
ACTA DE PLE NÚM. 2/15

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 26 de març de 2015

A la vila de Cabrils, quan són les vint hores trenta minuts del dia vint-i-sis de març 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. Marta Garcés Lanciano
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 demana un minut de silenci en memòria de les persones mortes a l´accident dels Alps i a l
´atemptat de Tunísia.

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 29 de gener de 2015

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Cabrils, el qual formarà
part com Annex de l’Ordenança Municipal de Sorolls.

3.- Dictamen d’aprovació definitiva i resolució d’al·legacions de la modificació de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals.

4.- Dictamen d’aprovació inicial del Conveni amb l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia Santa Creu de
Cabrils per promoure la reconstrucció i rehabilitació de l’orgue.

5.- Dictamen de nomenament del Jutge de Pau titular de Cabrils.

6.- Dictamen d’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cabrils.

7.-  Dictamen d’aprovació de la modificació de Crèdits per Finançar Despeses Corrents amb Càrrec a
Operacions de Crèdit, Modalitat de Crèdit Extraordinari, de Conformitat amb l'Ordre EHA 3565/2008, de
3 de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels Pressupostos Locals.

8.- Dictamen per la concessió de drets funeraris del cementiri municipal de Cabrils.

9.- Dictamen en suport a l’esport català.

II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions

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

12.- Precs i preguntes

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de gener de 2015

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2015, 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
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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 
o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano

2.- Dictamen d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Cabrils, el qual formarà
part com Annex de l’Ordenança Municipal de Sorolls.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“L’Ajuntament de Cabrils va aprovar per primer cop l’Ordenança Municipal de Sorolls, l’any 2010, essent
publicat el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de
desembre de 2010.  Posteriorment, ha estat sotmesa a modificacions, essent l’última versió publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 d’abril de 2014.

D’acord amb l’article 8 de l’Ordenança, el mapa de capacitat acústica és l’instrument que assigna els
nivells d’immissió dels emissors acústics inclosos en l’àmbit d’aquesta ordenança i en les condicions i
característiques  assenyalades  a  l’article  9  de  la  Llei  16/2002,  de  protecció  contra  la  contaminació
acústica. Tanmateix, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, i el
decret 245/2005 de 8 de novembre, fixen els criteris per l’elaboració dels mapes de capacitat acústica,
en especial, pel que fa a la determinació de les zones de sensibilitat acústica i els requeriments tècnics
sobre l’arxiu digital del mapa de capacitat acústica.

Un cop elaborat  aquest  mapa de capacitat  acústica  del  municipi  de Cabrils  amb la col·laboració del
Servei  per  a  la  Prevenció  de  la  Contaminació  Acústica  i  Lluminosa  del  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat, és necessari procedir a la seva aprovació per tal d’incorporar-lo com annex a l’Ordenança
Municipal de Sorolls.

Vist la memòria tècnica del mapa de capacitat acústica elaborada per l’enginyer, en data 10 de març de
2015.

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d)  i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple,
llevat de les que formen part de plans i dels instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i
el reglament orgànic de la corporació.
 
Atès que l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  disposa  que  les  ordenances  s’entendran  aprovades
definitivament  amb  caràcter  automàtic  si  no  s’hi  presenta  cap  reclamació  ni  al·legació  durant  la
informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de març de 2015.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Cabrils, el qual formarà part
com Annex de l’Ordenança Municipal de Sorolls.

Segon.- Sotmetre a informació pública 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. 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,   el  mapa de capacitat  acústica  que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat  definitivament
sense cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació, quedant incorporat com Annex a
l’Ordenança municipal de Sorolls.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: Bé, es proposa aprovar el mapa acústic. Hi ha només una petita diferència amb el mapa
acústic que hi havia abans. Tenia tres zones que eren l´A, la B i la C. Aleshores hi ha A1, A2, A3, A4, B1,
B2, B3 i C1, C2, C3. Per tant es dóna una més amplitud a les zones aquestes, que abans estaven més
delimitades i ara es miren diferents supòsits en aquestes zones. Algú vol fer alguna intervenció sobre
aquest tema? 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 Regidora no adscrita: Sra. Ana Maria Sierra.
o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona 
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle.
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3.-  Dictamen  d’aprovació  definitiva  i  resolució  d’al·legacions  de  la  modificació  de  l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Per acord plenari  de data 26 de novembre de 2014,  es va adoptar l’acord d’aprovació inicial  de la
modificació de l’Ordenança municipal de tinença d’animals.

L’acord esmentat ha estat sotmès a informació pública i audiència mitjançant anuncis publicats en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre
de 2014, durant el període de 30 dies hàbils, finalitzant el termini en data 23 de gener de 2015.

Durant  el  termini  d’informació  pública  atorgat  el  Partit  Animalista  Contra  el  Maltractament  Animal
(PACMA),  a  través  de  legal  representant,  ha  presentat  escrit  d’al·legacions  a  diversos  articles  de
l’ordenança.

La relació dels articles que han estat objecte d’al·legacions és la següent:

Article 1 Objecte
Article 2 Definició
Article 4 Autorització
Article 5 Cura d’animals
Article 6 Prescripcions per gossos de guarda i vigilància
Article 7 Prohibicions
Article 9 Abandonament i cessió d’animals
Article 10 Salut
Article 11 Agressions
Article 12 Sacrifici
Article 14 Inscripció
Article 17 Prescripcions per circular a la via pública
Article 20 Rentat i alimentació d’animals
Article 24 Classificació de les infraccions
Article 33 Infraccions
Article 35 Sancions

Inclusió:

Article 28 Colònies de gats ferals
Títol Fauna exòtica i salvatge

Vist la Memòria d’alcaldia de data 13 de març de 2015.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de març de 2015.

El compendi legislatiu que és d’aplicació al cas es composa, substancialment, de les normes següents

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRBL),
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de

règim local de Catalunya.
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 Decret  2586/1986,  de  28  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.

 Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  del  Règim jurídic  de les  Administracions Públiques i  del
Procediment Administratiu Comú.

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

 Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya.

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

ACORDS

Primer.- Respecte a les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública, s’estimen íntegrament
les següents:

Article 5. Cura d’animals

El recurrent al·lega que és necessari modificar el text de l’ordenança amb la finalitat de concretar el
seguiment veterinari al que tot animal ha d’estar sotmès per tal de garantir-ne la seva salut i benestar i
determinar les condicions en què s’ha de mantenir els animals.

Els al·legants proposen un redactat relatiu al paràgraf segon alternatiu que és correcte i, per tant, es pot
estimar l’al·legació en la seva integritat.  El redactat de l’article queda com segueix:

“Els  propietaris  d’animals  de  convivència  estan obligats  a  proporcionar-los   l’alimentació  i  les  cures
adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries
preventives que l’autoritat  municipal  disposi,  i  també a  facilitar-los un allotjament d’acord amb les
exigències pròpies de la seva espècie.

Tot animal ha de tenir garantit un seguiment veterinari adequat a les seves característiques, edat i estat
de salut física i psíquica d´acord amb allò establert a l´article 10 d´aquesta ordenança.

Les persones propietàries i posseïdores d´animals estan obligats:

a) Mantenir la higiene i neteja d´aquests. En aquest sentit s´ha de procedir a la neteja diària dels
allotjaments  dels  animals  retirant-ne  diàriament  els  excrements  i  els  orins,  procurant  la
desratització, desinfecció, desinsectació i  ventilació adient dels mateixos i  evitant llocs sense
llum o en condicions climàtiques inadequades.

b) Facilitar-los la sortida diària a l´exterior, i a garantir que els mateixos realitzen l´activitat física
que  l´animal  necessiti  en  cada  cas  tenint  en  compte  les  seves  necessitats  etològiques  i  de
sociabilització i condicions de salut i benestar.

c) Proveïr-los  d´aigua potable,  neta  i  degudament  protegida  del  fred  i  la  calor,  i  l´almentació
suficient i equilibrada per mantenir uns bons estats de nutrició i salut. Els receptacles de l´aigua
i del menjar han d´estar sempre nets.

Els animals domèstics no poden tenir com allotjament habitual els vehicles, celoberts, balcons, galeries o
terrats, ni patis i en qualsevol cas si es tracta de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre hauran
d´estar  directament  connectats  amb  aquests  i  disposar  d´unes  dimensions  que  permetin  el  lliure
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moviment dels animals. S´entendrà com allotjament habitual aquells animals que passin més de dos
hores al dia en aquests espais.
L´allotjament habitual  dels animals domèstics, ha de disposar de l´espai,  la ventilació,  la humitat, la
temperatura, la llum i l´aixopluc adequats i necessaris per evitar cap patiment i satisfer-ne les necessitats
vitals i el benestar físic i psíquic. L´aixopluc ha de ser impermeable i d´un material que aïlli de forma
suficient i que a la vegada no pugui produir lesions a l´animal.
Els animals d´un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 20 m2 (llevat
dels centres veterinaris i dels centres d´acollida d´animals de companyia quan aquests animals estiguin
en espera que la persona propietària els passi a recollir o en dipòsit per ordre judicial o administrativa).
Amb excepció dels que romanguin en caneres municipals.
Resta prohibit mantenir els animals domèstics en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions
climàtiques extremes.
Els animals domèstics no es poden deixar sols en un domicili durant més de dos dies consecutius i sempre
i quan tinguin suficient menjar i aigua per sobreviure els dos dies, a excepció dels gossos que no podrà
ser superior a 24 hores (excepte en situacions de força major puntuals i demostrables).
Els animals domèstics només es podran mantenir lligats en un lloc fix per causes justificades i sempre
que restin en condicions adients de ventilació i aixopluc. En tot cas, no poden estar lligats en un lloc fix
durant més de 2 hores diàries i, en el cas dels cadells, durant més d´1 hora.”

