu en la línia i si s’aconseguirà o no, per mi
aquesta és la  essència  de la moció i  com la  entenc la moció d’aquesta manera,  la votaré a favor.
Gràcies.

Alcaldessa: Gràcies senyor Oberle, molta bona voluntat, tant de bo que aquesta essència fos la de la
present moció per que llavors tots estaríem d’acord.  Sr. Doñate vol dir alguna cosa?.

Sr. Miguel Doñate: Vàries coses, primer la petició, vostè te constància de la petició perquè a vostè se’l
va informar, és veritat que la nostra petició podia haver sigut abans, fa un any abans, però el problema
és que l’ AOC no ofertava fins més tard, també és veritat que som dels tres-cents primers que ho hem
demanat dels vuit-cents ajuntaments, no se si anàvem tots perduts, és veritat que és un aplicació tardana
però  era  un  aplicatiu  que  ja  estava  fet...perquè  coneixíem l’empresa  que  l’ha  fet,  perquè  ens  hem
connectat més tard? doncs no sabem, però el que ens ha dit l’AOC, ens ha fet saber, és que també han
tingut  dificultats  per  gestionar  el  volum  de  peticions,  no  esperaven  que  tots  els  municipis  petits
demanarien aquesta ajuda.
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Referent als correus, hem cregut oportú preguntar sobre els mateixos perquè hi ha persones que tenen
mes d’un, per exemple jo i ja no es tracta de la Llei de transparència sinó de les relacions entre les
persones em pensat fer-ho així  i per educació no costa gens dir gràcies i posa aquest.

En relació amb l’ informe de Pons i Delarua, quan jo faig una investigació científica sobre anàlisis de
fenòmens socials, institucions, els criteris que estableixo són exactes els criteris que faig servir, són els
que realment faig servir si poso el dia 26 i el 31 son els que realment són, els dies que he mirat, per això
jo no trec valor igual que ens van reunir amb ells fa setmanes i estaven informants del que passaria. 

Respecte als indicadors, no hem dit indicadors, hem dit que l’AOC deia que teníem posats més del 50%
dels  continguts  i  com  ha  assenyalat  el  company,  el  senyor  Gil,  aquesta  informació  ells  mateixos
estableixen un calendari sense dates respecte la modalitat que si volen fer una reunió, i hi ha un esperit
constructiu la farem i veuran el document que ens estableixen 4 dates possibles: A,B,C i D, tant pels
criteris automàtics com pels manuals, ells mateixos no compleixen els automàtics que són els que tenim
accés que si podem els farem servir, també ens trobem que no estem d’acord sobre els paràmetres,
criteris que proposa l’AOC però no podem començar a canviar coses quan no ho tenim tot omplert,
respecte els altres estem dintre l’AOC diu uns paràmetres temporals imaginaris que estem seguint. 

Vull  insistir que no hem dit que no siguem capaços, hem dit que no considerem realista marcar una data
sense saber si podem o no complir,  però no volem posar un calendari que no puguem complir i menys
encara posar una data genèrica i si vol el convido a conèixer la dinàmica interna de l’ajuntament perquè
no volem posar més pressió al personal de l’ajuntament i seguir amb un bon servei al ciutadà, que també
és l’esperit  de la  Llei  de  transparència,  amb aquest  sentit  podem marcar  un termini  d’un  any però
entenem que ens demana un calendari de dates com si fos un concurs de si fem o no fem. Fem una
primera reunió i valorem la propera tasca a realitzar em semblarà perfecte. 

Una altra cosa, comenta que el document que no hem pogut penjar era les retribucions del càrrecs
electes de manera comprensible no com han fet altres ajuntament, que han penjat l’edicte i nosaltres
pensem que no ni hi ha prou em posar l’edicte si no que creiem que se ha de posar les retribucions mes
a mes.

Alcaldessa: Senyor Gil?.

Sr. Oriol Gil Tomàs: Vull aclarir-li al Senyor Oberle que és coral, és a dir ofert per les dues bandes, és
global fer un grup de treball en aquest sentit,  hi ha una qüestió prèvia que quan es fa la sol·licitud, es fa
quan en part es veu el recurs, i una persona de l’ajuntament va anar a un curs de formació i va veure
com era el recurs de l’AOC, no com es gestionava. No preguntem quan es fa la sol·licitud sinó quan està
disponible aquest recurs. 

En relació amb el Síndic de Greuges, si ens va arribar la carta que deia uns dels primers requisits que
ens demanaran és que la publicació de l’adreça URL del nostre espai de transparència estigui al portal
de transparència de Catalunya, ja el complim, i ja és un bon punt de partida de compliment dels ens
locals que mitjançant l’AOC ja compleixen un 50 % dels ítems, estic segur que aquest informe del Síndic
de Greuges el passarem amb nota.

