
ACTA DE PLE NÚM. 3/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 20:00 H
DATA: 31 de MARÇ de 2016

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

ASSISTENTS

Alcaldessa
Sra. Avelina Morales Serra

Tinents/es d’Alcalde
Sr. Oriol Gil Tomàs
Sr. Manel Pérez García
Sr. Xavier Badia Campos

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

Secretària interventora 
Sra. Rebeca Just Cobos

Atès que s’ha obtingut  el  quòrum legal,  l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i  es passa a
despatxar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 28 de gener de 2016 i de la
sessió extraordinària de data 18 de febrer de 2016.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de la liquidació econòmica arran de la resolució del contracte de concessió
administrativa per l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta.

3.-  Dictamen  d’aprovació  per  determinar  el  personal  eventual  del  present  mandat,  les  seves
característiques i retribució.

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
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5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació núm. 1-2016 de la plantilla de personal de l’exercici
2016.

6.-  Dictamen d’aprovació  de les especificacions que corresponen als  llocs de treball  de Secretaria  i
d’Intervenció.

7.- Dictamen d’aprovació de la sol·licitud per a instar davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya la modificació del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de
la Conreria – Sant Mateu – Cèllecs.

8.- Dictamen d’aprovació del plànol de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat a les
urbanitzacions.

9.-  Dictamen  de  ratificació  del  Decret  d’alcaldia  núm.  112/2016,  de  15  de  febrer,  sobre  rectificació
d’errada material.

10.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

11.- Dictamen de modificació del pressupost 4/2016, exercici 2016.

12.- Dictamen d’aprovació per a l’atorgament de concessions de drets funeraris de les sepultures del
cementiri municipal.

13.- Dictamen, a proposta del grup municipal del PP, en defensa de les diputacions, cabildos i consells
insulars i en contra de la seva desaparició.

14.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i ERC, d’homenatge a la Sra. Muriel Casals.

15.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i  MUC, “Cap a una xarxa de municipis per
l’economia social i solidària”.

16.-  Donar compte dels informes trimestrals  de tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de
morositat a l’Ajuntament de Cabrils, relatius al quart trimestre de l’exercici 2015.

II. Part no resolutiva de la sessió

17.- Mocions.

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

19.- Precs i preguntes.

Alcaldessa: Bona nit , començarem la sessió de Ple a 31 de març de 2016 , algú te quelcom a dir? 
No, doncs començarem pel primer punt de l’orde del dia.

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 28 de gener de 2016 i
de la sessió extraordinària de data 18 de febrer de 2016

1.-   Aprovació acta sessió ordinària 28 de gener de 2016:

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2016, és aprovada per majoria amb el
següent resultat en la votació:
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 VOTACIÓ 

Vots a favor:

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

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

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

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

2.-  Aprovació acta sessió extraordinària del 18 de febrer 2016:

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 18 febrer de 2016 és aprovada per majoria, amb el
següent resultat en la votació:

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

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

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

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

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

2.-  Dictamen  d’aprovació  de  la  liquidació  econòmica  arran  de  la  resolució  del  contracte  de
concessió administrativa  per l’execució de les obres i  explotació d’un complex esportiu amb
piscina coberta

Alcaldessa: la secretaria llegirà la part resolutiva. 

“  Identificació  expedient: Expedient  1966/2015 Liquidació  econòmica  del  contracte  amb  l’empresa
Areva Trading S.L per liquidació concursal.

ANTECEDENTS DE FET

En data 20 de maig de 2015, el Jutjat mercantil 4 de Barcelona, va declarar l’obertura de la  fase de
liquidació de l’adjudicatari en el procediment concursal 29/2015 mitjançant  interlocutòria.

En data 30 de juliol  de 2015, es va iniciar el  procediment  en relació amb la possible resolució  del
contracte de concessió administrativa formalitzat en data 22 de novembre de 2010 entre l’Ajuntament de
Cabrils i la societat Areva Trading, SLU pel que s’adjudica la concessió administrativa per l’execució de
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les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta, per causa imputable al contractista, de
conformitat  amb l’article  246.2 de la Llei  30/2007, de 30 d’octubre,  de contractes del  Sector Públic,
relativa a l’obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors d’Areva Trading SLU, la qual va
tenir lloc per interlocutòria de data 20 de maig de 2015.

Tal  com consta a l’expedient,  es va donar el  tràmit  d’audiència al  contractista,  creditors hipotecaris,
administrador concursal i demés interessats en el procediment així com al Jutjat Mercantil núm. 4 de
Barcelona.

Durant el termini d’audiència, no es va presentar per part dels interessats notificats, cap tipus d’al·legació
en relació a l’acord adoptat.

Posteriorment, mitjançant acord de ple de data 21 de desembre de 2015, es va aprovar definitivament la
resolució del contracte administratiu d’acord amb l’informe favorable de la comissió jurídica assessora. 

En data 29 de gener de 2016, registre general d’entrada de documents núm. 383, l’ICF i Banc Sabadell
interposaren de manera conjunta recurs de reposició contra l’acord de ple de data 21 de desembre de
2015, el qual es va desestimar íntegrament mitjançant acord de Ple de data 18 de febrer de 2016.

Vist que complimentats els tràmits legals, d’acord amb la normativa aplicable Llei 30/2007, correspon
procedir a l’aprovació de la liquidació econòmica del contracte.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

I- La causa de resolució del contracte consisteix en la prevista a l’article 246.2 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, relativa a l’obertura de la fase de liquidació en el
concurs de creditors d’Areva Trading SLU, la qual va tenir lloc per interlocutòria de data 20 de maig
de 2015.

II- Els articles 83, 88.c),  195, 206 a 208 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
Sector Públic, quant a les causes de resolució dels contractes.

III- Els articles 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, quant als tràmits
per a la resolució dels contractes.

IV- Article 275.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, quant a l’exigència d’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, en
cas de resolució de contractes.

V- L’article 114 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

VI- L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i l’article 52 del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril,
quant a la competència del Ple Municipal en matèria de contractació.

VII- El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret núm.
179/1995, en data 13 de juny.

VIII- El plec de clàusules administratives aprovades per l’Ajuntament de Cabrils i  que regeixen la
licitació del concurs per a la concessió administrativa per l’execució de les obres i explotació d’un
complex esportiu amb piscina coberta.

IX- Contracte formalitzat  en data 22  novembre  2010.
X- Acords del Ple de l’Ajuntament de Cabrils de 30 de juliol de 2015, i 22 de desembre de 2015.

Vist l’informe elaborat a l’empresa Faura Casas Auditors de data 17 de març de 2016 que consta a
l’expedient administratiu sobre la determinació de la liquidació econòmica del contracte administratiu. 

Vist l’informe de secretaria intervenció 34/2016 de data 17 de març de 2016 en relació amb la liquidació
del contracte administratiu i la determinació de la quantitat exigible. 

Vist  l’informe  tècnic  de  l’aparelladora  municipal  i  l’enginyer  municipal  en  relació  amb  l’estat  de
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conservació del centre esportiu de data 4 de gener de 2016.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Atesos els antecedents exposats i  els informes esmentats es considera que l’expedient s’ha tramitat
d’acord amb la Legislació aplicable per concórrer les causes de resolució previstes legalment i d’obligat
compliment,  procedint  mitjançant  la  present  proposta  a  adoptar  els  següents  acords  necessaris  en
relació amb la liquidació econòmica:

PRIMER. Aprovar la liquidació econòmica pel que  fa  als  efectes  de la resolució del contracte  de
concessió administrativa formalitzat en data 22 de novembre de 2010 entre l’Ajuntament de Cabrils i la
societat Areva Trading, SLU pel que s’adjudicava la concessió administrativa per l’execució de les obres
i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta, per causa imputable al contractista, en concórrer
les causes previstes a l’article 246.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic,
es  a  dir, en haver-se  declarat l’obertura de la  fase  de liquidació de l’adjudicatari en el procediment
concursal 29/2015  la qual va tenir lloc per interlocutòria de data 20 de maig de 2015 del Jutjat Mercantil
núm. 4 de Barcelona, de conformitat amb els estats comptables que s’integren a la liquidació econòmica
del contracte,  realitzades les operacions de sumar les quantitats que corresponen al concessionari  i
restar les quantitats a favor de l’Ajuntament i que desprenen els següent resultat: 

A) Valor Actiu (segons informe administrador concursal i comptes anuals presentats per Areva
Trading S.L): 

ACTIU VALOR COST AMORTITZACIÓ AC. VALOR NET
Concessió administrativa 4.400.803,91 408.689,15 3.992.114,76
Aplicacions informàtiques 6.705,01 3.578,04 3.126,97
Mobiliari 285.138,59 134.388,46 150.750,13
Equips procés informació 8.211,00 3.392,90 4.818,10
Materials varis piscina 6.144,03 6.114,03

Equips audiovisuals 26.357,41 26.357,41
Instal·lació  ròtols
senyalització

8.747,92 8.747,92

Sistema accés socis club 45.848,86 45.848,86
Amortització  acumulada
altre immobilitzat

32.382,60 -32.382,60

TOTAL 4.787.956,73 582.431,15 4.205.525,58

L’oferta presentada pel concessionari, contemplava un increment del cost com a millora ofertada a cost 0
per  l’Ajuntament  i  que  anava  íntegrament  a  càrrec  del  concessionari  (risc  i  ventura)  sense  que
representés un cost addicional: 1.200.035,00€.

B) Aportacions municipals a la inversió:

CONCEPTE IMPORT
 Aportació municipal a l’obra 
 Preus contradictoris

2.500.000,00
16.708,02

 Subvenció anivelladora 
2012: 105.000€
2013: 105.000€ 
2014: 105.000€ 
2015:  70.314,77€  quantitat  embargada  TGSS
satisfeta per l’ajuntament a compte de la subvenció
anivelladora reconeguda.  

385.314,77

 Subvenció Instal·lacions Biomassa ICAEN 100.000,00
            TOTAL 3.002.022,79
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C) Despeses realitzades per l’Ajuntament en relació amb l’extinció del contracte:

CONCEPTE IMPORT
 Ingressos intervenció temporal  de la

concessió
177.608,04

 Despeses intervenció temporal de la
concessió

-279.245,20

            TOTAL -101.637,16

D) Cost de les deficiències tècniques detectades:

TOTAL: 121.583,72€   segons informe tècnic de data 4 de gener de 2016. 

E) Despeses assessorament i estudi de la reorganització del servei:

CONCEPTE IMPORT

 Estudi  i  avaluació  funcionament
complex esportiu

11.280,00

 Assessorament  legal  i  defensa
davant jutjat Mercantil

15.494,66

 Informes  valoració  econòmica  de  la
piscina

12.705,00

 Assessorament control i gestió de la
piscina a partir de l’assumpció de la
gestió

13.068,00

            TOTAL 52.547,66

F) Penalitat pendent de satisfer per part del contractista AREVA TRADING S.L:

TOTAL: 10.650€ expedient 2351/2014

TOTAL LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL CONTRACTE

SEGON.- Procedir a la incautació de la garantia constituïda per l’empresa AREVA TRADING SLU en
data  28 d’octubre 2010, per la quantitat de 155.290,60 € (cent cinquanta-cinc mil dos-cents noranta
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E

A FAVOR DEL
CONCESSIONARI

A FAVOR 

DE L’AJUNTAMENT

A 4.205.525,58€ (valor net) -1.200.035,00€

B - 3.002.022,79€

C -101.637,16€

D - 121.583,72€

E - 52.547,66€

F - 10.650,00€

SALDO LIQUIDACIÓ – 282.860,75 € a favor de l’Ajuntament



euros amb seixanta cèntims) en concepte de fiança definitiva de la licitació del contracte esmentat,
per  respondre  de  les  obligacions  com  a  concessionari,  mitjançant  entrega  d’aval  número
10000569703 contra Banco de Sabadell, S.A, de conformitat amb l’article 208 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, en relació amb l’article  247.4 del mateix cos legal, i l’article 113 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, a fi de respondre dels danys i perjudicis ocasionats a l’Administració,
sense perjudici de declarar la subsistència de la responsabilitat del contractista en relació a l’import
que excedeix de la  garantia  incautada per import de  127.570,15€  en concepte de la liquidació
econòmica i els danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de la resolució per  imperatiu legal i
unilateral del contracte. 

TERCER.- Atorgar un tràmit d'audiència previ a la incautació de la garantia i a l'aprovació definitiva de
la liquidació del contracte de concessió a la mercantil Areva Trading S.L, a l’administrador concursal
Senyor Sarrate i als creditors hipotecaris perquè realitzin les al·legacions que considerin oportunes en
defensa dels seus drets en el termini de deu dies a comptar de la notificació del present acord.

QUART.- Traslladar  mitjançant  el  present  acord  a  la  mercantil  Areva  Trading  SL,  en  condició
d’interesat i al Banc Sabadell i Institut català de finances, en la seva qualitat de creditors hipotecaris,
els  informes  que  obren  en  l'expedient  administratiu  relatius  a  la  determinació  del  resultat  de  la
liquidació del contracte de concessió que figura i s’integren com a document en el present acord així
com dels annexos justificatius que s’acompanyen. 

CINQUÈ.- Delegar a l’alcaldia la competència per resoldre les discrepàncies, al·legacions i recursos
administratius que es presentin contra l’acord de la valoració de la liquidació econòmica del contracte
administratiu, o que se’n derivin de la incautació i execució de l’aval que si s’escau els interessats
puguin presentar, així com per la presentació de qualsevol recurs jurisdiccional. 