Article 17. Prescripcions per circular per la via pública

S’accepta l’esmena per tal d’afegir un segon paràgraf pel que fa a la prohibició de l’utilització de collars
de força o estrangulació, quedant el redactat de l’article com segueix:

“A les vies públiques els gossos aniran lligats amb corretja, i proveïts de cadena i collar amb la seva
identificació censal.

Es prohibeixen totalment l´utilització de collars de força o estrangulació, collars que funcionen provocant
l´asfíxia del gos (nus escorredor) o fent pressió amb puntes al coll,  ja sigui directament acabades en
metall, protegides amb plàstic o amb altres materials.”

Segon.- Respecte a les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública, s’estimen parcialment
les següents:

Article 2. Definició

S’accepta el text proposat relatiu a les definicions d’animal domèstic i animal de companyia, però no la
resta de definicions.  Així doncs, el seu redactat queda com segueix:

“S’entendrà per animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones i que no pertanyen ala fauna salvatge, altre producte útil per a l’ésser humà, els
animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

S’entendrà per animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar
amb la finalitat d’obtenir-ne companyia, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i
les fures.”

7



Article 7. Prohibicions

S’accepta el text proposat pels punts 7.6, 7.9, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15 i 7.16, però no s’accepta la redacció
proposada del catàleg d’infraccions 7.7, 7.8 i 7.10 ni tampoc la redacció de noves infraccions que es
proposen.  Així doncs, el seu redactat queda com segueix:

“D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit respecte als animals:

1. Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi
sofriments o danys físics o psicològics.

2. Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament,
excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

3. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls mati, torturi,
fereixi o hostilitzi.

4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari, de benestar i de
seguretat de l’animal.

5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les
intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la
salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.  

6. No facilitar-los l’alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir els animals en bon
estat de nutrició i salut..

7. Fer-ne  donació  com  a  premi,  recompensa,  gratificació  o  regal  de  compensació  per  altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.

8. En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i l’enverinament d’animals
llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en
aquells casos expressament autoritzats.

9. Donar  en adopció animals  de  companyia  quan els  adoptants   siguin  menors  de  16 anys  o  a
persones incapacitades jurídicament sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la
tutela.

10. El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als mercats
ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.

11. Exhibir-los de manera ambulant, exceptuant els certàmens on hi participin animals de companyia
o anàlegs a domèstics que tinguin com a objectiu la promoció de l’adopció o recollida dels animals
protagonistes  o  bé  serveixin  per  conscienciar  sobre  el  respecte  envers  els  animals  i  la  tinença
responsable.

12. Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells, durant més
d’una hora o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari. Mai podran estar
lligats en espais reduïts. 

13. Mantenir-los en locals públics  o privats en condicions de qualitat  ambiental,  lluminositat, soroll,
fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

14. Transportar animals en vehicles sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de
seguretat dels animals en el transport; s’ha de dur a terme en un espai suficient que permeti, com a
mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegir de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes
i, sempre utilitzant els mitjans de subjecció o seguretat que s’estableixin a la normativa de trànsit.
En la càrrega i  descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o
patiments i evitar-ne la fugida.

15. La circulació dels animals lligats a vehicles rodants de qualsevol naturalesa que circulin a una
velocitat major als 3 Km/hora.

16. Utilitzar animals en baralles, atraccions firals amb animals vius i d’altres d’assimilables, així com
les matances públiques d’animals.”
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Article 12. Sacrifici

S’accepta la redacció del punt 12.2 i s’adapta la redacció del punt 12.1, quedant el redactat de l’article
com segueix:

“Si  cal  sacrificar  un animal,  s’ha de  fer  sota  el  control  i  la  responsabilitat  d’un  veterinari,  utilitzant
mètodes que garanteixin el mínim sofriment.

En tot  cas,  s’ha de fer sota el  control  i  la responsabilitat  d’un veterinari,  de manera indolora i  amb
sedació prèvia de l’animal, utilitzant sempre els mètodes d’eutanàsia autoritzats.”

Article 24. Classificació de les infraccions

No s’accepta el traspàs de certes infraccions greus com a molt greus, però s’accepta la inclusió de noves
infraccions greus, quedant aquest apartat de l’article redactat com segueix:

“Es consideraran infraccions greus les següents:

a) Mantenir els animals sense l’alimentació o hidratació necessària per mantenir els animals en
bon estat de nutrició i salut o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari,
de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.

b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris
c) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat
d) Anul·lar el sistema d’identificació d’animals sense prescripció ni control veterinaris
e) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la salut
f) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls mati, torturi,

fereixi o hostilitzi.
g) Subministrar  substàncies  a  un  animal  que  li  causin  alteracions  greus  de  la  salut  o  del

comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent
h) La caça, excepte llocs autoritzats, la captura i l’enverinament d’animals llevat el realitzat pels

serveis  sanitaris  autoritzats  en  la  seva  funció  de  protegir  la  salut  pública  i  en  aquells  casos
expressament autoritzats.

i) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això els causa
perjudicis greus.

j) No recollir els excrements de la via pública i dipositar-los higiènicament i de forma correcta.
k) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any
l) Incomplir  l’obligatorietat  d’esterilitzar els  animals de companyia en els  supòsits  determinats

legalment
m) Fer transacció d’animals de companyia quan els adquirents siguin menors de 16 anys o persones

incapacitades jurídicament sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela.
n) Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells, durant més

d’una hora o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari.
o) La circulació d’animals  lligats a vehicles rodants de  qualsevol  naturalesa que circulin  a una

velocitat major als 3 Km/hora.”
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Article 33. Infraccions

Els  al·legants  proposen  ampliar  les  infraccions  greus  i  molt  greus  relatives  als  gossos  considerats
potencialment perillosos, acceptant una part de les propostes, quedant redactats aquests dos apartats
com segueix:

“2.- Són infraccions greus: 

a. No  complir  les  mesures  de  seguretat  establertes  per  a  les  instal·lacions  que
alberguin gossos potencialment perillosos.

b. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
c. Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial. 
d. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes

dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. 
e. Adquirir  un  gos  potencialment  perillós  persones  menors  d’edat  o  privades

judicialment o governativament de tenir-ne. 
f. Deixar  solt  un  animal  potencialment  perillós  o  no  haver  adoptat  les  mesures

necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
g. Tenir  un gos  potencialment perillós en llocs públics  sense morrió o sense estar

subjecta amb una cadena.
h. Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de

seguretat.
i. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per

les  autoritats  competents  o  els  seus  agents,  així  com  també  el  subministrament  d’informació
inexacta o documentació falsa.

j. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la
persona que els condueixi i controli  dugui  el document identificatiu o la llicència municipal  o la
certificació acreditativa de la inscripció registral.

k. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics per menors de
divuit anys.

l. Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics.

3.- Són infraccions molt greus: 

a. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b. Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen

legalment. 
c. Abandonar un gos potencialment perillós la qual cosa succeeix quan l’animal no va

acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no la identificació.”

Article 35. Sancions i Article 36. Graduació de les sancions

S’accepta una part del redactat proposat de l’article 35, fet que implica el reajustament de la graduació
de les sancions recollides en l’article 36.  Així doncs, queda la redacció d’ambdós articles com segueix:

“Article 35.-Sancions

1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança són sancionades amb multes
de 60,10 euros a 30.050,60 euros.

10



2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció. 

Article 36.- Graduació de les sancions

1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 euros a 6.000,00 euros, les greus
amb una multa de 6.000,01 euros a 10.000,00 euros i les molt greus, amb una multa de 10.000,01
euros a 30.050,60 euros.

2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les multes i
la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

a. La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b. L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
c. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. “

Tercer.-  Respecte  a  les  al·legacions  formulades  en  el  tràmit  d’informació  pública,  es  desestimen
íntegrament les referents als següents articles de l’Ordenança: article 1, article 4, article 9, article 10,
article 11, article 14, article 20, article 28, article 24 (infraccions lleus), article 24 (infraccions molt greus),
ni la creació d’un nou títol “Fauna exòtica i fauna salvatge”.

Quart.-   Aprovar definitivament l’Ordenança municipal de tinença d’animals de Cabrils, d’acord amb el
redactat del text que s’inclou, adjunt, com a document annex.

Cinquè.-  Disposar que es notifiqui els presents acords als al·legants.

Sisè.-  Disposar la publicació del text definitiu i complet de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. 

Setè.-  Disposar que l’Ordenança entrarà en vigor el dia posterior a la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra.  Alcaldessa:  Bé, doncs tal  com ha llegit  la secretària,  el  Partit  Animalista ens va fer una sèrie d
´al.legacions a la nostra Ordenança de tinença d´animals. Aleshores, també com ha llegit la secretària, s
´han estimat moltes d´aquestes al.legacions que han presentat  i  s´han desestimat d´altres.  Moltes d
´aquestes  al.legacions que han presentat  que hem acceptat  és més que res el  tema de redactar  la
manera de l´ordenança que teníem d´animals. Algú vol fer alguna intervenció sobre aquest tema? La Sra.
Mercè Fernàndez.

