
ACTA DE PLE NÚM. 3/15

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Extraordinària urgent 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 27 d’abril de 2015

A la vila de Cabrils, quan són les nou hores del dia vint-i-set 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

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

Secretària interventora
Sra. Rebeca Just Cobos

Excusen assistència: Sra. Marta Garcés Lanciano, Anna Maria Sierra Badia i  Oriol Gil i Tomàs. 

Assisteix com a convidat el Sr. Jordi Piera pel sorteig de les meses electorals.

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.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió

2.-  Sorteig  públic  per  a  la  formació  de  les  meses  electorals  a  constituir  arran  de  la  convocatòria
d’eleccions municipals, que tindran lloc el dia 24 de maig de 2015.

3.-  Moció d’aprovació de la finalització del procediment de l’expedient sancionador incoat a l’entitat
mercantil AREVA TRADING, S.L.

4.-  Moció  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  8  del  pressupost
municipal 2015.

L’Alcaldessa anuncia que abans de començar es farà un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol a
Nepal. 

1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, 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, Marina Infiesta Sander, Maria Isabel
Tamboleo Villalobos i Edmon Nadal Giralt.

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

Abstencions:

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

2.-  Sorteig  públic  per  a  la  formació  de les  meses  electorals  a  constituir  arran de la  convocatòria
d’eleccions municipals, que tindran lloc el dia 24 de maig de 2015.

Secretària-interventora:  Farem el  sorteig de les meses electorals.  Són sis  meses electorals i  triarem
president i dos vocals més fins a nou suplents de cadascun dels membres que integren la mesa.

Sr. Jordi Piera: Districte 1 secció 1 mesa A: Llegirem només els titulars. President: Mario Brajones Ris.
Vocal primera: Latifa Benali El Haddad i vocal segon: Manuel Alvarez Fernández.
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Districte 1 secció 1 mesa B: President: Raúl Herranz Muñoz. Vocal primera: María Losada Barraza i vocal
segona: Guillermina Martín Brieba.

Districte 1 secció 1 mesa C: Presidenta: Mónica Salazar Fornos. Vocal primera: Concepció Pallé Jiménez i
vocal segon: Arcadio Recio Ruiz.

Districte 1 secció 2 mesa A: Presidenta: Ana Maria Embuena Cuco. Vocal primer: Alberto Balasch Cequiel
i vocal segona: Beatriz Cuende Negra.

Districte 1 secció 2 mesa B: Presidenta: Elena Muntané Binefa, vocal primer: Juan González Mas i vocal
segona: Clara Guilera Sarda-Fortuny.

Districte 1 secció 2 mesa C:  President:  Daniel  Vico Piña, vocal  primer: Ricardo Tobar Pascual  i  vocal
segon: Román Piera Boleda. 

El Sr. Jordi Piera abandona el Ple.
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3.- Moció d’aprovació de la finalització del procediment de l’expedient sancionador incoat a l’entitat
mercantil AREVA TRADING, S.L.

“1.- Identificació de l’expedient

Expedient  núm.  2351/2014:  APROVACIÓ  DE  LA  FINALITZACIÓ  DEL  PROCEDIMENT  DE  L’EXPEDIENT
SANCIONADOR INCOAT A L’ENTITAT MERCANTIL AREVA TRADING, S.L.

2.- Antecedents

En data 18 de desembre de 2014, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1147/2014, s’incoà expedient
sancionador a AREVA TRADING,  S.L.,  el  qual  li  va ésser  notificat  en data 18 de  desembre de  2014,
atorgant-la un termini màxim de 15 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions. 

En data 12 de gener de 2015, registre general d’entrada de documents núm. 137, el Sr. Eloi Tarrés i
Costa, en nom i representació d’AREVA TRADING, S.L., va presentar escrit d’al·legacions, respecte al qual
el Lletrat assessor de la corporació va emetre informe.