SISÈ.- Autoritzar  a l’alcaldia,  tant  àmpliament  com en dret  sigui  necessari,  per  a l’execució  dels
anteriors acords i signatura dels documents que corresponguin per al compliment dels mateixos així
com el compliment dels tràmits que resultin necessaris. 

SETÈ.- Notificar als interessats que consten a l’expedient, a la Comissió jurídica assessora, al Jutjat
Mercantil núm. 4 de Barcelona i al Jutjat Contenciós núm. 1 de Barcelona, als efectes oportuns.”

Alcaldessa:  Com  bé  a  explicat  la  Secretaria,  arribat  aquest  punt  l’Ajuntament  ha  agafat
completament el complex esportiu de Cabrils, tocava fer aquesta liquidació econòmica per saber on
ens trobem passar-la al ple i aprovar-la. Per lo que s’ha llegit hi ha una quantitat de 200.000 i pico
d’euros ha favor de l’Ajuntament de la fiança que hi havia en el seu moment que son 155.290 euros
aquests diners els deu AREVA Trading a l’Ajuntament de Cabrils. Algú vol fer alguna pregunta...no?
doncs passarem a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

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

 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals
Clemente, Laia Ferrer Sellés. 
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 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Abstencions:

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Passem doncs al tercer punt, la secretaria llegirà la part dispositiva.

3.- Dictamen d’aprovació per a determinar el personal eventual del  present mandat,  les seves
característiques i retribució

“Identificació de l’expedient 537/2016: Determinació del  nombre,  característiques i  retribucions del

personal eventual.

ANTECEDENTS

Vist que per acord de Ple de data 21 de desembre de 2015, l’ajuntament de Cabrils ha resolt el contracte

de concessió administrativa de complex esportiu amb piscina coberta amb l’anterior concessionari Areva

Trading S.L, passant a gestionar directament el servei municipal, es considera necessari pel correcte

funcionament del nou servei municipal complex esportiu amb piscina coberta, la creació d’un lloc de

treball  que  realitzi  específicament  les  funcions  de  confiança  o  assessorament  especial  en  matèria

esportiva d’acord amb les directrius municipals i el programa esportiu fixat.   

En conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104 bis de la Llei7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1de 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, article 12 del

Text  refós  de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic,  aprovat  per  Decret  legislatiu  Llei  5/2015,  de  30

d’octubre  resulta  necessari  procedir  a  la  determinació  del  nombre,  característiques  i  retribució  del

personal eventual d’aquest Ajuntament, pel seu posterior nomenament mitjançant el corresponent decret

de l’Alcaldia.

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de

les Bases del  Règim Local,  aquest  Ajuntament pot  incloure a la  seva plantilla  un lloc de treball  de

personal eventual. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, proposa al Ple

de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  Determinar  que  pel  present  mandat  el  nombre,  característiques  i  retribució  del  personal

eventual d'aquest Ajuntament serà el següent:
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Denominació Dedicació  Retribució brutal mensual

 

Director/a CEM Cabrils Especial 2.353,33€ 
 

Segon.- La dedicació d’aquest personal amb dedicació especial implicarà el compliment de la jornada

laboral  ordinària  de la resta  del  personal  municipal,  més la  disponibilitat  els dissabtes,  diumenges i

festius, la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries i l’obligació d'estar a disposició de

l’Alcaldia  i  la  Regidoria  d’esports  en  qualsevol  moment  en  què  sigui  requerit.  considerant  que  el

nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de

l'autoritat a la qual es presta la funció de confiança o assessorament. La condició de personal eventual

no  pot  constituir  mèrit  per  a  l'accés  a  la  funció  pública  o  per  a  la  promoció  interna.

Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el

règim general dels funcionaris de carrera.

Tercer.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual, serà la següent:

DENOMINACIÓ: Director/a CEM Cabrils 

DESCRIPCIÓ:  Assessor  Tècnic,  responsable  de  la  coordinació  i  execució  dels  projectes municipals

esportius, així com de l’assessorament d’iniciatives relacionades amb la pràctica esportiva a la Regidoria

d’Esports. És responsable de la direcció i coordinació del Servei esportiu CEM Cabrils, així com del seu

personal. És responsable del funcionament i del compliment del Programa municipal sobre les polítiques

relacionades amb la pràctica de l’esport així com dels objectius fixats. Aquest lloc de treball estarà adscrit

funcionalment a la  Regidoria d’esports.

Quart.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s’abonaran en dotze pagues, de periodicitat

mensual, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions de la resta de

personal al servei de l’Ajuntament.

Cinquè.-  Publicar a la Seu Electrònica Municipal i mantenir permanentment  actualitzada la informació

relativa al  número,  característiques i  retribucions dels  llocs de treball  de personal  eventual  d’aquest

Ajuntament i,  en general i  en compliment del  Principi de Transparència, difondre en aquest mitjà el

contingut d’aquest acord,  donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104

bis de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i  següents

de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la  Informació i  Bon Govern i 8 i

següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de  Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern

de Catalunya.

Publicar,  així  mateix,  aquest  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  Diari  Oficial  de  la

Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim

Local de Catalunya 

Sisè.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al Ple del compliment

de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que doni compte puntualment al

Ple de qualsevol modificació que s’hi produeixi.
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Setè.-  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  municipal  de  Recursos  Humans  i  a  la  Regidoria

d’esports als efectes escaients.” 

Alcaldessa: De fet els punts número tres, quatre i cinc venen una mica derivats del punt número dos,
és pel personal de la piscina. En aquest número tres és el cas del Director de la piscina, és un personal
eventual i com bé ha dit la Secretaria és de confiança. Quan acabi el mandat ,aquest senyor acabarà la
feina i això s’haurà de presentar al Ple i aprovar. Algú vol fer alguna pregunta? Sr. Viudez?

Sr. Viudez: Molt bona nit a tothom, en referència aquest lloc eventual ..volem saber si aquest lloc se li
ha establert algun tipus de sou variable per compliment d’objectius?

Alcaldessa:  No,  per  compliment  d’objectius  no,  l’únic  que  nosaltres  vam fer,  va  ser  entrevistar  a
diverses persones i  finalment  ens vam decidir  per  aquesta persona que està  ocupant  el  càrrec de
director i el seu objectiu és reflotar el CEM i ho està fent apart de la feina com a director explícitament.
De fet començà de cero, perquè en el punt on ens trobàvem amb el  complex esportiu no hi  havia
organigrames, ni graelles noves d’activitats...això feia ja molt de temps que ho portava el mateix, i ara es
fa d’una altre manera, per no baixar el nivell i fer-ho millor. 

Alguna pregunta ha fer? Doncs passem a la votació. 

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

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

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Pesaríem al número quatre, la secretaria lleigira la part dispositiva .

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball

“Identificació de l’expedient 538/2016: Modificació de la Relació de Llocs de treball any 2016.

ANTECEDENTS

Vist que per acord de Ple de data 21 de desembre de 2015, l’ajuntament de Cabrils ha resolt el contracte

de concessió administrativa de complex esportiu amb piscina coberta amb l’anterior concessionari Areva

Trading S.L, passant a gestionar directament el servei municipal, es considera necessari pel correcte

funcionament del nou servei municipal complex esportiu amb piscina coberta, la creació d’un lloc de

treball  que  realitzi  específicament  les  funcions  de  confiança  o  assessorament  especial  en  matèria

esportiva d’acord amb les directrius municipals i el programa esportiu fixat per la Corporació i per tant

esdevé necessari la incorporació de la figura de personal eventual. 
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Tanmateix en relació amb l’acord de ple esmentat anteriorment, s’acordava la subrogació del personal,

per aquest motiu esdevé necessari integrar el llocs de treball a l’organització interna del servei municipal,

complex esportiu municipal, aprovant la modificació de la relació de llocs de treball i el contingut de les

fitxes  descriptives  dels  llocs  de  recepcionista,  monitor/a  esportiu,  socorrista,  recepcionista,  peó  de

manteniment i personal de neteja.       

FONAMENTS JURÍDICS

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de

les Bases del  Règim Local,  aquest  Ajuntament pot  incloure a la  seva plantilla  un lloc de treball  de

personal eventual. 

Atès que el projecte de Relació de Llocs de Treball es va informar als representants dels funcionaris i del

personal laboral en data 10 de març de 2016. 

Atès  que  en  l’Informe  de  secretaria  Intervenció  de  data  15  de  març  de  2016 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.

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.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció del següent: 

ACORD

PRIMER.  Aprovar inicialment  la  modificació  de la  Relació  de Llocs de Treball  d’aquest  Ajuntament,

incorporant els següents llocs de treball d’acord amb les fitxes descriptives que s’adjunten al present

acord com a annex I i es relacionen a continuació:

Categoria Denominació Codi

Personal eventual “Director/a del Complex Esportiu Municipal” AP 09

Personal laboral 

“Monitor/a esportiu” AP 10

“Socorrista” AP 11

“Recepcionista” AP 12

“Peó de Manteniment” AP 13

“Personal de neteja” AP 14

SEGON. Exposar al públic l’esdentada modificació, 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 Barcelona, 

durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. 
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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.”

Alcaldessa:  Bé com he dit, ve relacionat amb el punt anterior. Com que aquest personal passa a ser
personal de l’Ajuntament ha d’haver-hi un fitxa descriptiva dels seus llocs de treball. Igual que hem fet
amb el  director  ho  hem de  fer  amb els  demés treballadors...Alguna pregunta?  Doncs  passem a la
votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

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

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Passarem al punt número cinc de l’ordre del dia i la secretaria llegirà la part resolutiva.

5.-  Dictamen d’aprovació  inicial  de la  modificació núm. 1-2016 de  la  plantilla  de personal  de
l’exercici 2016

“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 19/2016: Aprovació inicial de la modificació núm. 1-2016 de la
Plantilla de personal de l’exercici 2016.

Antecedents

En data 29 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils va aprovar inicialment la modificació de
la forma de gestió del servei públic de la piscina coberta i complex esportiu a gestió directa. Com sigui
que contra l’acord d’aprovació  inicial no es van presentar al·legacions, es va declarar definitivament
aprovada condicionada a la recuperació definitiva del servei. 

En data 26 de novembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Cabrils conjuntament amb el pressupost
municipal  va  aprovar  la  plantilla  de  personal  funcionari,  laboral  i  eventual  del  propi  Ajuntament,
Organisme autònom de l’Escola  Bressol  i  de la  Societat  Mercantil  dependent  Serveis  i  Promocions
Municipals, S.A. per a l’any 2016. Com sigui que contra l’acord d’aprovació  inicial no es van presentar
al·legacions, es va declarar definitivament aprovada.

Posteriorment en data 21 de desembre de 2015, el Ple de l’ajuntament de Cabrils va aprovar la resolució
definitiva del contracte de concessió administrativa formalitzat en data 22 de novembre de 2010 entre
l’ajuntament de Cabrils i Areva Trading S.L pel que s’adjudica la concessió administrativa per l’execució
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de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta, per causa imputable al contractista,
en concórrer les causes previstes a l’article 246.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
Sector Públic, es a dir, en haver-se declarat l’obertura de la fase de liquidació de l’adjudicatari en el
procediment concursal 29/2015 la qual va tenir lloc per interlocutòria de data 20 de maig de 2015 del
Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona. Tanmateix el Ple va acordar autoritzar la subrogació de personal
conforme a la normativa laboral i convenis sectorials vigents amb efectes 1 de gener de 2016.

Atès que s’observen necessitats sobrevingudes com a conseqüència de la reorganització necessària de
la gestió directa del servei públic de piscina municipal i complex esportiu d’acord amb els antecedents
exposats anteriorment es concreta en:

PERSONAL LABORAL (Complex Esportiu Municipal)

Plaça/Lloc de treball Grup assimilat Efectius Vacants
Monitor/a esportiu C1 8 8

Recepcionista C2 2 2
Socorrista C2 2 2
Peó de manteniment AP 1 1
Personal de neteja AP 4 4

PERSONAL EVENTUAL

Plaça/Lloc de treball Efectius Vacants
Director/a del Complex Esportiu Municipal 1 1

Fonaments jurídics

De conformitat amb l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), la plantilla de personal ha d’estar integrada
per la  relació  detallada per cossos,  escales,  subescales,  classes i  categories de les places en què
s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el
nombre  de places  que les  constitueixen,  el  nombre  de  les  que  es  troben  vacants  i  el  grup  a  què
pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 

Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot modificar amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar
els  existents,  quan  aquestes  actuacions  no  puguin  esperar   l’exercici  següent,  com  també  si  la
modificació respon a criteris d’organització de serveis municipals. 

Atès que la creació de noves places respon a criteris d’organització administrativa interna que es deriva
de la gestió directa del servei municipal de piscina i complex esportiu i a la potestat d’autoorganització
reconeguda als ens locals. 

Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan competent
per aprovar la plantilla de personal.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació núm. 1/2016 de la Plantilla de personal de l’exercici 2016 en
el sentit següent:  
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PERSONAL LABORAL (Complex Esportiu Municipal)

Plaça/Lloc de treball Grup assimilat Efectius Vacants
Monitor/a esportiu C1 8 8

Recepcionista C2 2 2
Socorrista C2 2 2
Peó de manteniment AP 1 1
Personal de neteja AP 4 4

PERSONAL EVENTUAL

Plaça/Lloc de treball Efectius Vacants
Director/a del Complex Esportiu Municipal 1 1

Segon.- Modificar la plantilla  de personal per adaptar-la a la Relació de llocs de treball,  quedant la
plantilla de l’  Ajuntament tal i  com es relaciona a l’annex,  integrant  a la plantilla  de l'Ajuntament de
Cabrils  com a personal laboral  indefinit  no fix,  el personal amb contracte indefinit,  i  com a personal
laboral temporal, el personal amb contracte temporal.