Sra. Mercè Fernández: Sí, jo votaré a favor i vull explicar per què la votaré a favor. Trobo que és una
ordenança força correcte.  M´hauria  agradat  ficar  alguns punts  com era el  tema de la prohibició  de
correbous, però m´imagino que a Cabrils no ens trobarem mai en una situació semblant i el que m´ha
quedat una mica que no he captat bé és que el tema de venda d´animals queda prohibit, no? 

Sra. Alcaldessa: Sí, em sembla que sí, que segons tinc entès queda prohibit.

Sra. Mercè Fernández: D´acord. 
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Sra. Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció? Doncs passaríem 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
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona 
o Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret

Abstencions:

o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle

4.- Dictamen d’aprovació inicial del Conveni amb l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia Santa Creu
de Cabrils per promoure la reconstrucció i rehabilitació de l’orgue.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Vist  que l’Ajuntament de Cabrils,  dins la  seva línia d’actuació política en  matèria  d’infraestructures
culturals, promou la creació i millora d’espais culturals, per posar-los a l’abast d’entitats per al foment de
l’activitat cultural i  artística,  per aquest motiu considera que concorren causes d’interès públic en la
rehabilitació i conservació de l’orgue de La parròquia de la Santa Creu, actuacions que permetran acollir,
en condicions adequades, activitats culturals municipals com: auditori de concerts, cants, corals, etc.,
promogudes per les parts signants d’aquest conveni. 

Atès que es va negociar i subscriure de manera conjunta el text inicial del Conveni entre l'Ajuntament de
Cabrils,  l’Arquebisbat  de  Barcelona  i  la  Parròquia  La  Santa  Creu,  amb  la  finalitat  de  realitzar  la
reconstrucció i rehabilitació de l’orgue. 

Vist l’informe de secretaria intervenció de data 11 de març de 2015, sobre el procediment i els aspectes
econòmics que comporta la subscripció del Conveni.

Vist  l’existència  de  crèdit  a  l’aplicació  pressupostària  153361915  del  pressupost  municipal  2015,
mitjançant retenció de crèdit número 220150000832.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de març de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS

PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cabrils, l’Arquebisbat de
Barcelona i la Parròquia La Santa Creu, per promoure la reconstrucció i rehabilitació de l’orgue.

SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  l'aprovació  inicial  del  Conveni  esmentat,  mitjançant  anunci
publicat en el Butlletí Oficial de Província de Barcelona, en un dels diaris de major difusió de la regió i en
el  tauler  d'edictes  de l'Ajuntament,  als  efectes  que es  produeixin  les  al·legacions que es  considerin
pertinents.

TERCER. 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.

QUART.- Notificar el present acord a les parts interessades. 

CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Departament de serveis econòmics als efectes escaients.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: Bé, doncs com bé ha llegit la secretària, entenem nosaltres que l´orgue de Cabrils és un
patrimoni cultural, precisament l´orgue de l´Església és un  patrimoni cultural de Cabrils, i com a tal no
volem que es malmeti, perquè és un orgue romàntic i en tota la comarca del Maresme, si no vaig errada,
només n´hi ha dos: un que està a la capital del Maresme, a Mataró, a l´Església de Santa Maria i aquest
està en molt bon estat i el nostre, que malhauradament està bastant deteriorat. Aleshores, per no anar
fent pedaços el que interessa és fer un arranjament integral de tot l´orgue per a que pugui sonar en
condicions i puguem disfrutar-lo doncs vam decidir al final fer aquest conveni amb l´Arquebisbat i amb la
mateixa parròquia per poder arreglar aquest orgue, que, de fet, l’arreglo durarà uns tres anys. Llavors els
pagaments s´aniran fent durant aquests tres anys, pel que ja he dit, per poder disfrutar tots plegats del
patrimoni cultural del municipi. Algú vol fer alguna intervenció? La Sra. Mercè Fernàndez?

Sra. Mercè Fernàndez: Sí, jo només tinc una pregunta. Què serà, patrimoni de Cabrils o patrimoni de l
´Església? 

Sra. Alcaldessa: Estic dient que és patrimoni cultural de Cabrils. És patrimoni de l´Arquebisbat, però l
´Arquebisbat no s´emportarà l´orgue, evidentment, i aleshores és un patrimoni cultural del municipi i
aleshores es podran fer concerts d´orgue que fins ara no hem pogut fer perquè no sonava en condicions.
Algú vol fer alguna intervenció més? 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 unanimitat, 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
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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
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano.

5.- Dictamen de nomenament del Jutge de Pau titular de Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD

“En data 9 de febrer de 2015, tingué entrada en el registre general de documents, un escrit per mitjà del
qual la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens comuniquen que estant
pròxim a finalitzar el termini de quatre anys pel qual va ser nomenat l’actual Jutge de Pau, s’ha de procedir a
iniciar els tràmits a fi de proposar al referit Tribunal la persona que ha de desenvolupar aquest càrrec, una
vegada hagi transcorregut el referit període.

Mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 133/2015, de data 9 de febrer, es va resoldre obrir convocatòria
pública per a l’elecció del càrrec de Jutge de Pau titular del municipi de Cabrils.

L’anunci de la convocatòria es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 16 de
febrer de 2015, comunicat al Jutjat Degà de Primera Instància del Partit Judicial de Mataró, en data 11 de
febrer de 2015, i  va restar exposat  als taulers d’edictes de l’Ajuntament i  del Jutjat de Pau d’aquest
municipi entre els dies 10 de febrer de 2015 i 11 de març de 2015, ambdós inclosos.

Segons  resulta  de  la  certificació  de secretaria  intervenció  incorporada  a  l’expedient,  durant  el  termini
d’exposició pública s’han presentat els següents candidats:

- el senyor Joaquim Forcada Pons de Vall, presentat el dia 10 de març de 2015.

Vist l’informe de secretaria-intervenció incorporat a l’expedient.

Estudiada la sol·licitud presentada i ponderant les diferents circumstàncies personals del sol·licitant, la seva
idoneïtat, capacitat i compatibilitat  per a exercir el càrrec de Jutge de Pau titular, i considerant que reuneix
els requisits legals establerts als articles 1, 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i
els articles 99 a 103, 302 i 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, el Ple de la
corporació haurà d’escollir entre els candidats, el que consideri més idoni.

Per tot això, l’alcaldessa proposa a la Comissió Informativa que elevi al Ple els següents

ACORDS

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el nomenament del Sr.
Joaquim Forcada Pons de Vall, com a Jutge de Pau titular de Cabrils, per un termini de quatre anys, una
vegada es produeixi la vacant de l’actual titular.

Segon.-  Trametre el present acord, junt amb la documentació requerida, al Jutge de Primera Instància i
Instrucció del  partit  judicial  de Mataró i  a la  Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya als efectes legals corresponents.”
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: Bé, el Jutge de Pau s’escull cada quatre anys i el termini d´aquests quatre anys, era ara
aquest més de març. Per tant es va obrir aquesta convocatòria i només s´ha presentat el Jutge de Pau
actual, el Sr. Joaquim Forcada. Per tant portem a l´aprovació en el Ple el tornar a nomenar el Sr. Joaquim
Forcada Pons de Vall com a Jutge de Pau de l´Ajuntament de Cabrils. Algú vol fer alguna intervenció?
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 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
o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano.

Abstencions:

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

6.- Dictamen d’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD

“Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 5 de març de 2015, es va emetre Informe de
Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment d’aprovació de la
Relació de Llocs de Treball.

Atès el projecte de Relació de Llocs de Treball que es va informar pels representants dels funcionaris i del
personal laboral en data 9 de març de 2015.

Atès  que en l’Informe de secretaria  Intervenció  de data  11 de març de  2015 s’acredita  que en el
Pressupost  municipal  vigent  existeix  consignació  suficient  i  adequada  per  atendre  les  obligacions
econòmiques que es deriven de la Relació de Llocs de Treball.

Atès que la Relació de Llocs de Treball no suposa alteració de la plantilla de personal actualment vigent.
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De conformitat amb allò que disposen els articles 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al
Ple, l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament, amb el text que figura
en l’expedient.

SEGON. Exposar  al  públic  l’esmentada  relació,  durant  el  termini  de  quinze  dies  a  comptar  des  del
següent al de publicació del corresponent anunci en el  Butlletí Oficial de la Província de/d' Barcelona, 
durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La relació se
considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.

TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es publicarà íntegrament en
el  Butlletí  Oficial  de la  Província de  Barcelona i  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de  Catalunya,  i
s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al  Departament de Governació de la Generalitat,  en el
termini de trenta dies.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Alcaldessa: S´ha fet aquesta relació de llocs de treball de l´Ajuntament de Cabrils a demanda dels
treballadors que ja feia temps que ho demanaven, perquè es fes una fitxa o una radiografia de com estan
ara els llocs de treball d´aquest Ajuntament. Per tant, ho portem ara al Ple per a la seva aprovació. Algú
vol parlar d´aquest tema? La Sra. Marta Garcés?