En data 4 de març de 2015 l’instructora de l’expedient va emetre Proposta de resolució, la qual va ésser
notificada a l’interessat el dia 5 del mateix mes i any, el text de la qual és del tenor literal següent:

“Queda acreditat que en data 26 de novembre de 2014, Registre d’entrada núm. 6270 s’ha rebut en
aquest  Ajuntament una notificació de  la Unitat  de Recaptació Executiva de  la  Direcció Provincial  de
Barcelona  de  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  comunicat  que  s’instrueix  un  expedient
administratiu de constrenyiment núm. 08 02 14 00109688 (identificador 10 08175958531 Règim 0111)
contra AREVA TRADING, SL. Per deutes contrets amb la Seguretat Social per un import de 46.307,99
euros, havent-se dictat diligència d’embargament de la facturació i resta de drets econòmics a que tingui
dret a rebre l’esmentada entitat, i requerint a l’Ajuntament per que lliuri a favor de la referida Tresoreria
General  de  la  Seguretat  Social  els  pagaments  i  drets  econòmics  de  qualsevol  tipus  que  pugui  tenir
l’esmentada empresa AREVA TRADING, S.L.

Queda acreditat que posteriorment mitjançant Decret  1147/2014, de data 18 de desembre de 2014
l’ajuntament  de  Cabrils  va  acordar  donar  compliment  a  la  Direcció  Provincial  de  Barcelona  de  la
Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  posant  a  disposició  l’import  reclamat  i  va  acordar
simultàniament  incoar  el  procediment  sancionador,  per  la  imposició  de  penalitats  per  compliment
defectuós del contracte al contractista AREVA TRADING S.L.

Queda acreditat que en data 28 de gener de 2015, mitjançant RGE 2015/489, la Tresoreria General de la
Seguretat Social va comunicar que  l’import del deute pendent de pagament ascendeix a 70.314,77 €
afectant  l’embargament  als  drets  econòmics  de  l’entitat  AREVA  TRADING  S.L,  segons  cèdula  de
notificació. 

En data 27 de gener de 2015 l’entitat AREVA TRADING S.L va sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant RGE
2015/468 el pagament de la subvenció anivelladora de l’exercici 2015.

Queda acreditat que mitjançant Decret 100/2015 de data 4 de febrer de 2015 es va acordar satisfer
l’import  de  la  bestreta  de  la  subvenció  anivelladora  sol·licitada  pel  concessionari  però  atès  el
requeriment de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es va satisfer el pagament a raó del deute
contret amb càrrec a la subvenció anivelladora per import de 70.314,77€. 
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S’ha comprovat que des de que es va efectuar el requeriment de pagament per part de la Tresoreria
General de la Seguretat Social en data 26 de novembre de 2014 i Registre d’entrada núm. 6270, i fins el
dia que l’ajuntament de Cabrils va realitzar el pagament a l’esmentat organisme, 4 de febrer de 2015, va
transcórrer 71 dies. 

Examinat el contingut de l’al·legació presentada en cap cas el senyor Tarrés en nom d’AREVA TRADING SL
desvirtua  ni  discuteix  l’incompliment  del  pagament  de  les  quotes  de  seguretat  social  de  la  societat
concessionària AREVA TRADING S.L. , tal com queda justificat en els informes emesos en relació a les
mateixes.

Vista la documentació obrant en l'expedient i, en particular, els informes emesos sobre aquest tema, així
com les al·legacions presentades 

Vists  els  esmentats  antecedents,  i  de conformitat  amb l'article  18  del  Reial  decret  1398/1993, de  4
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora,
emeto la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PRIMER. Considerar provats i declarar així els fets descrits en la part expositiva, i que els mateixos són
constitutius  de  la  comissió  d’una  infracció  greu  tipificada  a  l’apartat  75.10  del  plec  de   clàusules
administratives i tècniques particulars de contractació de la concessió administrativa de l’execució de les
obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a Cabrils, i en concret:

“l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i salut en el treball o
de Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal adscrit al servei.”,

SEGON. Declarar responsables per la seva participació en els fets al concessionari de l’esmentat servei,
AREVA TRADING, SL

TERCER. Imposar una sanció de 10.650,00 euros a AREVA TRADING SL, a raó de  150€ / dia impagament
del deute en matèria de seguretat social, el qual ha tingut un termini de 71 dies.