En relació amb el senyor Oberle i el que deia el senyor Doñate, del tema de la pressió dels treballadors,
avui  mateix  serveis  econòmics  estava  col·lapsat  perquè  tenien  que  tancar  a  31  de  desembre  i  la
Sindicatura de comptes els hi demana a 29 de Gener del 2016 que es doni una sèrie d’ informació
completa i això no es pot donar si no esta tancada la liquidació del pressupost del 2015, que serà febrer
o  març,  i  no  volem  posar  un  calendari  explícit  d’assoliment  d’objectius,  data  de  quan  estaran  els
indicadors al 100% publicats i per això reiterem la nostra posició del vot. 

Alcaldessa: Senyora Carme Torres?

Sra. Carme Torres: La meva intervenció serà molt curta perquè estan molt clars els posicionaments tant
per ERC i per l’ equip de govern, que diu que no pot complir la Llei i jo crec que com a administració
pública te que donar exemple en el compliment de les lleis suposo que no hi ha cap tipus de penalització
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perquè si no, tots els ajuntaments complirien la Llei al 100%, és a dir, que tenen temps no? no hi ha
presa no? i  no es pot  establir  un calendari...nosaltres pensaven que era una moció molt  genèrica i
proposàvem l’abstenció i veiem que no es gens genèrica i nosaltres creiem que si no hi ha pressa podem
estar quatre anys per aplicar-la com no hi ha presa...votarem a favor.

Alcaldessa: Senyora Torres quant s’ aplica una Llei hi ha d’ haver recursos idonis per aplicar aquesta llei
i no sempre passa. Algú vol fer alguna intervenció? No?...Passen a la votació.

 VOTACIÓ 
Sotmesa a votació el Dictamen, aquet no resta aprovat per majoria absoluta amb el resultat següent:

Vots a favor:

o Grup municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals
Clemente, Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

Vots en contra;

 Grup municipal  de  CiU: Senyors/es  Avelina  Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Manel  Pérez
García,  Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

 Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Alcaldessa: Be passem al altre punt de l’ orde del  dia. 

5.- Mocions.

Hi ha Mocions per urgència? No, doncs passem a l’altre punt de l’orde del dia punt número 6: 

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

Alcaldessa: algú vol fer alguna intervenció? No, passem a l’ altre punt... número 7.

7.- Precs i preguntes.

Alcaldessa: el Sr. Raül?

Sr.  Raül Serra: Hola bona nit,  primer presentaré una pregunta i  desprès un prec començaré per la
pregunta, varem presentar en data 8 de gener de 2016, una instancia demanant informació en referència
al  contracte  entre  l’ajuntament  de  Cabrils  i  l’ajuntament  de  Vilassar  de  Dalt  pel  tema  de  la  ràdio
m’agradaria extreure una conclusió molt genèrica de tota la informació que es donava...te l’ajuntament
algun deute amb l’ajuntament de Vilassar de Dalt respecte al contracte de la ràdio?

Alcaldessa: El Regidor de comunicació contestarà.

Sr. Oriol Gil:  No que ens consti, tota la factura que arribat s’ha pagat.

Sr. Raül Serra: Val, i després el prec puc fer-lo ara?. Aquesta setmana m’he reunit amb la Junta de la
Concòrdia en referència amb el projecte de rehabilitació de la sala teatre i també d’altres temes de la
licitació i em vaig trobar amb gent molt activa, però estaven especialment neguitosos perquè se’ls tingues
en compte dintre del procés de com ha ser la rehabilitació de la Concòrdia suposo que com a govern i
defensors de la participació ja ho han tingut en compte però ells mateixos m’han encarregat que els hi
recordi.
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Alcaldessa: La Regidora d’Urbanisme, si us plau...

Sra.  Marta  Gómez:  Bona  nit  a  tothom...diu  vostè  que  s’ha  reunit  aquesta  setmana,  no?,  doncs
m’estranya però fa quinzè dies...anava a buscar el dia perquè no el recordo, no se amb qui es va reunir
però nosaltres ens vam reunir amb l’equip redactor i vam estar mirant tot, que esperaven ells del projecte
que hi ha contractat en la redacció del projecte i vam estar molta estona parlant i la conclusió d’ aquella
reunió és que tot bé, i que volien anar seguint  l’evolució el projecte  i així es va quedar, els redactors del
projecte van demanar que desmuntessis les mampares i així es va fer ara ja queden els redactors amb la
junta per entrar per no tenir que passar sempre per nosaltres, per això li demano amb qui es va reunir
perquè el tarannà és totalment contrari, ho vam voler fer així, quedar tots junts la primera vegada perquè
quedes tot clar i se’ls hi va dir als redactors que sobretot es conservés l’ànima de la Concòrdia i van
quedar que tornaríem a quedar. 