Sra. Marta Garcés: Jo me l´he estat mirant i he vist una puntualització que voldria fer i més que res per
comentaris també que he sentit, m’ agradaria aviam si me´ls podria aclarir una mica oi? Sembla ser que
en aquests moments dintre de les places que s´han col·locat aquí n´hi alguna que en molt poc temps
venç i que s´haurà de fer com a plaça fixa o com s´hauria d´arreglar aquesta plaça?

Sra. Alcaldessa: De fet ara és la radiografia actual que hi ha ara a l´Ajuntament de Cabrils, la relació de
llocs de treball, vull dir és el que hi ha ara a l´actualitat.

Sra. Marta Garcés: Per tant, és avui. I si hi ha alguna persona que en quinze dies o així li venç aquest
contracte, que es farà aleshores, es tornarà a renovar, es farà alguna plaça fixa o...?

Sra. Alcaldessa: Ara no tinc coneixement que alguna persona en quinze dies li venci el contracte.

Sra. Marta Garcés: Bé, qui diu quinze dies pot ser un mes. Però més o menys, sembla que vagi per aquí.
Per això li deia.

Sra. Alcaldessa: Sí, està. Si li venç el contracte, m´imagino que si està reflectit en el mapa aquest de llocs
de treball.

Sra. Marta Garcés: Sí que està reflectit.
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Sra. Alcaldessa: Doncs es tindrà que treure a concurs. És que no ho sé ara exactament.

Sra. Marta Garcés: Com es tornaria a treure a concurs?

Sra. Alcaldessa: Podria ser que es treies a concurs. No ho sé, no ho sé. Tindria que mirar-m’ho. Ara no ho
sé.

Sra. Marta Garcés Val. Perfecte. Gràcies.

Sra. Alcaldessa: Algú és vol fer alguna intervenció? Doncs passem a la votació

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

 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 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
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

Vots en contra:

o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés.
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7.- Dictamen d’aprovació de la m  odificació de Crèdits per Finançar Despeses Corrents amb Càrrec a
Operacions de Crèdit, Modalitat de Crèdit Extraordinari, de Conformitat amb l'Ordre EHA 3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels Pressupostos Locals.

PROPOSTA D’ACORD

“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 1/2015 incoat per ordre de l’alcaldessa. 

Vista la fiscalització favorable de la Intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de març de 2015.

Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, així com les Bases d’Execució
del Pressupost, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.-  APROVAR  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  número  1  del  Pressupost
Municipal de 2015, amb el següent detall:

1) CRÈDIT EXTRAORDINARI

323.489.02 TRANSFERÈNCIA CEIP L’OLIVERA 1.790,73

  TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI         1.790,73

2) BAIXES ESTAT DE DESPESES

   323.226.99 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT                     1.790,73
     

TOTAL BAIXES ESTAT DE DESPESES         1.790,73 

SEGON.-  SOTMETRE  a  informació  pública  durant  un  període  de  quinze  dies  l’expedient  esmentat,
mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar-hi reclamacions.

TERCER.- L’EXPEDIENT esmentat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’informació
pública no es presenten reclamacions.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra.  Alcaldessa:  Bé,  com  que  aquest  tema  és  una  modificació  dintre  d´Ensenyament,  el  regidor  d
´Ensenyament ens ferà l´explicació.
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Sr Oriol Gil: Bé. Aquesta modificació pressupostària rau en un conveni que es va signar ja a l´any 2012
entre  l´Ajuntament  de  Cabrils  i  l´Escola  Olivera,  per  un  programa  d´estalvi  energètic,  que  se´n  diu
Euronet 50-50. El que és, és bàsicament aquell estalvi que l´Escola Olivera aconsegueixi en el que és tot
el consum elèctric i el consum energètic de gas, el 50% se l´estalviarà l´Ajuntament, és a dir que a la
vegada revertirà en benefici de l´Ajuntament i l´altre 50% d´aquest estalvi se li atorgarà com a subvenció
a l´Escola Olivera. A finals de l´any passat quan s’elaborava el pressupost aquest càlcul encara no estava
fet i per tant en comptes de convenir de posar un import que no sabríem quin és en concret, es va
preferir esperar a que fos aquesta xifra se sabés en concret quina era, i  per tant s´havia de fer una
modificació  pressupostària  només  per  treure  d´una  partida  que  era  despeses  diverses  on  hi  havia
pressupost en escreix per altres temes, treure aquest import per fer la partida del conveni, per tant el
que  es  proposa  aprovació  d´aquesta  modificació  pressupostària  traient  d´una  partida  de  despeses
diverses a una transferència que seria la corresponent a la subvenció.

Sra. Alcaldessa: Gràcies, Sr. Regidor. Algú vol fer alguna intervenció? Sra. Mercè Fernàndez?

Sra. Mercè Fernàndez: Sí, jo tinc una pregunta. És que tinc aquí un dubte. Diu que la meitat d´aquest
import aniria a famílies i institucions sense finalitat lucrativa.

Sr. Oriol Gil: Disculpi que no tingui aquí el pressupost. No sé si dir-li que és el programa, és a dir, dins l
´estructura  del  pressupost  per  capítols,  articles,  programes,  doncs  el  400,  el  que  és  4  que  són
transferències, al 4.8 s´arriba a això, famílies, entitats, és senzillament el títol d´aquest capítol, que tan
conté  aquesta  subvenció  com les  subvencions  que es  donen a  Escoles  o  AMPAS,  etc  en  matèria  d
´ensenyament o entitats, diguéssim. Per tant és la nomenclatura tècnica d´això, però no és cap altra cosa
que aquesta definició.

Sra. Mercè Fernàndez: No, gràcies. Volia que m´ho aclaríssiu. 

Sra. Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció? Doncs passem a la votació

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 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
o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano.

Abstencions

o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany.
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8.- Dictamen per la concessió de drets funeraris del cementiri municipal de Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD

“En data  29 de març de 2007 es  va  aprovar  inicialment  pel  Ple  de la  Corporació  el  Reglament  del
Cementiri Municipal de Cabrils, que derogava l’anterior.

En el Ple celebrat el dia 25 de setembre de 2008 es va aprovar definitivament.

El citat reglament estableix que és l’Ajuntament l’encarregat d’atorgar les concessions dels drets funeraris
sobre les sepultures i que les adjudicacions del dret funerari es registraran a títol individual del propi
peticionari  seguint  l’ordre  de  presentació  de  peticions  i  numeració  del  cementiri,  podent  ésser  de
caràcter permanent o temporal.

En data 15 de maig de 2013 es signa el contracte amb l’empresa CABRÉ JUNQUERAS, SA. per la gestió del
Servei d’Enterramorts en el cementiri municipal.

En data 28 d’agost de 2014, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts, el Sr. I.P.S., amb
DNI núm 06.928.673-S, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol de caràcter permanent.

En data 1 de setembre de 2014, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  la Sra. J.C.B,
amb DNI núm 29.325.293-V, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol de caràcter permanent.

En data 14 de febrer de 2015 a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  la Sra  M.F.G.,
amb DNI núm 46.314.993-P, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol de caràcter temporal.

Atès que l’Ajuntament disposa de sepultures suficients per a satisfer aquestes sol·licituds.

Atès  que  existeix  un  cànon  establert  per  l’Ordenança  Fiscal  núm.  21  per  a  l’adjudicació  dels  drets
funeraris.

Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Atorgar les concessions sol·licitades sobre els drets funeraris de les sepultures del Cementiri
Municipal de Cabrils al les persones interessades relacionats seguidament:

- Nínxol núm. 8-C, amb caràcter permanent, a favor del Sr. I.P.S.., amb DNI núm 06.928.673-S, a
partir del dia 26 d’agost de 2014 i fins el dia 25 d’agost de 2039.

- Nínxol núm. 9-C, amb caràcter permanent, a favor de la Sra. J.C.B. amb DNI núm 29.325.293-V, a
partir del dia 1 de setembre de 2014 i fins el dia 31 d’agost de 2039.

- Nínxol núm. 10-C, amb caràcter temporal, a favor de la Sra. M.F.G., amb DNI núm 46.314.993-P,
a partir del dia 14 de febrer de 2015, i fins el dia 13 de febrer de 2025.

Segon.- Condicionar aquestes concessions al pagament de la taxa establert per l’Ordenança Fiscal núm.
21.
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Tercer.- Notificar les concessions a les persones interessades i a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona als efectes d’incloure les noves concessions en els padrons corresponents.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Alcaldessa: 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 unanimitat, 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
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
o Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano.

9.- Dictamen en suport a l’esport català.

PROPOSTA D’ACORD

“El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris per facilitar
una adequada utilització de l’oci i  el  temps lliure constitueixen un mandat Constitucional als Poders
Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú. 

Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la integració i la
vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit
en un fenomen social  universal  i,  actualment,  és per a la nostra societat  un instrument d’equilibri  i
integració amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i
culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un element educatiu tant per a
l’esportista  d’elit com  per  a  qui  se'n  serveix  per  mantenir-se  en  forma.  La  promoció  i  el
desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de fet són, d’interès general.

Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps com es posa
en greu perill  la  seva continuïtat  i  desenvolupament  degut  a certes  accions legislatives  i  actuacions
públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris,
clubs,  consells,  federacions,  i la  mateixa  Unió  de  Federacions  i  el  món  municipal  han  denunciat
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públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit
associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini. 