QUART.-  Notificar  la  proposta  de  resolució  a  l’interessat,  concedint-li  un  termini  de  quinze  dies  per
formular al·legacions i presentar els documents i informacions que considerin pertinents 

CINQUE.- Elevar la proposta de resolució, una vegada que s'han rebut les al·legacions a la mateixa i ha
transcorregut  el  termini  assenyalat,  a  l'òrgan  competent  per  resoldre,  juntament  amb  tots  els
documents, al·legacions i informacions que obrin en el mateix. ”

L’entitat mercantil AREVA TRADING, S.L. va presentar escrit d’al·legacions, dins de termini, en relació el
qual la instructora de l’expedient va emetre Proposta de resolució, que va ésser notificada a l’interessat
el dia 26 de març de 2015, el text de la qual és del tenor literal següent:

“En  data  4  de  març  de  2015,  aquesta  instructora  va  formular  Proposta  de  resolució,  en  relació  a
l’expedient sancionador per incompliment contractual, per presumpte infracció greu tipificada a l’apartat
75.10  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió
administrativa de l’execució de les obres i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de
Cabrils, i en concret: “l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i
salut en el treball  o de Seguretat Social,  relatives a l’empresa concessionària i  al  personal  adscrit  al
servei.”

5



L’esmentada Proposta de resolució va ser notificada a l’interessat en data 5 de març de 2015, atorgant-lo
un termini  de 15 dies hàbils  per  formular  al·legacions i  presentar  els  documents i  informacions  que
considerés pertinent, finalitzant l’esmentat termini en data 23 de març de 2015.

El Sr. Eloi Tarrés i  Costa, en nom i representació d’AREVA TRADING, S.L.,  presentà, mitjançant correu
administratiu dins de termini,  i  registrat en el Registre general  de documents de la corporació núm.
1634, de data 26 de març de 2015, escrit pel qual sol·licita el següent:

“(i)  Facilitar  còpia  íntegra  dels  documents  que  integren  l’expedient  administratiu  sancionador  de
referència.

(ii) Suspendre el termini per a formular al·legacions fins a la data en què sigui facilitada la documentació
sol·licitada.

(iii) Ampliar el termini per a formular al·legacions en la meitat del mateix, és a dir, en 7 dies addicionals.”

Vists els esmentats antecedents, i de conformitat amb l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, emeto la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PRIMER. Ordenar a la Secretaria de la corporació que prepari còpia compulsada de la documentació que
forma l’expedient 2351/2014, relatiu al procediment sancionador de referència.

SEGON. Suspendre el termini per formular al·legacions i presentar els documents i informacions que es
considerin  pertinents  per  a  la  seva  defensa  fins  a  la  data  en  què  sigui  lliurada  la  documentació
assenyalada en l’apartat primer de la present proposta de resolució.

TERCER.  Ampliar  el  termini,  de  manera  improrrogable,  per  formular  al·legacions  i  presentar  els
documents i informacions que es considerin pertinents en 7 dies hàbils, a comptar des del següent a la
data  de  lliurement  de  la  documentació  assenyalada  en  l’apartat  primer  de  la  present  proposta  de
resolució.

QUART.- Notificar la present Proposta de Resolució a l’interessat.”

Transcorregut el termini per presentar al·legacions, l’interessat no en va presentar cap.  

Finalment, la instructora de l’expedient va elevar a aquest òrgan, Proposta de resolució de data 20 d’abril
de 2015, la qual és del tenor literal següent:

“En  data  4  de  març  de  2015,  aquesta  instructora  va  formular  Proposta  de  resolució,  en  relació  a
l’expedient sancionador per incompliment contractual, per presumpte infracció greu tipificada a l’apartat
75.10  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió
administrativa de l’execució de les obres i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de
Cabrils, i en concret: “l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i
salut en el treball  o de Seguretat Social,  relatives a l’empresa concessionària i  al  personal  adscrit  al
servei.”  La part resolutiva de la Proposta és del tenor literal següent:

“PRIMER. Considerar provats i declarar així els fets descrits en la part expositiva, i que els mateixos són
constitutius  de  la  comissió  d’una  infracció  greu  tipificada  a  l’apartat  75.10  del  plec  de   clàusules
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administratives i tècniques particulars de contractació de la concessió administrativa de l’execució de les
obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a Cabrils, i en concret:

“l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i salut en el
treball o de Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal adscrit al servei.”,

SEGON. Declarar responsables per la seva participació en els fets al concessionari de l’esmentat servei,
AREVA TRADING, SL

TERCER. Imposar una sanció de 10.650,00 euros a AREVA TRADING SL, a raó de  150€ / dia impagament
del deute en matèria de seguretat social, el qual ha tingut un termini de 71 dies.