Sr. Raül Serra: No era cap pregunta ni calia que es justifiqués, l’únic que volia era recordar que estan
aquí i que són molt actius amb les festes de Cabrils i que segueixi’n contant amb ells.

Alcaldessa: És la idea i felicitar a la Concòrdia perquè aquest any, fa 25 anys de la seva fundació.  Laia
si us plau.

Sra. Laia Ferrer:  És per el regidor de comunicació, varem entrar una instància el dia 8 de gener en
relació amb la retransmissió dels plens, ens interessa saber si la empresa que retransmet els plens si
està al corrent de totes les seves obligacions fiscals i seguretat social i en quina situació es troba.

Sr. Oriol Gil: se’ls hi ha dit per correu i ens han dit via telefònica que ho estan,  que ho facin per escrit, i
això estem esperant si no ho fan ja els hi tornarem a recordar. Ara que hi estem aquí, comentar que fan
unes instàncies massa genèriques i que no ho facin per no saturar a l’administració, demanaria més
concreció si us plau.

Alcaldessa: Vol parlar alguna cosa més?

Sr. Oriol Gil: No, sols dir que concretin més amb les seves instàncies

Alcaldessa: Algun prec? Senyora Viñals?

Sra. Maite Viñals: Si, és pel senyor Oriol com a Regidor d’educació, té vostè previst tenir alguna reunió
amb el Consell escolar.  

Sr. Oriol Gil: No de moment no, li explico, vam acordar en el programa electoral refer el Consell escolar
perquè no estava igualat entre les escoles i l’ Institut i ho volíem regular e igualar-lo, però no s’ha fet i de
moment  no  ens  hem  reunit  perquè  no  hi  hagut  cap  cosa  urgent  per  solucionar  però  ho  hem  de
solucionar... també volem parlar amb les Escoles pel tema de les activitats extraescolars, de moment al
mes de gener no hi ha cap reunió prevista.

Sra. Maite Viñals: No creu que encara que no hi hagi res a debatre, s’hauria de fer alguna reunió?,
tothom sap que entre les dues escoles hi ha hagut piques per els ràtios de P3...parlar no és mai dolent.

Sr. Oriol Gil: Puc fer una proposta de comentar a tots el grups i associacions per si tenen algo que dir i
proposar una reunió.

Alcaldessa: Senyor Oberle?

Sr. Peter Oberle: Jo voldria parlar de la Riera i de la falta de treball a Cabrils. Al mateix ple, la Regidora
d’urbanisme ens va comentar en un grup de treball nou dedicat específicament a la Riera i vam tenir una
reunió en la que vam poder parlar dels treballs de la Riera i crec que és encertat, però això s’ha explicar
millor als ciutadans, es pot preparar una millor difusió dels treballs de la Riera? i  una campanya de
sensibilització?, de com la retenció de les pluges a cada parcel·la serveix per a la prevenció de les
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riuades i a l’estalvi d’aigua? i també de la poca oferta de treball a Cabrils i els problemes de mobilitat dels
ciutadans de Cabrils. El problema, és el creixement de la població activa a partir al 2007 i no del llocs de
treball, ara la cosa ja s’ha estabilitzat i és moment de mirar al futur el que s’ha de fer un pla estratègic a
20 anys hi que digui quants habitants vol tenir Cabrils, quina mobilitat vol tenir, etc. fer-ne un de nou i tot
això amb totes les forces de Cabrils. 

Sra. Marta Gómez: Sobre el tema de la informació als ciutadans i les obres, estem en una fase inicial
però recollim el prec, creiem que és una bona idea. Sobre la campanya de sensibilització de com les
parcel·les dels habitatges unifamiliars ho recullo com a Regidora de Medi Ambient.  Respecte el  pla
estratègic, està fet de l’any 2002 i en moltes coses esta ja obsolet i altres ja s’han dut a terme...però hi ha
certs punt crítics que estan bé i s’han de tenir en compte i el que vol dir que tots hem d’estar d’ acord en
fer un grup...accepto el prec. 

Sr. Oberle: Ja se que les obres de la Riera estan en una primera fase però des de que estic aquí com a
membre del consistori és la primera vegada que es vol posar fil a l’agulla. Si després, per altres raons,
per exemple l’ACA, no es pot fer el que aquí com a projecte des de la Regidoria de medi ambient surt,
doncs tenim almenys la intenció de haver-ho volgut  fer i  segon en el catàleg de les activitats tenim
cuina...  i  diverses  coses,  perquè  no  muntem  una  activitat  de  jardineria  sostenible,  tenim  tants
jardiner/eres aquí a Cabrils que per què no incloure la sensibilització de l’ús de l’aigua en el programa
d’activitats.   