L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions estatals i l’alta
competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de
les  professions  de  l’esport  que  menysprea  el  paper  de  les  federacions  i  menysté  la  qualitat  dels
professionals federatius en l’exercici  de les seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que no
reconeix la figura del  pocket money i  obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que, només a
Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de
200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats
sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar
l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que
tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis
directament relacionats amb la pràctica esportiva i  l’educació física quan aquests siguin prestats per
clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a
participants  en  proves  esportives  a  la  carretera,  tals  com  els  triatlons o  les  curses  ciclistes,  d’una
assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor
fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que amenaça
amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint
que assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la
realitat  dels  esports  nàutics;  la  Llei  contra  el  blanqueig  de  capitals,  que  ha  establert  uns  deures  i
obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites
en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de
la pràctica esportiva. 

L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu perjudici i
risc  al  sector  esportiu  que  acabarà  per  desarticular-se  i  desaparèixer  per  passar  a  estructures
submergides al marge de qualsevol regulació esportiva. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de març de 2015.

Per tot això, i davant dels greuges als  quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu català, es
proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cabrils a l’esport català en el seu conjunt i al teixit
associatiu  vinculat  a  l’activitat  física  que  formen  esportistes,  voluntaris,  clubs,  consells  esportius,
federacions esportives,  la  Unió de Consells  Esportius de Catalunya i  la  mateixa  Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència Única.

Tercer.-  Instar  al  Parlament  de  Catalunya  a  permetre  l’accés  a  l’exercici  professional  dels  tècnics,
instructors i entrenadors federatius.

Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money en la regulació
del voluntariat esportiu.

Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de Societats de
l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits:
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“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els 2.000 euros
anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”

Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre l’Impost sobre el
Valor  Afegit  per  als  serveis  prestats  a  persones  físiques  que  practiquin  esport  o  educació  física
relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades pràctiques i
siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social.

Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, proves esportives,
marxes ciclistes  i  altres esdeveniments del  Reial  Decret  1428/2003, de 21 de novembre,  la  correcta
remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes
participants en proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a
motor.

Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs nàutics de platja
del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i culturals i a facilitar la creació
de zones poliesportives permanents a la platja.

Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de la Llei contra el
blanqueig  de capitals  i  finançament  del  terrorisme a  les  entitats  sense  ànim de  lucre  que els  seus
ingressos no superin els 100.000 euros anuals.

Desè.- Donar  suport  i  recolzament  a  l’esport  català  i  el  seu  teixit  associatiu  difonent  la  campanya
encetada pel  món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix,  que posen en risc la  seva
continuïtat.

Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de
l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al  Consejo Superior de Deportes,
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i
del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Alcaldessa: Bé, tal com ha llegit la secretària, des de l´Estat s´estan aprovant una sèrie de mesures
que entenem que acabaran ofegant les entitats sense ànim de lucre i sobre tot a les esportives. Ja que a
Catalunya és on hi ha més teixit associatiu entenem que des de Catalunya hem de defensar molt tot
aquest tema i aprovar aquest acord que nosaltres portem avui aquí al Ple és una manera de fer pressió
perquè l´Estat s´ho repensi i i tiri endarrere a les coses com estaven abans. Jo crec que entre tots hem de
posar  el  nostre  granet  de  sorra  i  fer  una  miqueta  de  força  en  aquest  tema.  Algú  vol  fer  alguna
intervenció? Doncs passem a la votació.

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

 VOTACIÓ
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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 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

Vots en contra:

Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

Abstencions:

Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora
Grup municipal SOM Cabrils: Senyora Marta Garcés Lanciano

10.- Mocions

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa: Hi ha alguna moció? No? Doncs passem al punt n. 11

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció? El Sr. Viudez?

Sr. Viudez: Referent a aquest punt només volia fer una pregunta. A les darreres juntes de govern es fa
referència a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del marc del Programa complementari de
suport a l´economia productiva local, línia de suport finançament de plans locals d´ocupació. Voldríem
saber, més aviat per coneixement de tothom, quines places han sortit, quins criteris s´han utilitzat per
treure aquestes places fins a finals d´any i finalment quins criteris s´han utilitzat per la seva adjudicació.

Sra. Alcaldessa: Bé, han sortit places, un a brigada, de peó de brigada, una altra plaça d´inspector d
´obres, tres auxiliars administratives a jornada complerta, un inspector d´obres i un peó de brigada a
mitja jornada. Els criteris per agafar aquestes persones o per qué s´han posat aquí aquestes persones?

Sr. Viudez: Perdó. Els criteris per escollir aquestes places i finalment, grosso modo quins han estat els
criteris per a la seva elecció.
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Sra. Alcaldessa: Per escollir aquestes places per posar la gent en aquestes places hem cregut que era el
lloc on feia més falta tenir un reforç. I després els criteris: s´ha fet un concurs, i aleshores hi ha hagut el
tribunal que és el que ha qualificat a les persones que s´han presentat. I ja està. Alguna intervenció més?
Sr. Serrano?

Sr. Serrano: El punt 4 de l´acta del 20 de Gener, el punt 4 del punt 16 d´urgència que és que s´adjudica
un  contracte  de  serveis  menor  per  serveis  de  neteja  del  camp  de  futbol.  L´acord  parla  de  que  el
contracte no supera els 18.000 € però només fa esment a uns preus hora que després es modifiquen en
una acta, no, els preus? però quant puja exactament el contracte?

Sra. Alcaldessa: Regidora, si us plau?

Sra. Isabel Tamboleo: No ho tinc aquí, però t´ho puc dir. Es van demanar tres pressupostos. Sí que és
cert que va guanyar Cirsa, però després va haver un error, la noia que li va fer els números no li van fer
bé els números i és cert que no va posar l´IVA. L´IVA el va posar inclòs i no estava inclòs. Aleshores es va
haver de fer una modificació.

Sr. Serrano: La va fer desprès?

Sra. Isabel Tamboleo: Sí, es va fer després.

Sr. Serrano: Aleshores aquesta empresa contracta la persona que hi ha allà?

Sra. Isabel Tamboleo: Aquesta empresa, be ja saps que el camp de futbol amb disset equips els caps de
setmana és un col·lapse i la persona que teníem de sempre no podia fer tantes hores i al final hem hagut
de buscar l´empresa aquesta de serveis, que contracta aquesta persona i a més ens en posa una altra.
Vull dir que entre dos persones portaran tot el tema del futbol.

Sra. Alcaldessa: Alguna intervenció més? Sr. Serrano?

Sr. Serrano: De l´acta del dia 3 de Març, en el punt 9 a la Penya barcelonista se li denega la subvenció
perquè no aporten documentació... A la expositiva no es veu exactament el motiu.

Sra. Alcaldessa: La Penya barcelonista està posada a les subvencions de turisme i tota la documentació
que portaven no era de turisme, quan és turisme és per a portar el nom de Cabrils en diferents llocs amb
el nom de Cabrils i la documentació que es portava no era aquesta. I per tant se li va denegar l´altre 20%
que li faltava de tota la subvenció. 

Sr. Serrano: Se li demana que retorni les dues.

Sra. Alcaldessa:  Sí. Se li demana que retorni el que ja se li havia avançat i se li denega l´altre 20%.
Alguna intervenció més? Sra Garcés?

Sra. Marta Garcés: Sí, jo referent a això de la Penya Barcelonista, la veritat és que m´he quedat molt
parada perquè en un Ple  que si no recordo malament vostè ho va presentar, nosaltres vam fer una
petita intervenció dient que la Penya Barcelonista potser no era el millor lloc de col·locar-la a Turisme.
Vam demanar explicacions de perquè s´havia posat allà, i ens van dir que realment el que havien de fer
era representar als llocs de fora. Aleshores potser el que se´ls hagués hagut de comentar en vers de
treure´ls  la  subvenció  o  dir-els-hi  ara  que  no  se´ls  hi  donava,  era  d´haver  fet  una  reeestructuració
realment d´aquest apartat, penso. Perquè suposo que el fet,  no sé si  van triar-ho ells,  el  fet que es
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trobessin a Turisme o es trobessin a Cultura com abans estaven, penso que no és una decisió d´ells sinó
que va ser una decisió presa des d´aquí, no?

Sra. Alcaldessa: Sí, en principi va ser una decisió presa des d´aquí, però de totes maneres quan, com a
tothom se´ls envia el model per demanar la subvenció s´especifica molt bé tot el que han de portar i
quan és de Turisme s´especifica molt bé també el que han de portar. És veritat que ens estem plantejant,
ara quan surtin les subvencions canviar-los de lloc perquè no té massa sentit que estiguin a Turisme
quan no poden portar precisament coses de Turisme per poder guanyar la subvenció.

Sra. Marta Garcés: Clar, aleshores entendríem que pot ser castigar-los d´aquesta manera sense donar-
los la subvenció perquè s´havia col·locat malament, pot ser no seria aquest el fet. 

Sra. Alcaldessa: És que no s´està castigant a ningú. Al contrari, si ara se´ls donés aquesta subvenció seria
un greuge comparatiu amb altres entitats que se´ls demana una sèrie de papers i una sèrie de coses que
demostrin en què s’estan gastant aquesta subvenció si s’escau amb el que s’està demanant. Per tant no
s’està castigant a ningú. L´únic, que el que han portat veritablement no s’escau amb la subvenció de
Turisme que estava dotada per entregar.