Tercer.-  Exposar al públic aquesta modificació de la plantilla de personal que integra el pressupost
municipal per termini de 15 dies als efectes de presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en els termes que estableix l’art. 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. Una vegada esdevingui
definitiu, publicar les modificacions de la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari  Oficial de la Generalitat de Catalunya, i  trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

Quart.- Traslladar l’esmentat acord als legals representants del Personal i a les seccions sindicals de
CCOO i d’ UGT.”

Alcaldessa: Bé aquest també és conseqüència dels altres, a l’anterior era la fitxa descriptiva i aquest és
la modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament per a passar-ho a l’aprovació del Ple. Algú vol
fer alguna pregunta?

Sra. Vinyals: A mi m’agradaria saber, si mirem el projecte de gestió que va fer el TIC, la plantilla que va
fer com idònia ..no concorda amb la plantilla que heu aprovat ara, com es això?

Alcaldessa:  Vam aprovar aquest projecte i  crec recordar que hi havia més personal que ara...  però
penseu que hem tingut que subrogar tot el personal,  segons el director a mida que vagi veien mantindrà
la plantilla o prescindirà de ella depenen de les necessitats del servei....és una anècdota, però com que
el director és socorrista l’altre dia no va venir el socorrista a les set del matí i com ell és socorrista el va
substituir per tant amb això també ens estalviarem una sèrie de diners ...jo crec que això es modificarà
d’alguna manera, però ara son els que tenim i per tant s’han de posar a la plantilla. Alguna pregunta
més?  Doncs passem a al votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

 Grup  municipal  de  CiU: Senyors/es,  Avelina  Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Manuel  Pérez
García, Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons.
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 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

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

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Passem al punt número sis , la secretaria llegirà la part dispositiva 

6.- Dictamen d’aprovació de les especificacions que corresponen als llocs de treball de Secretaria
i d’Intervenció

“Expedient  número: 2749/2015.  Aprovació   de  les  especificacions  dels  llocs  de  treball  IN  02

Secretari/ària i IN 04  Interventor/a de la Relació de Llocs de Treball amb motiu de la Re classificació

d’acord amb el que disposa l’article 30.2 del Decret 214/1990 pel qual s’aprova el reglament del personal

de les corporacions locals.  

ANTENCEDENTS

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cabrils,  en sessió de data 26 de novembre de 2015, va aprovar

inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la corporació, consistent en la creació dels

llocs de treball de “Secretari/ària” (IN02) i “Interventor/a” (IN04) i modificació del lloc de treball de Cap de

serveis econòmics, per “Cap de Gestió econòmica” (IN10), i sotmetre l’acord a informació pública per un

període de quinze dies.

Vist  que l’anunci  d’informació  pública de l’acord esmentat  va ser publicat  en el  Butlletí  Oficial  de la

Província de Barcelona de data 10 de desembre de 2015, a efectes de presentació d’al·legacions.  

Atès que han estat presentades reclamacions ni al·legacions en el termini d’exposició pública de l’acord

d’aprovació inicial, per tant, la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cabrils es

considera aprovat definitivament.

Vist que  en compliment del que disposa l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, es va publicar

l’anunci de relació de llocs de treball en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7036, de data

13 de gener de 2016, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de gener de 2016.

Vist que en compliment del que disposa l’article 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, el lloc de treball

constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu s’identifica una estructura administrativa.

Atès que a l’acord de ple de data 26 de novembre de 2015 no consta incorporades les especificacions

de l’article 30.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per tot allò anteriorment exposat i en virtut de les facultats que tinc conferides, elevo al Ple l’adopció dels

següents 
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ACORDS

PRIMER.- Aprovar les especificacions dels llocs de treball  de Secretari/ària IN02 i Interventor/a IN04

d’acord amb l’article 30.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, com a continuació es disposa:  

SECRETARI/ÀRIA IN02

Denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic Secretari/ària. Enquadrament: Àrea de Serveis interns. 

Les característiques essencials del lloc, incloent, si escau,

les funcions específiques atribuïdes.

Funcionari amb habilitació de caràcter nacional. 

Funcions segons articles 2 i 3 del Reial Decret 1174/1987, de

18 de setembre. 

Donar  fe  pública  i  assessorament  legal  preceptiu  a  la

Corporació d’acord amb els termes establerts per la legislació

vigent  que  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris

d’Administració  local  amb  Habilitació  de  caràcter  nacional  i

responsabilitzar-se  de  la  direcció,  gestió,  control  intern  i

organització tècnica i administrativa del seu àmbit de treball per

l’assoliment dels objectius fixats per la Corporació.

Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. Funcionari amb habilitació de caràcter nacional 

Grau  universitari  en  Dret,  Ciències  Polítiques  i  de

l’Administració, Sociologia o titulació equivalent.

El complement de destinació que tingui assignat i el seu

nivell  orgànic,  com  també,  si  escau,  el  complement

específic corresponent.

Grup de classificació A1

CD: 26 o segons consolidació. 

CE: 31.625,86€ bruts anual. 

La forma de provisió del lloc Provisió definitiva mitjançant concurs ordinari o concurs unitari. 

Altres formes  de provisió  temporal,  nomenament  provisional,

acumulació, comissió de serveis... 

INTERVENTOR/A IN02

Denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic Interventor/a. Enquadrament: Àrea de Serveis interns.  

Les característiques essencials del lloc, incloent, si escau,

les funcions específiques atribuïdes.

Funcionari amb habilitació de caràcter nacional. 

Funcions segons articles 4.1. i 6.1 del Reial Decret 1174/1987,

de 18 de setembre. 

Dirigir i gestionar la fiscalització interna de la gestió econòmico-

financera  i  les  funcions  comptables  a  la  Corporació  d’acord

amb els termes establerts per la legislació vigent que regula el

règim  jurídic  dels  funcionaris  d’Administració  local  amb

Habilitació  de  caràcter  nacional  i  responsabilitzar-se  de  la

direcció,  gestió,  control  intern  i  organització  tècnica  i

administrativa  del  seu  àmbit  de  treball  per  l’assoliment  dels

objectius fixats per la Corporació.

Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. Funcionari amb habilitació de caràcter nacional 

Grau universitari en Dret, Administració i Direcció d’Empreses,

Economia o titulació equivalent. 

El complement de destinació que tingui assignat i el seu

nivell  orgànic,  com  també,  si  escau,  el  complement

específic corresponent.

Grup de classificació A1

CD: 24 o segons consolidació. 

CE: 33.256,02€ bruts anual. 
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La forma de provisió del lloc Provisió definitiva mitjançant concurs ordinari o concurs unitari. 

Altres formes  de provisió  temporal,  nomenament  provisional,

acumulació, comissió de serveis...  

SEGON. Publicar el present acord 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.”

Alcaldessa:  De fet ja fa uns anys que Cabrils havia de passar de municipi de tercera a municipi de
segona per  número de habitants  i  per  la  quantitat  pressupostada cada any,  llavors  l‘Ajuntament  ha
sol·licitat a Governació que ens passin a municipi de segona i ha sigut el departament de Governació
que ens demana fer aquesta fitxa descriptiva de secretaria i intervenció per separat i per això ho hem
portat a aquest Ple. Algú vol fer alguna pregunta?

Sra. Torres:  Sí, només preguntar quin sou tindrà aquesta persona anual i  saber si  l’Ajuntament pot
assumir i si estava previst en el pressupost?

Alcaldessa: Jo diria que una quantitat es va cobrir perquè ja teníem la intenció de fer aquest càrrec, per
lo que ja estava cobert ...sí pot assumir aquet sou.

Sra. Torres: Sou anual?

Alcaldessa: Doncs ara mateix no tinc les dades exactes però li puc buscar i li puc contestar.

Sra. Torres: 10,20,30....

Alcaldessa: No 10,20,30 NO una mica més, suposo que anirà per aquí: 50. Sr.Oberle?

Sr.Oberle: Bona nit, això portarà dues persones, no com ara una persona? 

Alcaldessa: Doncs ara ho portaran dues persones, una portarà secretaria i l’altre portarà tot el tema
d’intervenció, no com fins ara que això ho portava una sola persona.

Sr.Oberle: Això vol dir que hi ha un lloc de treball nou? 

Alcaldessa: Sí, un lloc nou de treball. Sr. Viudez?

Sr.  Viudez:  Si,  en  referència  a  la  secretaria  que  portarà  tots  els  temes  legals  voldríem  saber  si
actualment, si no vaig errat hi ha una plaça de TAE que és un senyor que està contractat i a més a més
també tenim per alguns casos un advocat per casos urbanístics. Com pensen estructurar aquest lloc de
treball? si  continuarà havent  un TAE fent  suport  a secretaria  i  si  les feines d’advocat  urbanístic  les
assumirà  la  secretaria  com a  pròpies  donat  que  tindrà  més capacitat  per  poder  realitzar  les  seves
tasques.  

Alcaldessa: A veure, les feines urbanístiques específicament continuarà l’advocat Urbanístic que ve un
cop a la setmana a l’Ajuntament ja que és molt específica la part jurídica urbanística i cada advocat té
una especialitat i aquest lloc continuarà i és veritat que la secretaria tindrà més temps i el TAE ja no farà
falta.

Sr. Gil: Bona nit, en resposta a la pregunta de la senyora Torres en referència al sou d’intervenció que
està penjada a la web per tant és pública ...hi han els sous totals, secretaria aniria cap uns 57.462,98 i
d’intervenció 56.322,74.

Alcaldessa: Algú vol dir alguna cosa més? Doncs passarem a la votació.
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 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 

Abstencions:

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Passem al punt número set, la secretària llegirà la part dispositiva.

7.-  Dictamen  d’aprovació  de  la  sol·licitud  per  instar  davant  el  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la modificació del Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge de la Conreria – Sant Mateu – Cèllecs

 “L’Ajuntament de Cabrils ha aprovat inicialment el Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) i 27 de
març de 2014,  arran de la seva redacció han detectat una incongruència entre els usos que farien viable
una activitat  en el  centre  de rehabilitació  de la  Mútua Metal·lúrgica i  els  usos permesos segons la
normativa del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria – Sant Mateu –
Cèllecs, aprovat el 25 de maig de 2004 per la Generalitat de Catalunya i publicat al DOGC núm. 4154 de
15 de juny de 2004.

Vist  l’informe  emès per  l’arquitecte  municipal  de data  16 de març  de 2016,   el  qual  es transcriu  a
continuació :

“Informe: 

Arrel de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils (POUM) hem detectat una
incongruència entre els usos que farien viable una activitat en el centre de rehabilitació de la Mútua
Metal·lúrgica i els usos permesos segons la normativa del PE de protecció.

La singularitat  de l’edifici,  les grans dimensions de la construcció i  l’entorn privilegiat  en el qual
s’ubica fa que no tots els usos que es puguin proposar siguin viables econòmicament, raó per la
qual resta tancat des de l’any 2007 i no ha aconseguit compradors en les dues subhastes públiques
que ha realitzat la Tresoreria General de la Seguretat Social, propietària del centre. 

El Pla Especial qualifica la finca amb la clau 4 – zona d’equipaments i serveis – i li permet un conjunt
d’usos (art.48). Tanmateix, en l’article 10 prohibeix “expressament” un llistat d’usos entre els que
està el de complex hoteler (art.10.f).

I és precisament l’ús hoteler el que s’adaptaria millor a la les dimensions de l’edifici i podria assumir
la inversió que seria necessària per actualitzar les instal·lacions i obrir de nou el centre. Tanmateix,
la majoria dels inversors que s’han interessat en comprar el centre i que poden assumir aquests
costos, tenen aquesta intenció.
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Entenem que,  estant  inclòs  en  el  Parc,  ha  de  tenir  unes  limitacions,  però  creiem  que  no  és
necessària cap ampliació (l’edifici principal té una superfície aproximada de 11.500 m2) i que, tal
com s’instava en un informe del Departament de Cultura, l’edifici hauria d’estar protegit i s’haurien
de  preservar  tots  els  elements  constructius  i  arquitectònics  que  marquen l’obra  d’un  arquitecte
reconegut, Antoni Bonet i Castellana, i un estil de la dècada dels 80 i l’arquitectura racionalista del
segle XX.

En el document del POUM (2ª aprovació inicial del 27 de març de 2014), es van incloure les dues
zones edificades de la Mútua (zona residencial i zona esportiva exterior) en dues fitxes del “catàleg
d’elements i construccions en sòl no urbanitzable”, permetent uns usos més amplis per fer viable
qualsevol nova activitat en el centre.

L’informe previ del Departament de Mediambient a l’aprovació provisional del POUM (en compliment
de la Disposició Transitòria divuitena en els seus punts quart i cinquè, que estableix que abans de
l’aprovació  provisional  s’ha  de  lliurar  al  departament  competent  en  matèria  d’urbanisme  i  medi
ambient la proposta de memòria ambiental juntament amb una còpia de la proposta de Pla que es
preveu sotmetre a l’aprovació provisional a efectes que s’emeti el corresponent informe per tal que
pugui esser considerat en l’acord subsegüent que correspongui) és desfavorable en el sentit dels
usos proposats en la Mútua, en especial l’ús hoteler, ja que està expressament prohibit en el Parc.