QUART.-  Notificar  la  proposta  de  resolució  a  l’interessat,  concedint-li  un  termini  de  quinze  dies  per
formular al·legacions i presentar els documents i informacions que considerin pertinents 

CINQUE.- Elevar la proposta de resolució, una vegada que s'han rebut les al·legacions a la mateixa i ha
transcorregut  el  termini  assenyalat,  a  l'òrgan  competent  per  resoldre,  juntament  amb  tots  els
documents, al·legacions i informacions que obrin en el mateix. “

L’esmentada Proposta de resolució va ser notificada a l’interessat en data 5 de març de 2015, atorgant-lo
un termini  de 15 dies hàbils  per  formular  al·legacions i  presentar  els  documents i  informacions  que
considerés pertinent, finalitzant l’esmentat termini en data 23 de març de 2015.

El Sr. Eloi Tarrés i  Costa, en nom i representació d’AREVA TRADING, S.L.,  presentà, mitjançant correu
administratiu dins de termini,  i  registrat en el Registre general  de documents de la corporació núm.
1634, de data 26 de març de 2015, escrit pel qual sol·licitava el següent:

“(i)  Facilitar  còpia  íntegra  dels  documents  que  integren  l’expedient  administratiu  sancionador  de
referència.

(ii) Suspendre el termini per a formular al·legacions fins a la data en què sigui facilitada la documentació
sol·licitada.

(iii) Ampliar el termini per a formular al·legacions en la meitat del mateix, és a dir, en 7 dies addicionals.”

En data 26 de març de 2015, aquesta instructora va emetre nova Proposta de resolució, en relació a la
sol·licitud  esmentada,  la  qual  va  ser  notificada  en  la  mateixa  data,  adjuntant  còpia  íntegra  dels
documents  que  formen  l’expedient  administratiu  sancionador,  suspenent  el  termini  per  formular
al·legacions  fins  al  lliurement  de  la  documentació  sol·licitada  i  ampliant  aquest  termini  en  7  dies
addicionals.

En data 8 d’abril  de  2015 finalitzà  el  termini  per  presentar  al·legacions,  sense  que  l’interessat  hagi
presentat a data de la present proposta cap escrit.

Vist certificat emès per la secretaria de l’expedient de data 20 d’abril de 2015 mitjançant el qual certifica
que durant el termini atorgat no s’ha presentat cap al·legació. 

Així doncs, aquesta instructora es ratifica en els extrems expressats en la Proposta de resolució de data 4
de març de 2015.
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Vist que d’acord amb els articles 16 a 19 del RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora, s’ha complert amb tots els actes d’instrucció i
tràmit d’audiència.

D’acord amb l’article 78 del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació de la
concessió  administrativa  de  l’execució  de  les  obres  i  l’explotació  d’un  complex esportiu  amb piscina
coberta  de  Cabrils,  es  procedeix  a elevar  la  present  resolució al  Ple  de  la  corporació,  com a  òrgan
competent, junt amb tota la documentació que forma l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta instructora eleva al Ple de la corporació, la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Considerar provats i declarar així els fets descrits en la Proposta de resolució de data 5 de març
de 2015, consistent en impagament de quotes de la seguretat social per import de  70.314,77€, i que els
mateixos són constitutius de la comissió d’una infracció greu tipificada a l’apartat  75.10 del  plec de
clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió  administrativa  de
l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a Cabrils, que disposa:

“l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i salut en el treball o
de Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal adscrit al servei.”

SEGON. Declarar responsables per la seva participació en els fets al concessionari de l’esmentat servei,
AREVA TRADING, SL

TERCER. Imposar una sanció de 10.650,00 euros a AREVA TRADING SL, a raó de  150€ / dia impagament
del deute en matèria de seguretat social, el qual ha tingut un termini de 71 dies.

QUART.-  Atorgar  un  termini  de  15  dies  naturals  al  concessionari,  a  comptar  des  del  següent  de  la
notificació de la resolució, per tal que es faci efectiu l’import de la sanció, d’acord amb el que disposa la
clàusula 78 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació de la concessió
administrativa de  l’execució de  les  obres  i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina  coberta  a
Cabrils.”

Vist  el  que  disposa  l’apartat  75.10  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de
contractació de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu
amb  piscina  coberta  a  Cabrils,  en  concret,  “l’incompliment  puntual  de  les  obligacions  laborals,
tributàries,  de  seguretat  social  i  salut  en  el  treball  o  de  Seguretat  Social,  relatives  a  l’empresa
concessionària i al personal adscrit al servei.”