Sra. Marta Garcés: Sí, això està molt clar, però per una part, si abans estaven a Cultura i ara han passat a
Turisme, pues el més normal hagués sigut que si realment ha sigut una errada o si realment ha sigut una
mala partició en aquest cas, que se´ls hagués deixat on estaven i que haguessin presentat el tema de
facturació el que hagués fet falta des d´on estan en aquests moments, no des de Turisme, que al fi i al
cap la Penya barcelonista, nosaltres ja vam dir-ho en el seu moment, creiem que a Turisme no hi feia res.

Sra. Alcaldessa: Però és que tot i estant a Turisme se´ls va poder atorgar la subvenció perquè el que van
portar, el que van aportar era precisament Turisme. Era portar el nom de Cabrils a diferents indrets, allà
on anaven ells. Com que el que van portar sí que era turisme se´ls va poder donar aquesta subvenció. O
sigui, encara que estiguessin a Turisme, en un temps van poder tenir aquesta subvenció. Ha sigut ara que
no han fet res de turisme. Ells sabien que estaven a Turisme, per tant entenc que havien d´haver portat
el nom de Cabrils a diferents llocs que és per lo que van guanyar l´altra subvenció. 

Sra. Marta Garcés: Val. Si em permet tinc un parell més de preguntes, des d´aquest àmbit. He vist que la
coral Santa Elena té una subvenció de 1.285,71 € i la secció de la coral de La Concòrdia en té una de
1.537 €. La diferència aquesta que hi ha tan minsa a què és degut?

Sra. Alcaldessa: a lo que presenten. Les activitats que fan i el que presenten.

Sra. Marta Garcés: D´acord. Al que presenten.

Sr.Oriol Gil: El que presenten en el seu projecte. Ells poden presentar ells se´n van a fora, es valoren els
projectes i hi ha una puntuació. La diferència en el seu moment i ja es va resoldre l´any passat a la
resolució de les subvencions fan uns criteris, uns altres i es valoren i s´obté una puntuació, però no és
respecte al que presenten de factures. Les factures justifiquen l´import. 

Sra. Marta Garcés: Sr. Gil, ha quedat mol clar. Simplement és que com que he vist aquesta diferència tan
minsa, per això ho preguntava, perquè m´ha sobtat, perquè pot ser el més lògic, ara queda molt clar,
hauria sigut de dir, be les dues corals tenen cada una 1.500 € o 1.800  o 2.000 € o el que correspongui,
però efectivament quan porten ja les factures, cada una suposo que ha gastat el que tenia. Però m´ha
sobtat aquesta diferència tan petita.
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Sr. Oriol Gil:  No. Disculpi. L´apreciació no és el que justifiquen. És a dir ells presenten un projecte amb
tantes activitats que faran durant l´any en el qual es presenta la subvenció i pot ser una només fa una
activitat i l´altra en fa deu. No podem valorar per un igual. No podem dir que una s´endú 2.000 i l´altra
també 2.000. Es valora el projecte, perquè hi ha les bases que diuen com has de puntuar en funció del
que presenten al projecte. I és veritat que les activitats més o menys cadascú fa les seves, una mica
diferents però que poden ser semblants i per tant l´import adjudicat és relativament semblant. Però el
que no podem fer és ara aquí atorgar el mateix perquè si  no ara imagini´s: una presentaria un gran
projecte i l´altra diria miri, jo presento un full amb el projecte i com que han de donar el mateix doncs no
cal que faci res més. Es valora el projecte i per tant l´import correspon al que se´n dedueix del projecte,
no a la justificació que fan, que això és posterior.

Sra. Marta Garcés: Perfecte. Després he vist a la Junta de Govern de data 3 de març a l´apartat  12 de
mocions hi ha el que és el tipus d´adjudicació contracte de lloguer d´un immoble-local que en aquest cas
és la Societat de la Concòrdia. Sembla ser que es van presentar i que hi ha una oferta econòmica de
36.000 € per dues anualitats, parla del tema de la superfície i de tot això. En principi aquí diu que s
´acorda incoar l´expedient de contractació per l´adjudicació del contracte d´arrendament d´un immoble-
local per portar a terme activitats d´interès públic, promoció municipal. Quines activitats són les que es
tenen previstes portar aquí?

Sra. Alcaldessa: Per exemple, el concert de Santa Cecília, diferents coses que fa l´Ajuntament al llarg de l
´any a la sala de La Concòrdia, la sala de dalt.

Sra. Marta Garcés: Però no tenim en aquests moments més instal·lacions com per tenir que fer aquesta
despesa  en  aquest  moment.  Perquè  clar,  s´ha  fet  realment  una  Fàbrica  impressionant,  tenim  una
Església,... Per això ho preguntava, perquè realment la quantitat és molt important i si no ho tinc mal
entès o si no recordo malament l´Ajuntament ja paga una quantitat també per ús i disfrut d´una sèrie de
sales, no?

Sra. Alcaldessa: De quines sales, Sra. Garcés?

Sra. Garcés: Jo no li puc dir. Pregunto. Per això ho pregunto.

Sra. Alcaldessa: No. 

Sra. Garcés: L´Ajuntament no paga res?

Sra. Alcaldessa: Només és aquesta.

Sra. Marta Garcés: Bé, aquesta que s´acaba ara de dir. Encara, de moment, encara no,

Sra. Alcaldessa: Però aquesta sala de moment és la mateixa sala que s´està utilitzant.

Sra. Marta Garcés: Li estic dient. Nosaltres, aquesta sala l´Ajuntament a aquesta sala ja està pagant un
uso i disfrute. Quina quantitat és la que paga? 

Sra. Alcaldessa: 700 i pico € al mes.

Sra. Marta Garcés: Val. I a partir d´ara, hi haurà dues quotes, bé hi haurà dues anualitats que són de
18.000 € cada una. O no?
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Sra. Alcaldessa: No, no. És que és el mateix. El que passa és que abans no estava fet correctament, i ara s
´ha fet amb el que marca la Llei.

Sra. Marta Garcés: Val, però si en paguem ara 700 i pico i ara passem a pagar en aquest cas serien
18.000, realment l´import es duplica.

Sra. Alcaldessa: Però no. Pagarem el mateix. 

Sra. Marta Garcés: Bé. Si vostè acaba de dir que es paguen 700 i pico d´euros no es pagarà el mateix. 

Sr. Oriol Gil: Sra. Garcés. El contracte de lloguer vencia l´any passat. L´únic que s´ha fet ha sigut una
renovació del contracte de lloguer pel procediment que correspon. L´import és pràcticament el mateix
del que es pagava l´últim any. Per tant és una continuïtat del contracte. L´únic que evidentment, quan un
contracte venç s´ha de renovar de la forma que correspon. Doncs s´ha fet senzillament això. Quan diu
quines activitats, són activitats o be puntuals o bé d´entitats que també volen demanar un espai i no
sempre la Fàbrica està disponible o no sempre la Fàbrica reuneix les condicions o es massa gran, per tant
hi ha aquell local igual que hi ha la Fàbrica. Hi ha també activitats que són rutinàries, que es fan durant
les  tardes de cada dia,  que,  bé evidentment la  Fàbrica  té la seva activitat  i  necessita una altra,  un
equipament  que  li  doni  un  cop  de  ma  en  aquest  sentit  per  fer  unes  altres  activitats.  Per  tant  és
necessària.

Sra. Marta Garcés: No si  nosaltres el fet de que s´utilitzi  la Concòrdia la veritat és que n´hem estat
sempre,  no? Però realment  teníem entès  que ja  es  pagaven  unes mensualitats  per  uso  i  disfrute  i
aleshores segons això està explicat ens ha sobtat una mica de veure que surti ara aquest lloguer i per
això era ara la nostra pregunta perquè no quedava molt clar, per això ho he preguntat. En aquest cas
hem vist 36.000 € per dues anualitats, vostè diu que eren 700 i pico d´euros mensuals i ara aquí en
aquests moments la quantitat és més important, però be ja queda aclarit.

Sra. Alcaldessa: Sí, la Sra. Secretària

Sra. Secretària: Una coseta només. Efectivament, clar, són 36.000 € per dues anualitats però el que ha
passat, Sra. Garcés, és que amb posterioritat hi ha hagut una rectificació d´un error material en una junta
de govern local que crec que no ha entrat en aquesta sessió plenària perquè va ser posterior a la data de
la convocatòria de la Comissió informativa i són 36.000 € per quatre anualitats. El que passa és que sí
que és cert que en aquesta acta queda reflectit aquest import considerablement elevat.

Sra.  Marta  Garcés:  Perfecte.  Agraeixo  la  seva  aclaració  perquè  ara  sí  que  comencen  a  quadrar  els
números. Si no era impossible que quadressin. Gràcies.

Sra. Alcaldessa: Alguna intervenció més? El Sr. Oberle?

Sr. Oberle: Només un avís. He rebut aquí de la Diputació de Barcelona l´avís d´un programa de cohesió
social al qual el municipi Cabrils pertoca 61.000 €. Ho coneixen? Perfecte. Gràcies.

Sra. Alcaldessa: Si érem coneixedors. Moltes gràcies. Alguna intervenció més?, No?