L’única via possible per poder assignar uns usos que siguin viables econòmicament per poder obrir
una nova activitat en la Mútua es realitzant una modificació del Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge de la conreria – Sant Mateu – Cèllecs. I l’Ajuntament no té competència per
realitzar aquest tràmit. 

Conclusió:

Degut a la singularitat i grans dimensions del centre de rehabilitació de la Mútua Metal·lúrgica de
Cabrils i els usos assignats actualment en el PE que fan inviable econòmicament qualsevol activitat,
SOL·LICITEM la modificació del     Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la
Conreria – Sant Mateu – Cèllecs en el sentit d’incloure, en els usos permesos en l’edifici de la
Mútua  Metal·lúrgica  de  Cabrils,  l’ús  hoteler  i  qualsevol  altre  ús  que pugui  considerar-se
interessant a desenvolupar en aquest edifici tant singular.

S’adjunta com a documentació annexa:

- Informe Departament de Cultura que insta a protegir l’edifici.
- Informe del Departament de Mediambient que no permet els usos proposats en el nou

POUM en tràmit.
- Informe Parc Serralada Litoral.
- Dossier resum de la construcció anomenada “Mútua Metal·lúrgica”, en el terme municipal

de Cabrils”

FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 4.1 de les Normes Urbanístiques del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de
la Conreria – Sant Mateu – Cèllecs. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

En virtut de tot això és proposa al Ple l’adopció del següent 
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ACORD:

PRIMER.- Instar davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una
modificació puntual del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant
Mateu-Céllecs en el sentit d’incloure, en els usos permesos en l’edifici de la Mútua Metal·lúrgica de
Cabrils, l’ús hoteler i qualsevol altre ús que pugui considerar-se interessant a desenvolupar en aquest
edifici tan singular.

SEGON.-  Trametre  la  documentació  al  Departament  de Territori  i  Sostenibilitat  de la  Generalitat  de
Catalunya.”

Sra. Gómez: Hola bona nit a tothom, suposo que coneixeu l’edifici de la Mutua Metal·lúrgica i sabeu que
és un antic centre de rehabilitació que es va edificar al final dels anys 70 i és un edifici singular de
l’arquitecte Antoni Bonet i Castellana i està en una finca de superfície de poc més 11.000 m/2 de sostre i
de 72 hectàrees, està tot amb sol no urbanitzable i dins del àmbit del Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge de la Conreria – Sant Mateu – Cèllecs que és un espai d’interès natural dins del
PEIN de Catalunya. 

Conservar l’edifici és un benefici pel Municipi de Cabrils per la seva singularitat i atenent els beneficis
que una instal·lació així podria suposar pel municipi, actualment aquest edifici està tancat i en desús i en
conseqüència s’està deteriorant. 

S’hauria de definir usos per no caure en el abandonament i tenir viabilitat econòmica i compatibles amb
l’espai natural que es troba. Actualment el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la
conreria – Sant Mateu – Cèllecs en l’article 10 fa una prohibició genèrica dels usos hotelers. 

Considerem no només nosaltres sinó el propietaris actuals de la finca que és la Seguretat Social, també
Urbanisme creiem que unes de les viabilitats que podria tenir tot el conjunt, seria l’ús ’hoteler, que és el
que no permet el “Pla Especial” de forma genèrica.  Per aquesta raó volem demanar al Departament de
Territori i sostenibilitat que modifiquin aquest Pla, perquè son ells els únics que poden fer-ho i per això ho
portem avui al Ple.

Sr. Serra: Voldríem preguntar si aquesta modificació és per l’edifici o per tot el terme del parc natural?

Sra. Gómez: Perdo ..no ho he dit,serà només aquest edifici, així ens ho va demanar el parc es l’única
justificació ja que el parc no vol fer una modificació que pugui afectar el parc i entenen que el edifici és
molt gran i la modificació serà únicament per l’edifici de la Mutua.

Sra. Torres: Una pregunta, en el cas de què hi hagi alguna persona que vulgui donar algun tipus d’utilitat
socio-sanitaria on s’ha adreçar a l’Ajuntament? ..es que és una pregunta que em va fer un veí de Cabrils
i no sabia que dir.

Sra. Gómez: La propietat de la tota la finca és de la Seguretat social, ha passat altres vegades que la
gent ve a l’ajuntament i nosaltres després els derivem...ja li pot dir a la gent que vingui a l’Ajuntament
però nosaltres els adreçarem a la Seguretat Social.

Sr. Serra: Jo voldria dir que votarem a favor, més que res perquè entenem que l’edifici es degrada i el
cost de la seva rehabilitació cada dia és més alt i tot que hem de destacar que ens hagués agradat
proposar usos que no fossin de caràcter privat i lucratiu, però entenem que és un patrimoni del municipi i
no volem que es malmeti.

Sra. Gómez: Bé, en la proposta modificació parlem en l’ús hoteler perquè és el que esta específicament
prohibit, però els usos que se li poden donar a la Mutua poden ser més amplis perquè no saben qui pot
estar interessar, com per exemple un alt rendiment esportiu, que també podrien ser una sortida per part
nostre, nosaltres no tancarem cap ús ni molt menys ...també restauració, se li pot donar però tot aquests
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usos estan permesos, nosaltres també pensem que l’edifici podria tenir més d’un ús ... nosaltres no ens
tanquem a res sempre i quan es respecti l’entorn natural protegit, no tancarem cap porta a cap ús.

Sr. Viudez:  Voldria fer dues preguntes, quant vostè es refereix al planejament es refereix al POUM,
entenc, que els usos que s’han de donar es refereix al futur POUM i en referència a la pregunta que ha
fet la Sra. Torres, li voldria comentar que ha de dir que s’adrecin a MC MUTUAL que és de fet qui ha fet
l’ús de l’edifici i pagant el manteniment de l’edifici tot i que la propietat és de la Seguretat social. 

Alcaldessa: De fet la propietat és del Ministerio de la Seguretat Social, però també és veritat que quant
hem necessitat posar-nos en contacte ho hem tingut que fer a través de MC MUTUAL, que tenen les
claus i ens han deixat veure l’edifici, nosaltres ja fa temps que estem treballant amb el tema que hem
tingut molt de problemes amb el parc, per això vam fer dues visites amb Urbanisme i Medi ambient
perquè veiessin la importància de protegir aquest edifici, perquè quan vens per la carretera es veu la
Mutua i no s’entendria que deixéssim malmetre aquest edifici, d’aquí ve tot aquest tema. Alguna pregunta
més?.

Sr.Oberle: Sí, voldria saber que a partir de l’aprovació del Ple, quins son els següents passos i en segon
lloc teniu un horitzó de temps per a l’aprovació del canvi  d’us? i tercer,  hi ha previst  actuacions del
Consistori, de l’Ajuntament per empènyer el procés?

Sra. Gómez: Bé, a veure, els passos son: en cas de que s’aprovi en el Ple, instar aquesta modificació
del Pla especial al Departament de Territori i Sostenibilitat, quant ho rep en cas de que estigui d’acord,
que ja han dit que ho fem d’aquesta manera i redacten la modificació que pot trigar el que ells vulguin tot
i  que el  Director General  d’Urbanisme ens va dir  que això és un tràmit  molt  lent  i  per  això ens va
recomanar que ho aprovéssim el més aviat possible, va parlar d’un horitzó temporal d’1 any, de totes
maneres no li podem donar un termini  perquè no està en les nostres mans, però intentarem que sigui el
més ràpid possible. 

En quan a les actuacions paral·leles per recolzar aquesta modificació, no podem fer res perquè no és de
la nostra competència ja que no podem buscar persones per comprar o fer quelcom amb la Mútua, però
al respecte de la modificació sí que ens hem posat a les mans del Departament de territori i sostenibilitat,
perquè nosaltres sabem millor i facilitar documentació per poder arribar a aquesta determinació.

Alcaldessa: De fet això és una propietat privada, nosaltres l’únic que podem fer és posar totes les eines
i facilitar la feina lo màxim possible però nosaltres buscar algú que estigui interessat amb això no ens
pertoca, és més no ens ha de pertocar fer això. 

Alguna pregunta mes.? Doncs passem a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  Maite  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Passem punt  número vuit del orde del dia, la secretaria llegirà la part dispositiva
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8.- Dictamen d’aprovació del plànol de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat
a les urbanitzacions

“  Expedient 761/2016. Proposta al Ple municipal per a l’aprovació de Plànol sobre la delimitació de la
franja perimetral de baixa combustibilitat a les urbanitzacions. 

2.- Antecedents

Per decret d’Alcaldia núm. 1310/2015, de data 29 de desembre es formalitza el contracte menor de
serveis  amb  l’empresa  E2ESTUDIS  SCP –  ENGINYERIA  DEL  TERRITORI  per  a  la  redacció  d’un
projecte d’execució, direcció de l’obra i estudi bàsic de seguretat i salut de les actuacions  necessàries a
efectuar  a  la  franja  perimetral  de  baixa  combustibilitat  a  les  urbanitzacions,  per  a  la  millora  de  la
seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i així disminuir el risc de propagació d’un incendi
urbà a l’exterior de les urbanitzacions. 

En data 30 de desembre de 2015, mitjançant  número de registre d’entrada 2015-E-RC-6333, l’empresa
adjudicatària presenta projecte d’execució de millora de la franja perimetral de baixa combustibilitat a les
urbanitzacions del municipi de Cabrils, el qual conté la direcció d’obra i l’estudi de seguretat i salut, amb
el corresponent pressupost d’execució.

En  data  16  de  març  de  2016,  mitjançant  el  registre  d’entrada  núm.  2016-E-RC-1182,  l’empresa
adjudicatària  presenta dos exemplars  de projecte  executiu  on s’inclou  un plànol  de delimitació,  que
determina les urbanitzacions,  les edificacions i  les instal·lacions afectades per la  Llei  5/2003, de 22
d’abril,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat
immediata amb la trama urbana.

3.- Fonaments jurídics 

En data 17 de març de 2016, l’aparelladora municipal emet l’informe, del tenor literal següent: 

“ 1.- Identificació de l’expedient 

Expedient 761 /2016:  Informe tècnic per l’aprovació  del Plànol de delimitació de les Urbanitzacions, les
edificacions i  les instal·lacions afectades , d’acord amb la Llei  5/2003, de 22 d’abril,  de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

2.- Antecedents 

Per decret d’Alcaldia núm. 1310/2015, de data 29 de desembre es formalitza el contracte menor de
gestió amb l’empresa E2ESTUDIS SCP – ENGINYERIA DEL TERRITORI per a la redacció d’un projecte
d’execució, direcció de l’obra i  de l’estudi bàsic de seguretat i  salut de les actuacions necessàries a
efectuar  a  la  franja  perimetral  de  baixa  combustibilitat  a  les  urbanitzacions,  per  a  la  millora  de  la
seguretat de les persones, habitatge i infraestructures, i així disminuir el risc de propagació d’un incendi
urbà a l’exterior de les urbanitzacions. 

En data 30 de desembre de 2015, mitjançant  número de registre d’entrada 2015-E-RC-6333, l’empresa
adjudicatària presenta projecte d’execució de millora de la franja perimetral de baixa combustibilitat a les
urbanitzacions del municipi de Cabrils, el qual conté la direcció d’obra i l’estudi de seguretat i salut, amb
el corresponent pressupost d’execució.

Atès que segons l’article 2 de Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat  immediata  amb  la  trama  urbana,  es   determina  que   “  e ls
ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta Llei. correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trimestre al Departament de Medi Ambient.
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3.- INFORME

Examinada la documentació tècnica presentada  com a projecte d’execució de franja perimetral de baixa
combustibilitat  a  les  Urbanitzacions  i  atès  que  conté  el  plànol  de  delimitació  de  la  Franja  amb  el
planejament actual vigent, així com una proposta de franja amb les modificacions subjectes a l’aprovació
del POUM,

4.- PROPOSTA   

Primer.- Aprovar el plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades
per  la Llei 5/2003 , de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana , elaborat per  E2 Estudis.

Segon.- Trametre el plànol al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per la seva
aprovació.”

De conformitat  amb l’article  2 de Llei  5/2003, de 22 d’abril,  de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, s’estableix que els
ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta Llei, corresponent al Ple de l’Ajuntament aprovar aquest plànol
de  delimitació,  el  qual,  un  cop  aprovat,  s’ha  de  trametre  al  Departament  de  Medi  Ambient  de  la
Generalitat de Catalunya.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Vist  l’expedient  administratiu  de  referència  i  tenint  en  compte  la  normativa  legal   d’  aplicació,  de
conformitat amb les facultats que tinc conferides i d’acord amb la previsió continguda a l'article 22.2.c) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció
dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar  el  plànol  de  delimitació  de les  urbanitzacions,  les  edificacions  i  les  instal·lacions
afectades per  la Llei  5/2003, de 22 d’abril,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat  immediata  amb la  trama urbana, elaborat  per  E2ESTUDIS SCP –
ENGINYERIA DEL TERRITORI.

Segon.- Trametre el plànol al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació.”

Alcaldessa: com vulgui regidora..