Vist  el  que  disposa  l’article  87  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, sobre la finalització del procediment.

Per tot l’exposat, l’alcaldia proposa al Ple de la corporació l’adopció del següents 

ACORDS

Primer.- Considerar provats i declarar així els fets descrits en la Proposta de resolució de data 5 de març
de 2015, consistent en impagament de quotes de la seguretat social per import de  70.314,77€, i que els
mateixos són constitutius de la comissió d’una infracció greu tipificada a l’apartat  75.10 del  plec de
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clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió  administrativa  de
l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a Cabrils, que disposa:

“l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i salut en el treball o
de Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal adscrit al servei.”

Segon.- Declarar responsables per la seva participació en els fets al concessionari de l’esmentat servei,
AREVA TRADING, SL

Tercer.- Imposar una sanció de 10.650,00 euros a AREVA TRADING SL, a raó de  150€ / dia impagament
del deute en matèria de seguretat social, el qual ha tingut un termini de 71 dies.

Quart.-  Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada, segons el punt tercer, per l’import de
10.650,00 € (deu mil sis-cents cinquanta euros).

Cinquè.- Atorgar  un  termini  de  15  dies  naturals  al  concessionari,  a  comptar  des  del  següent  de  la
notificació de la resolució, per tal que es faci efectiu l’import de la sanció, d’acord amb el que disposa la
clàusula 78 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació de la concessió
administrativa de  l’execució de  les  obres  i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina  coberta  a
Cabrils.

Sisè.- Notificar l’acord a AREVA TRADING, S.L., conjuntament amb la liquidació corresponent.

Setè.- Donar trasllat de l’acord al departament de serveis econòmics de la corporació.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa: Havia presentat dintre termini mitjançant correu i es desestima l’expedient sancionador.
Continuem el sancionador endavant.

Sr. Serrano: el pagament que fem de 105.000 € a compte de l’ajuntament com queda?

Sra. Alcaldessa: els 105.000€ paguem per contracte, llevat una part que ha anat destinada a seguretat
social. 

Sr.  Oberle:  Una observació:  hi  ha quatre passos del  17 al  20 al  mateix dia poques hores,  i  després
compten 7 dies hàbils del 26 de març finalitzen amb setmana santa el dia 7, 8 d´abril. Del 8 al 20 el
temps és per donar temps per si dipositen la resposta a correus?. I el termini a correus fins arribar a
l’ajuntament?

Sra. Alcaldessa: Normalment són 4 o 5 dies.

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  en  la
votació:
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Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, 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’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret.
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona .
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle.
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora.

4.-  Moció  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  8  del  pressupost
municipal 2015.

“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 8/2015 incoat per ordre de l’Alcaldessa. 

Vist l’informe de secretaria intervenció.

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,  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  8  del  Pressupost
Municipal de 2015, amb el següent detall:

1) CRÈDIT EXTRAORDINARI

330.780.15 TRANSFERÈNCIA PARRÓQUIA DE CABRILS PER A LA 33.000,00
   RECONSTRUCCIÓ  I REHABILITACIÓ DE L’ÒRGUE.

  TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI         33.000,00

2) BAIXES ESTAT DE DESPESES

   1533.619.15 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ D’INFRAESTRUCTURES I BÉNS
DESTINATS A L’ÚS GENERAL.                     33.000,00

     
TOTAL BAIXES ESTAT DE DESPESES         33.000,00 

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.”
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ

Sra. Alcaldessa:  A l´últim ple, es va aprovar un conveni Parròquia-Bisbat i l´Ajuntament per arranjar l
´orgue. S´han tret diners del 6 al 7 per fer front al conveni que tenim amb el Bisbat i Parròquia.

Sr. Serrano: De quina inversió s´ha tret?

Sra. Alcaldessa: Teníem bossa per qualsevol urgència que pugui sortir.

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, 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’Iniciativa per Catalunya-Verds: Senyora Mercè Fernández Lloret.
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona .
o Grup municipal PSC: Senyor Peter Oberle.
o Grup municipal de Veïns independents de Cabrils: Senyor Alfred Serrano Mora.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les nou
hores i deu 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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