12.- Precs i preguntes

Es produeixen les intervencions següents:
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Sra. Alcaldessa:  Doncs passaríem a precs i preguntes. Algú té algun prec? Alguna pregunta? Sr. Serrano?

Sr. Alfredo Serrano: Sí, no sé si s´ha fet o no, però la liquidació del pressupost 2014 suposo que està
pendent de fer o se m´ha passat?

Sra. Alcaldessa: Sí, està pendent de fer. Algun prec més? Sra. Garcés?

Sra. Marta Garcés: Bé, jo no sé si seria un prec o una pregunta o simplement quatre lletres per poder-
me despedir de tots vostès que m’agradaria llegir-les i deixar-les aquí. 

“Bona nit  a tothom i  el  motiu d´aquestes quatre línees són com ja he dit  per despedir-me de tots
vosaltres i de tots els ciutadans de Cabrils. Estem arribant al final d´una legislatura, una legislatura que
no ha sigut gens fàcil. Ho teníem molt clar, ho sabíem. Però que tots els esforços i les hores de treball
que hem utilitzat per tal de poder tirar endavant han valgut la pena. Varem posar molta il·lusió en aquest
projecte del SOM Cabrils, però com tot hi ha un inici i hi ha un final. Hem portat idees, propostes i Ple
rere Ple ens hem posat a disposició d´aquest equip de Govern per tal de poder treballar i tirar endavant
els projectes, però hem pogut comprovar amb tristesa que aquest Ajuntament prefereix copiar abans
que parlar, prefereix ser opac abans  que ser transparent i la paraula democràcia que tantes i tantes
vegades va utilitzar en campanya s´ha oblidat en els seus moments el seu significat. Tal i com va dir una
gran persona i artista fa pocs dies, la Meryl Streep jo tampoc ja no tinc paciència per algunes coses, no
perquè m´hagi tornat arrogant sinó perquè he arribat a un punt de la meva vida que no em ve gens de
gust perdre més el temps amb el que em desagrada o realment m´està fent mal. 

Jo tampoc ja no tinc paciència per a les persones cíniques, Sra. Morales,  per les que parlen per parlar o
perles que critiquen sense saber.  També ja fa temps que vaig perdre la voluntat  d´agradar a qui no
agrado i  de somriure a qui no em vol somriure,  però el  que més em costa,  Sra. Morales, és poder
continuar dedicant un minut més a qui no sempre diu la veritat i  a vegades manipula. Jo també he
decidit  no continuar amb la hipocresia, la deshonestedat amb els conflictes, però sobre tot amb els
comentaris barats. Segueixo creient en un poble millor,  volíem un poble millor i  per això ens varem
implicar  en  aquest   nou  projecte,  però  ens vam trobar  davant  a  la  Sra.  Morales,  una  persona casi
inflexible que no ha sabut ni incentivar ni elogiar i no tinc paciència ninguna perquè no es mereix en
aquest cas la nostra paciència. I a la resta de tots els companys i de ben segur més d´un amic voldria
demanar-lis perdó. Perdó per si els he ferit en algun moment. Amb aquells que he col·laborat tant de bo
hagués pogut fer-ho molt més i amb els que m´han ajudat i m´han donat el seu suport constantment, mil
gràcies. 

Això pot semblar una despedida, com he dit al principi, però jo crec més aviat que és això un fins molt
aviat. Els que em coneixeu sabeu que la política m’agrada, realment és la meva vida. I he pogut treballar
per aquest poble, el meu poble, encara que m’hagués agradat molt més, però ara toca baixar d’aquest
tren. 
No voldria acabar sense donar les gràcies a tot el poble de Cabrils, per les mostres d’afecte que han
tingut i tenen contínuament amb la meva família i amb mi i molt especialment a tots i cada un dels
membres del SOM Cabrils per haver-me confiat aquesta gran tasca, la d’haver pogut representar-los.

I una menció molt especial a en Joan Ramon que encara que la seva presència ha estat molt lluny, en els
Estats Units com molt be sabeu, sempre ha estat treballant aquí al costat meu. I als de casa, gràcies per
donar-me sempre suport i fer que la vida sembli molt més maca. Gràcies.”  

Sra. Alcaldessa: Bé, moltes gràcies, Sra. Garcés. Jo també volia acabar el Ple, com que és l´últim Ple
ordinari d´aquesta legislatura donant les gràcies sobre tot al poble de Cabrils, pel recolzament que se´ns
va donar fa quatre anys encara no, donar les gràcies als treballadors de l´Ajuntament. M`han enriquit
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molt tant els cabrilencs i les cabrilenques com a persona i els treballadors també. Ha sigut una manera d
´aprendre, d´aprendre dia a dia, contínuament, d´aprendre el millor de les persones i dels que no ha
estat millor, intentar oblidar. 
Tan sols donar-vos les gràcies a tots, ja que aquest és l´últim Ple ordinari i que m´he sentit molt recolzada
i estimada, almenys per la majoria. Moltes gràcies a tots. Algú més vol fer alguna pregunta?

Sr. Xavier Viudez: Sí. Volia fer un parell de preguntes. En el darrer número de La Clau, que suposo que
alguns de vosaltres ja deveu haver llegit surten un conjunt de pàgines dedicades a Cabrils, en concret 10
pàgines.  Tots  som conscients que estem en precampanya i  per tant  no és decorós que el  govern s
´autopromocioni. M’agradaria saber primer quants diners ha destinat l´Ajuntament a aquesta publicació i
quantes pàgines ha pagat.

Sra. Alcaldessa: Zero de diners. Perquè ja en el conveni que tenim amb La Clau de diferents anuncis
entrava això. I no hem buscat nosaltres aquesta data, a més li recordo que no estem en pre-campanya
encara, fins al 31 de Març. Sr. Viudez, encara no estem en pre-campanya. Van se ells els que van venir i
van dir  de fer  aquesta publicació, vam dir que era bo pel municipi,  per promocionar el  municipi  de
Cabrils, per això el que estem fent és promocionar el municipi de Cabrils, sobre tot en el Turisme i tot el
que es pugui aprofitar pel municipi de Cabrils, benvingut sigui. 

Sr. Xavier Viudez: Molt bé. Dit això, després, al Carrer Nou aquesta passada setmana s´ha estat pintant la
façana de l´Escola Bressol. Suposo que vostè és coneixedora que hi ha hagut queixes d´algun veí sobre
les emissions de CO2 que entrava en alguna de les cases veïnes. Ens agradaria saber quines mesures
correctores es van prendre per corregir aquestes molèsties.

Sra.  Alcaldessa:  Doncs  sí.  Una  veïna  es  va  queixar  de  les  emissions  de  CO2,  cosa  que  tampoc  no
enteníem gaire perquè si fos a l´estiu s´entendria més, perquè estan les finestres obertes, ara estan les
finestres  tancades  perquè  precisament  ja  fa  quinze  dies  que  s´està  fent  i  feia  força  fred.  De totes
maneres abans estava tot el matí el motor engegat per poder deixar i pujar la plataforma per poder
pintar. Aleshores només se li engega al moment que s´ha de pujar la plataforma i quan s´ha de baixar la
plataforma i  aleshores  el  motor  està  tancat  durant  tot  el  dia.  Tota  l´estona  que  no es  necessiti  la
plataforma, vull dir. No es podia fer d´una altra manera perquè l´altra solució era fer una bastida allà,
però el cost d´això és molt elevat i a part que necessitàvem molt més temps per poder fer la bastida i
després per desmuntar-la, i també amb les molèsties per l’entrada i la sortida de nens de les escoles.
Hem intentat pal·liar al màxim possible les molèsties que se li han pogut fer en aquesta persona, perquè
ja dic, són moments molt puntuals ara, perquè no és tota l´estona que hi havia el motor engegat.

Sr. Xavier Viudez: Gràcies. 

Sra. Alcaldessa: Sr. Serrano?

Sr. Alfredo Serrano: Be, jo no tenia previst despedir-me en aquest Ple, però be, ja que hi som... Llegiré
un document que he fet públic, però bé, vull llegir-lo.

“Benvolguts veïns i veïnes de Cabrils: 
Unes  breus  paraules  en  aquest  cas,  per  comunicar-vos  que  després  de  tres  legislatures  participant
activament en la política municipal del poble que vaig escollir per viure he decidit donar per finalitzada la
meva aportació a la vida pública d´aquest municipi. 
Molts  són  els  motius  que  m´han  portat  a  prendre  aquesta  decisió,  motius  que  en  breu  exposaré
públicament,  però us  avanço que un d´ells  és  que mai  he estat  un polític  professional,  he  intentat
aportar els meus coneixements professionals a la gestió municipal, deia en la campanya eficàcia i estalvi,
coneixements i criteris de gestió que han xocat frontalment amb els que ara se´ls anomena casta, que no
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són ni  més ni  menys que els  que es dediquen a la política  com a pretext,  però que ho fan única  i
exclusivament per un sou.
Estic  en  el  convenciment  de  que  tres  legislatures  hauria  de  ser  el  temps  límit  de  permanència  en
assumptes públics per a tots els polítics i en tots els àmbits. Permeteu-me que de moment ho deixi aquí
no sense donar-vos les gràcies pel  vostre suport  i  comprensió.  Quedo,  però,  en  tot  cas  a la  vostra
disposició per si la meva experiència us pogués ser d´utilitat en qualsevol tema. Gràcies.”