Sra. Gómez:  La legislació vigent, tal i com acaba de llegir la secretaria que cal aprovar-ho en el Ple i
trametre al Departament de medi ambient i perquè fem això? doncs perquè els darrers anys hem realitzat
revisions periòdiques a les franges perimetrals de protecció d’incendis del municipi però enguany hem
volgut  fer un pas més enllà i  com? Millorant  aquesta delimitació i  disposant d’un projecte  executiu,
atenent a la legislació vigent i els criteris que estableix l’oficina tècnica de protecció d’ incendis de la
Diputació de Barcelona. Tot això ho hem encarregat a una empresa externa que ha redactat aquest
projecte executiu que inclou aquesta delimitació que avui portem aprovació del Ple. Aquest projecte unes
de  les  tasques  que  s’ha  fet  és  un  inventari  de  tota  la  franja  perimetral  per  veure  l’estat  actual  hi
determinar per trams quines son les feines a executar i així més endavant fer una planificació molt més
exhaustiva i organitzada de les tasques que cal realitzar a les franges perimetrals en qüestió de protecció
d’incendis. Una altre qüestió important és que si disposem d’aquest projecte i tram de delimitació podrem
sol·licitar  subvencions  per  l’execució  de  les  tasques  de  manteniment  de  les  franges  de  protecció
d’incendis i creiem que és molt interessant per els habitants d’aquest municipi.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta més ...Doncs passem a la votació.
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 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor: 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  M.  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Abstencions:

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Passem al punt nou del orde del dia ...la Secretaria llegirà la part dispositiva si us plau.

9.- Dictamen de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 112/2016, de 15 de febrer, sobre rectificació
d’errada material

“Identificació de l’expedient: 

Expedient 2225/2015: Donar compte i ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 112/2016, de 15 de febrer, sobre

l’errada  material  de  la  titularitat  de  la  finca  A04,  ubicada  al  carrer  xxxxxxxxxxxx de  Cabrils,  amb

referència cadastral núm. 6883622DF4968S0001KQ, relativa a l’acord d’aprovació de conveni urbanístic

entre  l’Ajuntament  de  Cabrils  i  els  propietaris  de  la  Unitat  d’actuació  30  Cal  Gras,  de  data  24  de

setembre de 2015.  

Antecedents

En data 15 de febrer de 2016, l’Alcaldia ha dictat el Decret núm. 112/2016, de 15 de febrer, pel  qual

s’aprova el que es transcriu a continuació, del tenor literal: 

“ 1.- Identificació de l’assumpte: 

Expedient 2225/2015:  Rectificació error material 

2.- Antecedents de fet. 

En data 24 de setembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils va aprovar inicial i definitivament,

atès que no es van presentar al·legacions durant el període d‘informació pública, el conveni urbanístic

entre l’Ajuntament de Cabrils i els propietaris de la unitat d’actuació núm. 30 “Cal Gras”.  

En el conveni aprovat consten com a titulars de la finca A04, ubicada al carrer xxxxxxxxxxxx de Cabrils, 

amb referència cadastral núm. 6883622DF4968S0001KQ, la Sra. xxxxxxxxxxxx i el Sr. xxxxxxxxxxxx. 
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Mitjançant  el  numero  de  sortida  2015-S-RC-2743,  de  data  30  de  novembre  de  2015  es  practica,

infructuosament,  la   notificació als Srs.  xxxxxxxxxxxx i  el Sr.  xxxxxxxxxxxx,  per a la signatura de l’

esmentat conveni, atès que ja no son titulars de la finca A04 del sector Cal Gras. 

Mitjançant  el  numero  de  sortida  2015-S-RC-2776   de  data  4  de  desembre  de  2015 es  practica  la

notificació als senyors Víctor Fabregat Rubiol, Eva Arrebola Martínez i Stanislavo Atanesov, advocats, en

nom i representació dels senyors xxxxxxxxxxxx i la Sra. xxxxxxxxxxxx, actuals propietaris de la finca A04

del sector de Cal Gras, per a la signatura de l’ esmentat conveni. 

La notificació va ser rebuda pels advocats dels senyors xxxxxxxxxxxx i la Sra. xxxxxxxxxxxx, en data 10

de desembre de 2015.  

En data 21 de desembre de 2015, mitjançant el registre general d’entrades núm. 2015-E-RC 6183,  els

Srs. advocats,  en nom i representació dels Srs. xxxxxxxxxxxx i la Sra. xxxxxxxxxxxx, presenten recurs

de reposició, contra recurs de reposició contra l’acord del ple de l’ajuntament de Cabrils de data 24 de

setembre de 2015, mitjançant el qual es va aprovar inicial i definitivament, atès que no es van presentar

al·legacions durant el període d‘informació pública, el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Cabrils i

els propietaris de la unitat d’actuació núm. 30 cal gras. 

3 - Fonaments Jurídics 

En data 5 de febrer de 2015, el Sr. Albert Abulí i Núñez, assessor jurídic extern d’aquest consistori, en

matèria urbanística, emet el següent informe, del tenor literal: 

“  INFORME AL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR.  xxxxxxxxxxxx I LA SRA.

xxxxxxxxxxxx, EN DATA 17 DE DESEMBRE DE 2015, CONTRA L’ACORD DEL PLE DE

L’AJUNTAMENT DE CABRILS DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2015,  MITJANÇANT EL

QUAL ES VA APROVAR INICIAL I DEFINITIVAMENT, ATÈS QUE NO ES VAN PRESENTAR

AL·LEGACIONS  DURANT  EL  PERIODE  D‘INFORMACIÓ  PÚBLICA,  EL  CONVENI

URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CABRILS I ELS PROPIETARIS DE LA UNITAT

D’ACTUACIÓ NÚM. 30 CAL GRAS: 

Antecedents: 

La  part  recurrent,  mitjançant  el  recurs  presentat,  sol·licita  que  es  formuli  un  nou  Conveni

Urbanístic de la UA-30 Cal Gras que reflecteixi la correcta titularitat de la finca aportada  A04,

consistent en la finca ubicada al carrer xxxxxxxxxxxx de Cabrils, amb referència cadastral núm.

6883622DF4968S0001KQ. 

Així,  exposa dita part que en el citat Conveni Urbanístic aprovat  per l’Ajuntament de Cabrils

consten com a titulars de la finca aportada A04 la Sra. xxxxxxxxxxxx i el Sr. xxxxxxxxxxxx, quan,

en realitat,  dita finca,  des del  4 de juny de 2015, és titularitat,  per meitats indivises,  del  Sr.

xxxxxxxxxxxx i la Sra. xxxxxxxxxxxx, a títol de compra venta. 
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En aquest  sentit,  la  part  recurrent  exposa  que si  no es  procedeix  a  la  formulació  d’un  nou

Conveni Urbanístic en el sentit exposat, els serà impossible signar el citat Conveni Urbanístic,

atès que no consten com a titulars de la finca aportada A04. 

Fonaments jurídics: 

D’una banda, cal tenir en compte que, efectivament, en el Conveni Urbanístic de la UA-30 Cal

Gras aprovat per l’Ajuntament de Cabrils consten, com a titulars de la finca aportada A04,  la

Sra. xxxxxxxxxxxx  i el Sr. xxxxxxxxxxxx. 

D’altra banda, cal tenir present que, certament, en data 4 de juny de 2015, mitjançant escriptura

de compra  venta,  el  Sr.  xxxxxxxxxxxx i  la  Sra.  xxxxxxxxxxxx van  adquirir  l’esmentada  finca

circumstància  ;  tal i  com es desprèn de la nota simple que s’annexa al recurs de reposició

presentat. 

Ara bé, la circumstància que en el Conveni Urbanístic aprovat per l’Ajuntament de Cabrils encara

hi apareguin els antics titulars de la finca aportada A04 no impedeix que el Sr. xxxxxxxxxxxx i la

Sra.  xxxxxxxxxxxx puguin signar el citat Conveni. En aquest sentit, i com s’ha fet amb d’altres

propietaris que s’han trobat en la mateixa situació de falta d’actualització de les titularitats de les

finques, en el moment de la  signatura  s’estendrà una Diligència en la que es farà constar  la

nova titularitat de la finca aportada A04 i, un cop estesa la mateixa, el Sr. xxxxxxxxxxxx i la Sra.

xxxxxxxxxxxx ja estaran plenament legitimats per a signar el Conveni Urbanístic de la UA-30 Cal

Gras. 

No podem deixar de dir que formular un nou Conveni Urbanístic i sotmetre’l de nou a aprovació i

informació pública per la única circumstància de no haver-se actualitzat una titularitat, quan el

citat conveni ja estat signat per gairebé la totalitat de propietaris de la Unitat d’Actuació, resulta

una mesura desproporcionada i ineficient, quan, com hem exposat, es pot adoptar la fórmula

consistent  en  estendre  una  Diligència  fent  constar  aquesta  nova  titularitat,  i  així   el  Sr.

xxxxxxxxxxxx i la Sra. xxxxxxxxxxxx  restaran legitimats per signar el citat Conveni Urbanístic. 

Proposta de resolució: 

A la vista de l’ exposat, es proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat, en el

sentit de reconèixer que, a dia d’avui, la finca aportada A04, consistent en la finca ubicada al

carrer  Camí  de  Coll  de  Port  núm.  24  de  Cabrils,  amb  referència  cadastral  núm.

6883622DF4968S0001KQ,  és  titularitat  del  Sr.  xxxxxxxxxxxx i  la  Sra.  xxxxxxxxxxxx,  però

determinant que per tal que el Sr. xxxxxxxxxxxx i la Sra. xxxxxxxxxxxx puguin signar el Conveni

Urbanístic de la UA-30 Cal Gras no és necessari formular de nou dit Conveni per a introduir-hi el

canvi de titularitat de la finca aportada A04, sinó que és suficient amb estendre  una Diligència

fent constar aquest canvi de titularitat. 

Albert Abulí Núñez                                                           Cabrils, 5 de febrero de 2016

Lletrat.”
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Posteriorment, en data 12 de gener de 2016 es demana al Registre de la Propietat de Mataró, núm. 3, 

nota simple informativa de la finca A04, ubicada al carrer xxxxxxxxxxxx de Cabrils, amb referència 

cadastral núm. 6883622DF4968S0001KQ.”

Alcaldessa: com vulgui Regidora..

Sra. Gómez: Com tots recordem el 24 de setembre de 2015 vam aprovar definitivament el conveni de 

“Cal Gras” aquest és un conveni que és dels propietaris de la unitat d’actuació número 30  de “Cal Gras” 

juntament amb l’Ajuntament, que es va fer perquè ells mateixos el van concertar per complementar les 

determinacions legals i facilitar la gestió posterior de l’àmbit. Recentment hi hagut una venda d’una de les

propietats que no estava registrada en el  registre de la propietat per això quant es va aprovar el conveni 

no es va incloure i el que pretén aquesta rectificació és corregir els propietaris que han de contemplar en 

el conveni.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta? Doncs passem a  la votació.

  VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor: 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  M.  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Passem al punt deu del orde del dia ...la Secretaria llegirà la part dispositiva si us plau.

10.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

“Vista l’existència en la corporació d’obligacions pendents de pagament procedents d’encàrrecs, serveis
o treballs efectuats en l’exercici anterior, a la present anualitat, i  que no poden disposar del corresponen
reflex pressupostari o comptable, per manca de crèdit suficient. 

Vist l’expedient instruït a l’efecte, i l’informe de secretaria intervenció que obra en el mateix.

Atès que en virtut del principi d’Especialitat temporal establert a l’article 176 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
només es poden imputar als crèdits de cadascun dels exercicis les despeses realitzades durant el mateix
exercici. 

Així  doncs,  per  atendre  les  despeses  realitzades  en  exercicis  anteriors,  s’haurà  de  realitzar  un
reconeixement extrajudicial de crèdits previst a l’art. 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril.

Atès que el Ple és l’òrgan competent per a realitzar l’aprovació del reconeixement de crèdits tal i com li
atribueix el Real Decret 500/1990.
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De conformitat amb el que disposa l’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  APROVAR l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import total de  65.936,60
euros, quin desglossament és com segueix:
     
DATA REGISTRE
ENTRADA i NUM.

 FACTURA
NOM IMPORT CONCEPTE APLICACIÓ

24/12/2015
NV/150028

Empresa Casas, S.A. 3.338,23 Import mensual línia C-06
nov.

441.223.00

18/12/2015
A/17974

Serviset Plagas, S.L. 46,89 Servei  desinsectació  nau
brigada mpal.

311.227.18

18/12/2015
A/18007

Serviset Plagas, S.L. 46,89 Servei  desinsectació
biblioteca

311.227.18

18/12/2015
A/18009

Serviset Plagas, S.L. 46,89 Servei  desinsectació  nau
brigada

311.227.18

18/12/2015
A/18008

Serviset Plagas, S.L. 46,89 Servei  desinsectació
camp de futbol

311.227.18

18/12/2015 Serviset Plagas, S.L. 46,89 Servei  desinsectació
protectora

311.227.18

TOTAL 3.572,68
DATA
REGISTRE
ENTRADA

NOM IMPORT CONCEPTE
APLICACIÓ

09/09/2015 Ajuntament de Vilassar de
Mar

41.102,9
6

Despeses  deixalleria
mancomunada any 2014.

1622.227.2
4

09/09/2015 Ajuntament de Vilassar de
Mar

18.292,1
6

Despeses  deixalleria
mòbil any 2014

1622.227.2
4

31/12/2015 Organisme de Gestió
Tributària

2.968,80 Premi de cobrança Multes
de Trànsit any 2015

932.227.08

TOTAL 65.936,6
0

Segon.-  DONAR trasllat  al  Departament  de  Serveis  Econòmics  per  a  la  comptabilització  de  les
obligacions inherents a aquest reconeixement.”