I per últim, sóc conscient, molt conscient, perquè l’únic punt de l’ordre del dia del primer ple que vaig
assistir  era l’aprovació del  POUM,  pienso que aquí estamos haciendo las cosas al  revés,  el  POUM
debería ser la consecuencia de un plan estratégico porque si en el plan estratégico me centro, o de él
sale una determinada orientación de actividades económicas la consecuencia debe ser la calificación de
posibles polígonos industriales o actividades económicas y no al revés que del POUM y del afan del
urbanismo estemos presos en la orientación por encima de la estrategia del pueblo en total. 

Alcaldessa: Regidora Urbanisme?

Sra. Marta Gómez: A veure respecte del POUM, estic d’acord que primer s’ha de plantejar la estratègia
municipal i després redactar el POUM, això no vol dir que no s’hagi fet, el POUM no és únicament un
document urbanístic, si no un conjunt de documents on informen i s’analitza l’horitzó poblacional, cap a
on ha d’anar el municipi, no confonguem que no hàgim agafat el pla estratègic, hàgim fet un grup de
treball i hàgim arribat a la conclusió, i després ens plantegem fer el POUM; no vol dir que en el POUM no
ens hàgim plantejat la estratègia de créixer del municipi, és que la Llei ens obliga i amb tots els estudis
associats, entenc la filosofia que planteja i la comparteixo plenament, es pot agafar el Pla Estratègic i
veure i rellegir-ho tot i que el POUM està en redacció, però en una fase avançada, és obvi,  però l’anàlisi
estratègic del municipi clar que la te el POUM. 

A part d’això, no oblidem que en les èpoques d’ara, els POUMS no són expansionistes, de créixer i
desenvolupament urbanístic, els POUM ara es plantegen amb reciclatge urbà, són molt mes continguts,
ara només per la situació actual cap POUM es planteja d’aquella manera com abans, no tinguem aquella
por, ara és el moment de plantejar el POUM sense pressió d’especulacions urbanístiques, ara és el
moment.  

Alcaldessa:  Aquest  POUM és heretat  del  2007-2010 que  s’havia  començat  en aquella  època  hem
heretat i hem rectificat i allò que havia d’expansió, hem sigut molt més restrictius. Senyor Doñate vol fer
alguna pregunta o intervenció?

Sr. Miguel Doñate: Hem estat parlant del tema de la Riera sobre la continuïtat dels grups de treball si
han de seguir  o no...  compartim aquesta idea de la sensibilització,  el  Regidor Oberle comentava de
mostrar el document tècnic i fotogràfic i no cal esperar a una segona fase, podríem fer la fase informativa
que es pot fer i agafar una idea de xarxa de sensibilització no només de la riera, sinó dels torrents que
alimenten la riera, aquesta línia es pot recuperar i transcendir una mica de la participació típica i que
encaixa amb un altre element, tot lo que te a veure amb l’economia amb el camp de l’economia social,
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potenciant  la  fira  d’emprenedoria  i  fer  aquesta  segona  edició  a  un  sector  cap  a  economia  social,
preocupació que es manté i es vol treballar. 

Alcaldessa: El senyor Serra si us plau.

Sr. Raül Serra:  Si, jo voldria fer nostres com a ERC, els precs del senyor Oberle i demanaria en el
aspecte concret de la promoció dels grups de treball, sobretot veient el Portal de la transparència, un
dels problemes que em vaig trobar al explicar als meus companys la reunió del grup de treball, és el fet
que no existeixen suports gràfics, el resum o l’acta s’ha de fer d’una manera determinada, però pregaria
que s’acompanyés de suport gràfic sempre que es pugui. 

Alcaldessa: Senyor Doñate?

Sr. Miguel Doñate: Si, és una qüestió de mini resum en aquest cas no es pot publicar el document, per
un tema de confidencialitat, no obstant, l’altra problema que tenim actualment és el suport web que ja ho
varem comentar, la web és obsoleta i no permet penjar res i estem treballant per millorar això.  

Alcaldessa: Sra. Tamboleo?

Sra. Tamboleo: Aprofitant voldria dir, i com ningú m’ha preguntat per la piscina, em fa il·lusió comentar
que aquest mes de gener hem recuperat 18 usuaris mes...que es farà un canvi d’imatge i que dissabte
es farà la presentació amb activitats dirigides,  inflables pels nens,  activitats  dirigides...i  també estem
treballant amb la gestió esportiva, que és lo més important, a partir del mes de febrer hi hauran canvis. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les
vint-i- una hores i vint-i-sis 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, el Secretaria, que ho certifico. 

L’alcaldessa La secretària interventora 

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos
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