Sra.  Alcaldessa:  Moltes  gràcies,  Sr.  Serrano.  Algú  més vol  fer  alguna pregunta? No vols  despedir-te
també, Xavier.

Sr.  Xavier  Viudez: Acomiadarem  la  legislatura,  perquè  com  és  públic  sóc  el  candidat  d´Esquerra
Republicana per a les properes eleccions.

Sra. Alcaldessa: No em digui! No ens en havíem enterat. 

Sr. Xavier Viudez: Quina casualitat perquè anava ple, però bé. És cert, és cert, però com ho ha preguntat
la Sra. Alcaldessa,...

Sra. Alcaldessa: No, jo no t´ho he preguntat si anaves o no anaves. Això ho has posat tu. 

Sr. Xavier Viudez: D´acord. Doncs si em permet faré la meva intervenció final de Ple. Diu així:

“En aquest  darrer Ple,  vull  començar agraint  a totes les persones que ens han ajudat  a fer  la  feina
d’oposició constructiva, el control del govern i la promoció de propostes de millora de Cabrils durant els
darrers quatre anys. Des d´Esquerra i Consens per Cabrils volem agrair també l´ajuda dels tècnics de la
casa  que  sempre  han  estat  a  la  nostra  disposició.  Podem  qualificar  aquesta  legislatura  com  una
legislatura de transició, en paraules de la Presidenta en més d’una intervenció, de manteniment dels
serveis, però també al nostre entendre d’improvisacions o de corre que arriben les eleccions. Només cal
llegir les actes dels Plens o seguir-los per Televisió per veure a què ens referim. 

Hi ha hagut encerts i errors tot i que aquests darrers no han estat ni assumits ni corregits. Esquerra des
del primer dia va apostar per una administració eficaç, rigorosa, comunicativa, transparent i que rendeixi
comptes amb els veïns i veïnes de Cabrils. L´equip de govern ha tingut quatre anys per demostrar-nos
que estem equivocats. Ha mancat projecte com reconeixia el propi govern ja al primer any de legislatura.
Ha mancat imaginació i il·lusió i molts cops el timó que la Senyora Alcaldessa té al seu despatx tenia
problemes per ser adreçat malgrat els seus esforços que no els hi negarem. És una percepció de molts
veïns del nostre poble. 

Al llarg de la legislatura Esquerra ha presentat tres mocions per la millora de la gestió i transparència de
la gestió dels serveis públics de l´Ajuntament de Cabrils on apostàvem per la publicació de temes bàsics
com l´organigrama de l´Ajuntament, la plantilla, sous, garantint la confidencialitat d´algunes dades, com
estableix la Llei  Orgànica de Protecció de dades, però també la definició d´objectius claus, clars per
tothom, una valoració dels serveis tan interns com externs, rendint comptes als veïns i veïnes de Cabrils i
un  llarg  etcètera.  Avui  cap  dels  acords  que  van  superar  les  mocions  del  Ple  han  estat  acomplerts
totalment per aquest govern de Convergència i ara la regidora no adscrita.

Esquerra ha volgut també canviar el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, que recull com funciona
internament l´Ajuntament, la relació d´aquest amb els veïns de Cabrils i el seu accés a la informació. Tot i
els esforços d´Esquerra ha estat impossible arribar a un acord. Aquest és un dels reptes que Esquerra vol
assumir i impulsar-ne la seva reforma per la propera legislatura per obrir les finestres i balcons d´aquesta
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institució de bat a bat i que hi entri aire fresc i fer d´ella un lloc on tots els cabrilencs i cabrilenques ens hi
ajuntem al servei de veïns, entitats i empreses de Cabrils. 

Volem anunciar-vos també que Esquerra farà entrega avui a la presidenta coordinadora de l´Assamblea
Nacional  Catalana a Cabrils,  la  Senyora Pilar Llongueras del  compromís signat pel cap de llista de la
candidatura d´Esquerra per concòrrer a les eleccions municipals per què l´Ajuntament de Cabrils acordi
la propera legislatura un conjunt de propostes per continuar el camí cap a la independència. Així mateix
suscribim íntegrament  la Declaració municipalista de la Associació de municipis per la independència,
associació a la qual Esquerra impulsa l´adhesió d´aquest Consistori per dues vegades. 

Volem convidar a les formacions que concorrin a les eleccions a sumar-se a ambdós escrits.
Entrem en període electoral amb una gran diversitat de candidatures i  amb el  convenciment que la
campanya serà neta i rigorosa tan en els plantejaments com en els projectes en benefici de tothom. Així
ho volem des d´Esquerra i així ho farem. 

Vull concloure convidant els veïns a seguir participant per fer un poble viu i atractiu. També agrair a tots
els membres d´aquest Ple, des de la discrepància però sempre des del respecte personal i institucional la
seva feina pel be comú especialment per aquells que han decidit no concórrer novament a les properes
eleccions. Finalment expressar que estem a punt d´entrar en una fase on cadascú de nosaltres posarà a
llum els diferents projectes de futur pel nostre poble.  I estem convençuts que ens trobarem de nou en la
defensa del benefici del benestar de les persones que vivim i treballem a Cabrils. Moltes gràcies.”

Sra. Alcaldessa: Sr. Serrano, un moment. Ara li cedeixo la paraula. Sr. Viudez. Vostè no és conseqüent
amb el que diu. S’acaba de posar amb una servidora perquè amb La Clau ha promocionat el municipi de
Cabrils i vostè aprofita el Ple municipal per promocionar el seu partit i a vostè com a cap de llista. O sigui,
per tant, sigui una mica conseqüent amb les seves paraules, les seves coses i les seves maneres de fer.

Sr. Xavier Viudez: Perdoni. Jo he fet una intervenció com a final de Ple

Sra. Alcaldessa: Promocinant-se vostè com a cap de llista i el seu partit, d´Esquerra Republicana.

Sr. Xavier Viudez: Jo no he parlat en cap moment en aquest escrit que jo era el cap de llista.

Sra. Alcaldessa: Ho ha dit abans. 

Sr. Xavier Viudez: Bé, però vostè m´ho ha preguntat.

Sra. Alcaldessa: Ho ha dit abans. Jo no li he preguntat si vostè anava com a cap de llista, Sr. Viudez. Ho
entendrà que no li tinc per què preguntar perquè ho sé de sobres. Per això li he dit “no me n´havia
enterat” . Jo no li he preguntat. Vostè tenia tantes ganes de dir-ho que s´ha imaginat la pregunta i s´ha
fet la resposta tot sol.

Sr. Viudez: Molt bé. Aquesta és la seva interpretació dels fets. Moltes gràcies.

Sra. Alcaldessa: Total. Sr Serrano, volia prendre la paraula? 

Sr. Serrano: Només dos coses. Primer he d’agrair-li al regidor d´Esquerra Republicana que s´hagi donat
compte del greu error que va cometre el seu portaveu la legislatura passada aprovant un ROM que
nosaltres vam recórrer junt amb Convergència i, coses de la política, aquest ROM que Convergència i
nosaltres vam recórrer, Convergència l´ha aplicat i vostè crec i  espero que a la propera legislatura el
rectifiquin. 
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Sr. Xavier Viudez: Estic d´acord amb les seves apreciacions 

Sra. Alcaldessa: Ja ha demanat la paraula, Sr. Viudez?

Sr. Xavier Viudez: Bé, si em permet Senyora Alcaldessa, voldria agrair les paraules del Sr. Alfred Serrano.
És cert que com vostè ja sap, nosaltres al llarg d´aquesta legislatura ho hem parlat tant els membres de l
´oposició com també amb els membres del govern, en concret amb la Senyora Alcaldessa, doncs que
aquest ROM no era el més adient i que probablement la nostra formació política es va equivocar al
donar suport i fins i tot, per què no dir-ho també, participar, perquè quan dones suport i estàs a govern,
participes, en la redacció d´aquest ROM, que considerem que no facilita la transparència, ni pels veïns ni
per els membres del propi consistori, d´una informació que és pública, que tots tenim dret al seu accés, i
que, per tant, és una cotilla que cal canviar. No ha estat possible durant aquesta legislatura, i esperem
que la legislatura vinent amb el consens de tots els membres del Consistori, es pugui assolir aquest
objectiu.

Sra. Alcaldessa: Molt bé. Motes gràcies. Algú més vol fer...? La Sra. Mercè Fernàndez?

Sra. Mercè Fernàndez: Sí, jo seré molt breu. Només volia dir que s´acaba una legislatura, començarà una
altra, segurament que en aquesta taula en la que estem sentats hi haurà molta gent diferent. Espero que
aquells que estiguin sentats, no sé si jo hi seré entre ells o no, ens presentem a les eleccions i ja veurem
què passa, però espero que tinguin el seny de portar aquest poble a bon port, a bon terme, que treballin
amb il·lusió i, pel que respecta a mi, dir que ha estat un plaer compartir aquesta taula amb tots vosaltres.
Hem tingut les nostres coses, però al fi i al cap davant de polítics som persones i no hem d´oblidar-ho
mai. Res més. Gràcies.

Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Pues si ningú més vol fer cap intervenció,  donaríem per acabat aquest
Ple ordinari d´avui, no sense donar els 30 minuts al públic per preguntar. La Secretària ens pot deixar si
vol. 
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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 quaranta 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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