Sr. Pérez:  Bona nit a tothom, aquest punt de reconeixent extrajudicial de crèdit es tracta d’una sèrie

d’obligacions pendents de pagament que son procedents d’encàrrecs de serveis i treballs efectuats a

l’exercici anterior es a dir al 2015 els quals s’han formalitzar en el moment que es disposi de crèdit en

l’exercici  actual  es a dir  al  2016, això implica realitzar  un reconeixement extrajudicial  de crèdits per

l’import que ha dit la secretària interventora que és 65.936,60 aquestes factures corresponen a quatre

proveïdors o empreses que son: Empresa Casas, Serviset  plagas, Ajuntament de Vilassar de Mar, i

Organisme de Gestió Tributària que han quedat sense dotació pressupostaria hi ha quedat sense pagar

per això s’ha d’aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per establir en el balanç econòmic del

2016. 
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Comentar que majoritàriament el que puja més és el corresponent a l’ajuntament de Vilassar de Mar, la

deixalleria de Vilassar de Mar del camí del mig que puja 41.102.96 euros i la part corresponent a la

deixalleria mòbil que puja 18.296,92. Si no fos que a l’Ajuntament de Vilassar de Mar se li hagut de fer

una bestreta de 59.395 euros,  la quantitat  seria 6.000 euros seria l’import  que quedaria pendent de

dotació pressupostària del 2015, per això es tractaria que el ple, aprovés aquest reconeixent extrajudicial

per a formalitzar aquestes factures que han quedat aparcades el 2015. 

Alcaldessa: Jo volia comentar que ens ha quedat penjat això de la deixalleria del camí del mig perquè

l’Ajuntament  de Vilassar de Mar ha modificat per motius que no venen al cas la seva manera de cobrar

els diners de les factures que abans era a dos anys endarrerits i, ens hem trobat que han demanat que

ens poséssim al dia i a demés la bestreta que correspon a l’any que ve, si ens haguessin avisat hauríem

fet una previsió en el pressupost,  eren un total de 120.000 ens hem trobat amb això...Algú vol fer alguna

pregunta, Sr.Oberle?

Sr. Oberle: Això vol dir que en el pressupost de 2016 hi ha una partida que no s’utilitzarà no?

Alcaldessa: Regidor si us plau...

Sr. Pérez: A veure en el pressupost 2016 està contemplat el que ens toca pagar que son 60.000 i pico

d’euros en el conveni Mancomunitat Vilassar de Mar-Cabrils-Cabrera, el que passa que hi ha una part

que  al  fer  aquesta  bestreta  aquesta  se  li  restarà  el  corresponent  a  la  bestreta.  La  bestreta  es  un

avançament que ens ha demanat l’Ajuntament de Vilassar de Mar i com teníem líquid això es restarà el

corresponent 2016.

Sr. Oberle:  Dos efectes, un: posar al dia que no te efecte a la despesa anual i l’ altre: sí, perquè la

bestreta si, no?

Sr. Pérez: Si, exacte.

Alcaldessa: Jo, Nosaltres entenem que els Municipis ens hem d’ajudar amb el  que  puguem i per això

hem ajudat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar perquè podem i com tenim líquid ho hem fet.

Sr. Gil:  El que comentava el regidor és que normalment a l’any 2015, es liquidava el 2013 ara es va

liquidar 2013 i 2014 aquests diners que només teníem previst per una anualitat es van gastar amb el

pressupost 2015 i van quedar penjats que son els que ara s’imputaran al 2016 amb un factor més..la

bestreta, aquesta bestreta que es fa de forma extra-presupostoria que no es contempla a les partides és

compensarà a final d’any amb la liquidació del 2015, aquesta bestreta com és igual al que es paga a la

liquidació  poc quedarà per  pagar,  uns 3.000 euros perquè hi  ha una obra d’una tanca però també

entenem que políticament no s’ha fet de la millor manera, no han comunicat prèviament el canvi de criteri

i hem hagut d’aprovar d’aquesta manera, intentarem quadrar-ho tot però ara ja estem al dia.

Alcaldessa: No és el que més ens agrada i menys si no és una cosa nostra, però crec que entre els

Ajuntaments ens hem d’ajudar i això és el que hem fet. Passem a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació
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Vots a favor: 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  M.  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Passem al punt número onze del orde del dia , la secretaria llegirà la part dispositiva 

11.- Dictamen de modificació de pressupost 4/2016, exercici 2016

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 4  DEL

PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016.

Vist  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número  4/2016 per  concessió  de  crèdit  extraordinari,

incoat per ordre de l’Alcaldessa. 

Vista la fiscalització favorable de la Intervenció.

Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refós 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.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR destinar a la finalitat d’adquisició de vehicles de serveis municipals els següents

romanents de crèdits incorporats al Pressupost Municipal de 2016, amb indicació del seu finançament:

132.609.80 – Actuacions edificis policia – 191,12 eur – Finançament Crèdit Pres. 2005

311.619.80 – Centre recollida animals – 854,28 eur – Fin. Crèdit Pres. 2005

1621.609.80 – Recollida de residus – 6.470,80 eur – Fin. Crèdit Pres. 2006

1622.609.90 – Obres construcció deixalleria – 2.760,21 eur – Fin. Crèdit Pres. 2006

330.619.80 – Mobiliari edificis culturals – 690,44 eur – Fin. Crèdit Pres. 2005

342.619.80 – Altres inversions esports – 538,26 eur – Fin. Crèdit Pres. 2005

311.619.30 – Actuacions consultori mèdic – 5.503,99 eur – Fin. Crèdit Pres. 2009

1533.619.00 – Reposició d’infraestructures – 284,57 eur – Fin. Crèdit Pres. 2012

1533.619.04 – Reposició d’nfraestructures – 1.110,43 eur – Fin. Crèdit Pres. 2013

1533.622.00 – Inversió nova serveis mpals – 679,10 eur – Fin. Crèdit Pres. 2013

1533.623.13 – Material i utillatge serveis mpals – 1.015,45 eur – Fin. Crèdit Pres. 2013

1533.624.00 – Adequació elements transport – 29,07 eur – Fin. Crèdit Pres. 2013

1533.609.14 – Inversió nova en infraestructures – 77,92 eur – Fin. Crèdit Pres. 2014
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1533.619.14 – Reposició d’infraestructures – 2.564,57 eur – Fin. Crèdit Pres. 2014

SEGON.-  APROVAR inicialment  l’expedient  de modificació  de pressupost  número  4  del  Pressupost

Municipal de 2016, amb el següent detall:

1) CRÈDIT EXTRAORDINARI

1533.624.01- Adquisició de vehicles de serveis municipals 32.577,04

  TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI        32.577,04

2) BAIXES ESTAT DE DESPESES

132.609.80 – Actuacions edificis policia – 191,12 eur 

311.619.80 – Centre recollida animals – 854,28 eur 

1621.609.80 – Recollida de residus – 6.470,80 eur 

1622.609.90 – Obres construcció deixalleria – 2.760,21 eur 

330.619.80 – Mobiliari edificis culturals – 690,44 eur 

342.619.80 – Altres inversions esports – 538,26 eur 

311.619.30 – Actuacions consultori mèdic – 5.503,99 eur 

1533.619.00 – Reposició d’infraestructures – 284,57 eur 

1533.619.04 – Reposició d’nfraestructures – 1.110,43 eur 

1533.622.00 – Inversió nova serveis mpals – 679,10 eur 

1533.623.13 – Material i utillatge serveis mpals – 1.015,45 eur 

1533.624.00 – Adequació elements transport – 29,07 eur 

1533.609.14 – Inversió nova en infraestructures – 77,92 eur 

1533.619.14 – Reposició d’infraestructures – 2.564,57 eur 

1533.622.00 – Inversions funcionament serveis mpals – 2.738,80 eur

1622.609.90 – Obres construcció deixalleria – 3.000,00 eur

171.204.05 – Rènting vehicles – 4.068,03 eur

   

TOTAL BAIXES ESTAT DE DESPESES   32.577,04 eur 

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.”

Sr. Pérez:  Aquí el tema principal és que es vol comprar dos vehicles per la brigada Municipal i volem

comprar al contat, a les hores hi ha tota aquesta relació de partides que s’anomena baixa d’estat de

despeses per un import 32.577,04 euros i donem d’alta una partida, alta de les despeses que seria la
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partida 1533 624.01, que s’anomena adquisició de vehicles serveis municipals per el mateix import que

donem de baixa 32.577,04. 

Pel que fa a la relació de les partides de l’estat de les despeses, comentar que son romanents de crèdit i

préstecs d’exercicis anteriors que em refereixo que estem parlant 2005-2006-2007, ve d’anys enrere i

que pugen 22.770,21 euros i que també dins d’aquesta relació també hi ha sobrants d’adjudicacions per

un import de 5.738,80 euros, és una retenció de diners que no s’ha fet servir i la resta 4.068,03 que es

correspon a la baixa per previsions per rènting vehicles que també es van fer unes retencions que no

s’han fet servir  i  això fa un total  de 32.577,04 i com he dit,  això ho destinarem per la compra de 2

vehicles per la brigada municipal una vegada estigui aprovat. 

A títol informatiu els hi voldria comentar que uns dels vehicles puja 18.654,23 euros i l’altre 13.922,81

euros. Paral·lelament a la adquisició d’aquests vehicles quant hi hagi la partida per l’adquisició d’aquests

vehicles automàticament es donaran de baixa dos vehicles que estan obsolets que ja fa molt de temps

que estan a l’Ajuntament hi sempre tenim problemes amb l’ITVs, un és un Nissan Terrano de l’any 2001 i

l’altre és un Fiat Escudo del 2005, tots dos tenen pocs quilometres però estan molt malmesos i per això

els volem substituir, si és aprovat en aquest ple.

 

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta? Sr.Oberle

Sr. Oberle:  Quant veig que hi ha partides aquí, 6 porten més de 10 anys, perquè es decideix ara fer

aquesta neteja de primavera per adquirir els vehicles per serveis municipals?

Sr. Pérez: Perquè son unes partides que no s’han gastat i al no gastar-se van passant d’un any a l’altre i

al fer falta comprar aquests vehicles en el pròxim pressupost ja no estaran si surt aprovat d’aquest import

per comprar aquests vehicles ja no hi serà. L’explicació és que any darrera any si no es gasten es van

incorporant al pressupost.  

Sr. Oberle: Així puc entendre que no hi ha més romanents residuals dels anys 2005-2006-2007.

Sr. Pérez: Entenc que encara pot quedar alguna. 

Alcaldessa: Jo li explico, això és perquè queden més partides, com ara com aquestes...però s’han de

poder utilitzar  perquè és això lo  que passa amb els  pressupostos d’un Ajuntament,  que estan amb

calaixets i per canviar de calaixets ha de ser que per lo que es necessiti i  veure si es pot tocar per

aquesta finalitat i per això hem agafat els adients per comprar els dos vehicles. Però diners així, encara

queden i si un altre dia ho necessitem hem de mirar si els podem tocar depèn d’on venen, d’un crèdit o

subvenció perquè encara que vulguis utilitzar-ho no ho pots agafar.

Sr. Oberle:  Llavors preciso la meva pregunta, no hi ha més partides susceptibles per aquest fi l’any

2005-2006-2007?

Alcaldessa: No per comprar de vehicles no, Sr. Serra?

Sr. Serra:  Nosaltres ens abstindrem perquè no estem convençuts que comprar vehicles sigui la millor

opció, tot això s’aprovarà perquè teniu majoria ...la meva intervenció és per recordar de que els plans
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ocupacionals que venen de la Diputació sobretot els destinats a la neteja de boscos venen supeditats a

la disposició d’un vehicle, hi que això ja ha passat històricament en aquest Ajuntament i quan va passar

varem haver de rescatar un vehicle vel ...era per recordar que abans de fer res amb els vehicles vells ho

tinguin en compte.

Alcaldessa: Ja ho tindrem en compte ..però estan molt vells i un ja estava rescatat de la policia s’ha fet

d’aquesta manera perquè en rènting el tenim col·lapsat amb tota la maquinaria que tenim a través de

rènting hi  vam pensar que millor  era pagar-ho al  comptat  si  es podia.  Alguna pregunta més? Dons

passem a la votació.

 VOTACIÓ 
Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació.

Vots a favor: 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Abstencions:

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

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Alcaldessa: Passem al número 12 del  ordre del dia . La secretaria llegirà la part dispositiva.

12.- Dictamen d’aprovació per l’atorgament de concessions de drets funeraris de les sepultures
del cementiri municipal

 “CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CABRILS

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 19 de novembre de 2015, a través de petició al Registre General d’Entrada 2015-E-RC-5702, el
Sr.  xxxxxxxxxxxx amb DNI núm.  xxxxxxxxxxxx, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol amb
caràcter permanent.

33



En data 15 de març  de  2016, a través de l’empresa  de gestió del  Servei  d’Enterramorts,   la  Sra.
xxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.  xxxxxxxxxxxx, sol·licita la concessió del dret funerari de dos columbaris
amb caràcter permanent.

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.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per tot l’exposat, l’alcaldessa 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 a les persones interessades relacionades seguidament:

- Nínxol  núm.  23-C,  amb  caràcter  permanent,  a  favor  del  Sr.  xxxxxxxxxxxx,  amb  DNI  núm
xxxxxxxxxxxx, a partir del dia 1 d’abril de 2016 i fins el dia 31 de març de 2041.

- Columbaris núms. 11 i 12, amb caràcter permanent,  a favor de la Sra. xxxxxxxxxxxx amb DNI
núm xxxxxxxxxxxxº, a partir del dia 15 de març de 2016 i fins el dia 14 de març de 2041.

Segon.- Condicionar aquestes concessions al pagament de la taxa establert per l’Ordenança Fiscal núm.
21.

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.”

 Alcaldessa: Passem a  la votació 

  VOTACIÓ 
Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació

Vots a favor: 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  M.  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Passem  al punt número tretze del orde del dia la secretaria lleigira la part dispositiva.

13.- Dictamen, a proposta del grup municipal del PP, en defensa de las diputacions, cabildos y
consells insulars y en contra de su desaparición

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CABRILS, ELEVA AL PLENO LA
SIGUIENTE  MOCIÓN  EN  DEFENSA  DE  LAS  DIPUTACIONES,  CABILDOS  Y  CONSELLS
INSULARES Y EN CONTRA DE  SU DESAPARICIÓN
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Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputacions Provinciales, los Cabildos y los Consejos
Insulares  han  sido  coprotagonistas,  como  gobiernos  locales  intermedios,   de  la  mejora  general  de
nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más
y mejores servicios. Su objetivo final  ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos
ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades,  evitando así  que haya
ciudadanos de segunda y de primera.

A  lo  largo  de  todos  estos  años  han  garantizado  la  permanente  asistencia,  cooperación  jurídica,
económica,  técnica  y  de  asesoramiento  de  los  municipios,  facilitando  su  adecuado  funcionamiento,
especialmente de los rurales.

Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de
servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso
de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión
local.

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputacions, integran una misma comunidad política local y
comparten  unos  mismos  intereses,  sin  relación  jerárquica  sino  de  paridad  institucional.  Son
fundamentales para,  generando economías de escala,  provocar el  abaratamiento de los costes y el
consiguiente efecto multiplicador de los recursos.

Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión abocaría a la
desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir la despoblación.

Las Diputacions Provinciales, así como las Diputacions Forales y los Cabildos y Consells Insulares son
verdaderas Administraciones Territoriales con competencias propias y con autonomía para  gestionar
sus intereses, tal y como reconoce la Constitución.

El  artículo  141.2  de  la  Constitución  encomienda a  las  Diputacions  el  Gobierno  y  la  administración
autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como entidades locales con personalidad
jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas
como “componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios
constitucionales”.

Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su eliminación es una
pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.

Visto el informe favorable de la Comisión Informativa realizada en fecha 23 de marzo de 2016.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cabrils, somete  al  Pleno  la
siguiente                

MOCION

1.- Reivindicar el valor institucional de las Diputacions Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como
gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y
acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.

2.- Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones
de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.

3.- Valorar que el presente inmediato de las Diputacions, Cabildos y Consells insulares no pasa por su
eliminación  sino  por  alcanzar,  junto  con  los  Ayuntamientos,  el  objetivo  de  dotarse  de  unas
administraciones  modernas  y  eficaces  al  servicio  de  los  ciudadanos,  en  las  que  no  se  solapen
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competencias,  y  que  cuenten  con  el  mismo  nivel  de  calidad  y  autosuficiencia  de  las  demás
Administraciones del Estado”.

Alcaldessa: la Sra. Carmen Torres vol defensar la seva moció? 

Sra. Torres:  Sí, varem presentar aquesta moció perquè varem saber fa uns dies el partit Socialista i
Ciutadans si arribaven a un possible acord unes de les coses que volien fer era la supressió de les
diputacions provincials ..jo els hi vull donar les  raons per les quals creiem que son necessàries i he fet
una llista per no deixar-me’n cap i començaré dient que degut al seu origen constitucional ja que l’article
141 tras definir   la provincia como entidad local con personalidad jurídica própia determinada por la
agrupación de municipios para el cumplimiento de las actividades del Estado establece que su gobierno
y administración autónoma estaran encomendados a Diputacions u otras Corporaciones de caràcter
representativo,  también  porque  son  imprescindibles  para   dar  complimento  al  articulo  139  de  la
Constitución  que  garantia  que  todos  los  españoles  tienen  los  mismos  derechos  y  obligaciones  en
cualquier parte del territorio del estado. 

Hay  millones  de  españoles  que  viven  en  pequeños  pueblos  y  no  se  les  puede  negar  los  mismos
derechos que al resto de los  ciudadanos y seria injusto convertirlos  en ciudadanos de segunda también
porque su supresión requeriere  una reforma de la  constitución española que no puede hacerse sin
concenso y  al margen de la mayoria parlamentaria, también por su profundo arraigo en la vertebración
territorial de nuestro país y porque prestan un indudable servicio a los ciudadanos y son de gran de
ayuda a los municipios pequeños y medianos que por sí mismos se verian con dificulatades para prestar
sus  servicios o carecerian de los medios necesarios para poder hacerlo lo que quebraria el principio de
igualdad  en  la  medida  que  no  todos  los  ciudadanos  tendrian  acceso  a  los  mismos  servicios  con
independencia  de  su   lugar  de  residencia,  también  que  con  su  supresión  conllevaria  el  cierre  de
pequeños  municipios,  hoy  el  84%  de  municipios  españoles  6.819  cuentan  con  menos  de  5.000
habitantes,  también  porque  desaparición  implicaría   que  estos  servicios  fueran  llevados  por  otras
entidades territoriales de nueva creación y sin ahorro económico ..porque son imprescindibles para evitar
la  despoblación también  porque contribuyen  a que  los  ciudadanos tengan los mismos derechos y
oportunidades vivan donde vivan también porque permiten abaratar el coste de los  servicios generando
economias de escala entre pueblos de la misma próvincia, también porque son instituciones territoriales
más adecuadas para la cordinación de los servicios municipales de los ayuntamientos porque prestan la
asistencia y cooperación juridica economómica y técnica a los pequeños ayuntamientos sobretodo a los
de menor capacidad enonómica y de gestión,  también porque garantizan en  todos los municipios de
menos de 1.000 habitantes tenga servicio de secretaria e intervención. Porque garantizan la prestación
de servicios públicos de caracter supra-municipal y en su caso supra-comarcal el fomento coordinación
de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ambito territorial , también
porque  asumen  el  tratamiento  de  residuos   en  municipios  de  menos  de   5.000  habitantes  y  de
prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes cuando estos no
procedan a su prestación  también  porque asumen la   gestión de recaudación tributaria  en periodo
voluntario y ejecutivo tambien porque prestan servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios
de  menos  de  20.000  habitantes  porque  aseguran  los  servicios  de  administación  electrónica  y  la
contratación centralizada en los municipios de 20.000 habitantes, cordinan el servicio de mantenimiento
de los  consultorios  médicos  en municipios  de 20.000  porque  prestan  asistencia  jurídica  económica
téncica administrativa de gestión en aquellas sociaciones menores existentes en su ámbito territorial ,
porque su eliminación no reducidira costes , la supresión de las diputacions requiere su traspaso de sus
funciones  publicas  en  general  mas  alejadas  de  los  municipios  y  con  menos  conocimientos  de  las
necesidades  de  los  municipios,  todas  ellas  saneadas  y  pagando  a  30  dias  a  sus  proveedores  i
contratistas incluso  17 de ellas pagan antes de 30 dias la deuda de las diputacions representa el 8% de
todas las entidades locales y el 0,3 % PIB nacional y ya por último es que las diputacions provinciales
destinan  a sus gastos  de funcionamiento un porcentaje inferior a otras administraciones públicas.

Sr. Doñate: Bona tarda, el Municipalistes de Cabrils votarem en contra però volem comentar-ho hi ha
coses  que  compartim  però  d’altres  no  podem  compartir-les,  evidentment  no  farem  ara  història  de
l’existència de les diputacions des de 1812, abans existien les Vegueries que és una altre opció si no
justament que entenem el paper de les diputacions, creiem que és un allunyament del poder municipal
per tant entendríem que aquesta proposta defenses el retorn potser del poder al municipis aleshores no
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faria  falta  mantenir  les  Diputacions  entenc  que  aquesta  proposta  vingui  del  partit  popular  que  han
presentant una centralització del poder polític i allunyament del poder municipal. Reconeixem el paper de
les Diputacions però com a partit  municipalista  no podem defensar la  seva proposta i  com a partit
defensem el retorn del poder al municipi.

Sr. Viudez: Al igual que el partit del MUC votarem en contra d’aquesta moció hi ha coses que si estem a
favor però altres no les compartim, però una de les coses que estaven dient del principi de subsidiarietat,
de la proximitat de les diputacions als veïns, no s’està complint i de fet el model català com vostè sap
que és  suprimir  com a  Diputació  única  que  fos  Catalunya  aquestes  competències  podria  agafar  la
Generalitat  i passar-ho cap a les Vegueries o Consells comarcals i són organismes més petits que la
Diputació... la Diputació esta fent una feina magnifica, però no és el model .... dit això, ja no fa falta dir
res més si parlem de proximitat als habitants, evidentment els municipis estan fent molt bona feina i els
Consells comarcals el que estan fent és coordinar aquells serveis que els municipis per població no
poden suportar econòmicament i després ja passaríem a les Vegueries que ha de ser forma natural i per
motius històrics seria el model que nosaltres donaríem suport com algun altre partit aquest consistori.

Alcaldessa:  Nosaltres, CIU, també votarem en contra, estem d’acord amb el que ha dit el company
Doñate i Viudez, tot i que reconeixem el treball de les Diputacions i que ajuden molt als Municipis, com
en aquest, però nosaltres tenim una altre visió, com podria ser lo de les vegueries. Entenem que el partit
popular  presenti  això per el  possible pacte  entre els  Socialistes i  Ciutadans que està per  veure  si
governaran o  no a l’Estat espanyol... temps, enrere hi havia un problema per governar la Generalitat i
“s’enfotien” les televisions estatals, i  ara ho estan fent igual o pitjor i  perquè tot això i  lo que ja em
comentat abans CIU votarà en contra Sr.Oberle?

Sr. Oberle: No me parece mal todo lo que ha dicho la regidora del partit popular i aquí veig que totes les
forces estan d’acord no tinc problema de votar amb un text que estic d’acord i m’agrada el model actual i
el model de pagament de la Diputació, comparant amb com està pagant la Generalitat.

Alcaldessa: Passarem a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen , aquet no resta aprovat per majoria amb el resultat següent:

Vots a favor: 

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Vots en contra:

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
 Grup  municipal  d’ERC:  Senyor  Xavier  Viudez  i  Cardona,  Raül  Serra  Fabregà,  M.  Viñals

Clemente, Laia Ferrer Sellés. 

Alcaldessa: Passem a la següent ordre del dia que serà la número catorze , la secretaria lleigira la part

dispositiva.

14.-  Dictamen,  a proposta dels grups municipals de CIU i  ERC, d’homenatge a la  Sra.  Muriel
Casals

“Muriel Casals i Coutier(Avinyó 1945, Barcelona 2016), ha estat una de les figures més destacades de la
vida cultural i política de Catalunya els darrers anys, amb un grau de coneixement i reconeixement públic
indiscutible.   Des de l’any  2010 fins al  2015 va presidir  Òmnium Cultural  des d’on  va promoure  la
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defensa de la llengua catalana, la seva cultura i la participació activa de la societat civil en la política del
nostre  país.  Posteriorment  va  ser  diputada  del  Parlament  de  Catalunya  on  va  arribar  a  presidir  la
Comissió per la Transició Nacional i Procés Constituent, fins al seu decés.
És  per  aquesta  la  seva  vàlua  personal  i  institucional  que  els  grups  municipals  de  CIU  i  ERC  de
l’Ajuntament de Cabrils, volen homenatjar-la amb el suport d’Òmnium Cultural Mataró-Maresme, l’ANC a
Cabrils i les entitats que s’han adherit a aquesta moció.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.
Per tot l’exposat,  es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Preveure la inclusió al nomenclàtor de Cabrils el nom de Muriel Casals i Coutiera, a fi de donar el nom
d’un dels nostres nous carrers tant bon punt s’urbanitzi.”

Alcaldessa: Sr. Viudez vol dir alguna cosa sobre això? 

Sr. Viudez:  No, de fet és que s’ha llegit per la vàlua personal i la significació que ha tingut la Muriel
Casals en lo cultural i en la política en el nostre país és una forma de homenatjar-la o preveure de donar
el nom d’un carrer de Cabrils, no ens plantejarem caviar ara mateix cap nom de carrer però sí donar-li un
nom a un carrer que no estigui urbanitzat quan s’obri un nou carrer. 

[Sra. Torres: No s’escolta l’audio intervenció de la regidora Carme Torres.] 

Alcaldessa:  No, entenem que no és per partit  sinó com a persona en si per la seva trajectòria tant
cultural, política, per tot, si vostès presentessin un homenatge a una persona com la Muriel votaríem a
favor. 

Sr. Doñate: Si nosaltres volem parlar del sentit del nostre vot ..ho farem en abstenció perquè creiem que
la forma de decidir a qui donem o no donem un homenatge no es fa bé i aquella mateixa setmana també
va morir el Mossèn Ballarín i no se li ha posat el nom a cap carrer. Pensem que hauria de ser d’una altra
manera com això és fes.

Alcaldessa: Molt bé passem a la votació.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per majori amb el següent resultat en la votació

Vots a favor: 

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

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

Abstencions:
 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Vots en contra:

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
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Alcaldessa: Passem al número quinze del ordre del dia, llegeix la moció Sr. Doñate. 

15.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i MUC, “Cap a una xarxa de municipis per
l’economia social i solidària”

“En aquesta època de crisi  i  de transició,  en què les polítiques públiques de promoció  econòmica i
d’ocupació  aplicades  fins  ara  es  revelen  insuficients,  és  l’hora  d’explorar  un  nou  model  de
desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials,
ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. El
fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i  solidària neixin per l’empenta dels mateixos
veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzin de
manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un
bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de desenvolupament
territorial. 

En  aquests  darrers  anys,  aquesta  nova  manera  de  fer  economia  i  de  fer  empresa  ha  crescut
quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers d’iniciatives de
tota  mena:  cooperatives  agràries  i  industrials,  però  també  moltes  d’altres  que  donen  serveis  a  les
persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum
agroecològic,  projectes  d’economia  col·laborativa,  entitats  de  comerç  just  i  de  turisme  responsable,
associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts
comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc. 

A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una col·lectivitat
concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l’activitat, com
també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i
els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. 

De fet,  podem considerar  que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament  local;  perquè
creen  llocs  de  treball  a  la  localitat  i  els  mantenen,  perquè  faciliten  serveis  locals  a  productors,
consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els
vincles comunitaris. 

Per totes aquestes consideracions, des de Convergència i Unió (CiU) i Municipalistes per Cabrils (MUC)
manifestem la nostra voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària a Cabrils i al
conjunt del país i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais
comuns  entre  municipis  que  ens  permetin  compartir  línies  de  treball,  bones  pràctiques,  reflexions,
activitats  i  recursos.  Un  camí  que  ja  hem  iniciat  en  participar  de  la  «Trobada  Internacional  de
Municipalisme i Economia Solidària» del 22 i 23 d'octubre de 2015 matriu de la xarxa de municipis per
l’economia social i solidària i de la jornada d'«El foment municipal de l'economia social i solidària» del 17
de març on estem posant les bases per formalitzar aquesta xarxa amb la fundació d'una associació de
municipis per l'economia social i solidària.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de març de 2016.

Per  tot  l'exposat  des  de  Municipalistes  per  Cabrils  (MUC)  i  Convergència  i  Unió  (CiU)  proposem
l'aprovació dels acords següents per part del Ple de l'Ajuntament de Cabrils:

1. Adherir-se amb aquesta declaració a la xarxa de municipis per l'economia social i  solidària i
incorporar-se  al  procés  de constitució  d'una  associació  de  municipis  per  l'economia  social  i
solidària.

2. Comprometre's a formar part activa en les iniciatives que aquesta xarxa dugui a terme i habilitar
les corresponents partides pressupostàries en cas que sigui necessari.

3. Treballar  activament  en  les  iniciatives  d'economia  social  i  solidària  que  s'impulsin
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coordinadament des del Consell Comarcal del Maresme.
4. Impulsar  accions,  cursos,  formacions  i  tot  tipus  d'activitats  que  puguin  donar  a  conèixer  i

fomentar l'economia social i solidària a nivell municipal.

5. Difondre i recolzar les associacions, entitats i altres col·lectius que tenen pràctiques d'economia
social i solidària.

6. Generar  i  fomentar  dins de l'ens municipal  un manual  de «bones pràctiques» en l'àmbit  de
l'economia social i solidària tot seguint criteris de sostenibilitat en la seva triple dimensió: social,
econòmica i ambiental.

7. Traslladar aquest acord a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària -i  als municipis
que la integren- així com al Consell Comarcal del Maresme”.

Alcaldessa: Vol defensar vostè mateix la moció ?

Sr. Doñate: Bé més o menys ja està dit, la primera part d’aquesta moció és justament la declaració que
vam assumir en les primeres jornades al conjunt de municipis que van començar a formar part de la
xarxa de municipis per l’econòmica social i solidaria ..Cabrils formalment no formava part d’aquesta xarxa
s’hi va participar en aquestes jornades i es va consensuar aquest text, aquest text a servit de declaració
al voltant de 20 i pico de municipis fins ahir per formar aquesta xarxa. La segona part hem considerat que
seria adient generar dintre un consens amb aquestes darreres jornades i que en certa manera aquests
punts concrets son alguns punts que estan portant  a terme des d’aquests  governs i  no només des
d’aquests sinó segurament amb anterioritat és important senyalar-lo es senyalar que des dels municipis
es  practica  lo  que  s’anomena  econòmica  social  i  solidaria  i  estaria  bé  recordar-ho  i  senyalar  com
aquestes  practiques  de  localitat  típiques  en  molts  municipis  tenen  una  etiqueta  que  cal  potenciar  i
preservar.

Alcaldessa: Gracies, Sr. Serra?

Sr. Serra: Voldria dir que estem molt contents i a demés volem felicitar el govern per aquesta moció ..
també estem molt contents perquè és un tema que hem estat treballant en els últims mesos i permeteu
que sigui una mica pesat i recordar que a la legislatura anterior ERC, va proposar una moció perquè part
del  pressupost  d’ajuts es fes través de banca ètica i  en aquell  moment no va prosperar i  aprofitant
aquesta re-empenta ho podríem tornar a estudiar i  a segon lloc perquè ho hem estat preparant amb
molta il·lusió, una jornada d’economia social i  sostenible que es titula  “Una realitat al mon local” i  a
demés tenim la sort de que vingui el Cap subsecció de desenvolupament econòmic local de la Diputació
de Barcelona que es diu Sr.Jordi Boixader i el Comissionat d’economia, cooperativa social, solidaria i
consum del  Ajuntament  de  Barcelona   Sr.  Jordi  Vilallop  i  per  últim  Sra.  Ariadna   Mendienta  de  la
cooperativa “L’ESBERLA” que és un model d’èxit  d’economia social  i  sostenible.  Ho fem demà a la
biblioteca a les 20,30h i queden tots convidats.

Alcaldessa: Gràcies per fer propaganda del que fa ERC a la Biblioteca municipal de Cabrils i respecte la
banca ètica, vam votar en contra perquè ens vam estar informant va ser per un tema econòmic i vam
estar preguntant Ajuntaments governats per ERC i ells tampoc posaven els diners en aquesta banca
perquè en aquella època la situació no hi havia gaire seguretat econòmica per poder fer aquestes coses,
recordo que estàvem parlant dels diners de tot l’Ajuntament e inclús Ajuntaments no governats per CIU,
tampoc ho recomanaven. Per això va ser la decisió que es va prendre en el seu moment. Es podia tornar
mirar a lo millor tot això de la banca ètica, ha millorat es podria tornar a estudiar. 

Sr. Viudez: El que no recordo són quins Ajuntaments van consultar, me’ls podria dir?

Alcaldessa:  Jo  ara  mateix  enumerar-los  no  puc  perquè  no  ho  recordo  i  ho  haure  preguntar  al
responsable, però vam consultar a varis Ajuntaments.

Sr. Doñate: Si m’alegro que estiguin contents i no vull entrar que es va fer fa quatre anys però si els hi
puc dir que fa tres anys es van fer unes xerrades amb especialistes de banca ètica i les problemàtiques
que poden portar a nivell particular o d’empreses...no dic que no es poden fer però tenen una complexitat
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i amb el sistema actual, la banca ètica no ofereix totes les garanties, des de Triodos i altres modalitats,
també  em sorprèn  i  vull  dir-ho  clarament  perquè  és  un  tema que  estic  estudiant  fa  temps  lo  que
s’anomena la “cooptació” ...i no m’agrada’t veure que un acte polític es faci en una biblioteca ja que per
mi es un espai sagrat o espai neutre de cultura. Volia que ho sabessin aprofitant la publicitat que han fet.

Sr. Oberle: Si, acerca del tipo de bancos que utilizamos en la administración pública un punto intermedio
seria poder elegir con qué tipos de bancos no queremos trabajar y poder elegir el banco que nos interesa
y  que  tengan  determinados  criterios  como por  ejemplo  criterios  de  inversión  como bancos  que  no
trabajen con empresas que produzcan armamento.

 VOTACIÓ 

Sotmès a votació el Dictamen, es aprovat per majoria amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor: 

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

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

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Passarem al punt número 16 del ordre del dia.

16.-    Donar compte dels informes trimestrals    de tresoreria municipals sobre el compliment de la
Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils, relatius al quart trimestre de l’exercici 2015

Alcaldessa: Això és un donar compte ...si us plau el regidor.

Sr. Pérez: A veure aquest és un tràmit que es fa trimestralment on el Govern d’Espanya, en concret el
Ministeri de Hacienda Pública fa un informe de morositat corresponent a aquelles factures les quals s’ha
fet un pagament superior els 30 dies des de l’entrada de registre a l’Ajuntament. Cal dir que el citat
informe que ens envien des de Madrid ...aquest informe diu que la  morositat de l’Ajuntament té un
període mig de pagament que anomenen el PMP de 27,58 dies ..vol dir que paguem molt abans dels 30
dies ... 

Alcaldessa:  Moltes gràcies ...doncs ja està explicat ..passem a l’ordre del dia número disset que és
mocions el Govern té una moció d’urgència que es la taxa per el servei de menjador per l’escola Bressol
s’ha fet junta de portaveus entenc i primer votarem d’urgència.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA

Sotmesa  a votació la moció per urgència, es aprovada per unanimitat amb el següent resultat en la
votació:

Vots a favor: 
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 Grup municipal de CiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García,
Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons.

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

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Dons ara si passarem a la llegir la moció ..secretaria si us plau.

17. Modificació de l’ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escola bressol. 

“Expedient 854/2016: relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per
la prestació del servei d’escola bressol. 

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

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

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels
tributs locals i alhora com a estri de comunicació informativa dels ciutadans.

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

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

Vist  l’informe  sobre  el  procediment  legal  aplicable  emès  per  la  secretària  interventora  i  l’informe
econòmic emès pel cap dels Serveis Econòmics municipals.

En conseqüència, i d’acord amb les facultats que m’atribueix l’article 21 de la Llei de Bases del Règim
Local, elevo al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 apartat 4.4 relatiu als beneficis fiscals i
article  6 epígraf  5  de l’Ordenança fiscal  núm.  18,  reguladora de la  taxa per  la  prestació  del  servei
d’escola bressol, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit: 

“Article 5 Beneficis fiscals
4.4 Les famílies amb més d’un fill  a l’escola,  5% de descompte en la quota tributària del servei  de

menjador”. 
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“Article 6. epigraf 5 Quota tributària

La quantia de la taxa corresponent als conceptes establerts en l’article 2 es determinarà aplicant les
tarifes següent:

Tarifa Preu

5. Servei de menjador escola bressol

Tarifa mensual servei fix 5 dies a la setmana: 
Tarifa mensual servei fix 4 dies a la setmana: 
Tarifa mensual servei fix 3 dies a la setmana: 

Tarifa ús servei esporàdic dia 
Tarifa ús servei esporàdic dia només berenar  1€/dia

135,00 €
110,00€
90,00 €

8,90€
1,00€ 

Segon.- Adaptar la redacció de la Disposició final de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa
per la prestació del servei d’escola bressol, per tal d’encabir-hi la modificació aprovada en l’acord primer,
d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit: 

“La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
31 de març de 2016, entrarà el mateix dia que se’n publiqui l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. 

Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les que figuren amb redactat definitiu en
l’article 5 i l’article 6, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.”

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

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

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran  examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les
reclamacions que estimin oportunes.  Transcorregut el  període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat de tràmit
ulterior, llevat de la publicació”.

Sr. Gil: Sí, això és punt que portem per moció d’urgència per un motiu perquè quan es va convocar la
comissió informativa no estava l’expedient acabat per una qüestió, s’havia obert el tercer sobre de la
licitació això és una licitació del servei menjador de l ‘escola bressol que havia vençut el juliol  2015 i una
vegada ja havia quedat deserta,  es va fer una segona licitació i  es va presentar un sol  ofertant,  ja
pràcticament ja està adjudicat,  queda la signatura del  contracte però no estava en el moment de la
comissió informativa. 
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Aquest expedient el que fa és modificar la taxa que corresponen al menjador i el que exposem es establir
les tarifes mensual del servei de menjador en funció dels dies fixos que es queden els infants i un altre
tarifa per dies esporàdics lo que es pretén abaratir el cost del servei per les famílies, si per exemple fent
una mitjana 5 dies a la setmana per tant una mitjana de 8 dies al mes ara estaran pagant 7,05 euros per
menú per abonament abans 8,68euros i si es quedessin 4 dies a la setmana ara pagarien 7,86 euros
quant abans es pagava 8,68 euros i si se’n queden 3 ara 8,18euros i abans pagaven 8,68 euros per tot
amb aquetes famílies hi ha estalvi per les famílies i en el tema de dies esporàdics pagaran 8,90euros
quant abans es pagava 9,47euros, per tant hem intentat que la qualitat del serveis es mantingui i abaratir
costos per les famílies, per això ho passem al ple per aprovar aquesta taxa.

Sra. Vinyals: Seguim molt contents que des de l’Ajuntament s’hagi pogut abaratir els costos de les taxes
del menjador tot la llàstima és que la licitació van anar tard i ara mateix no podran treure gaire profit els
pares i m’alegro que surtin reflectides les tarifes planes malgrat no tinguem vot en el patronat.

Sra. Torres: Sí, només dir que l’explicació a la junta de portaveus ha estat molt positiva i creiem que això
té moltes avantatges ja que hi ha nens que per treball dels seus pares molts dies s’han de quedar al
menjador i ara tenen major benefici, major descompte.

Alcaldessa: passarem a la votació. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció per urgència, es aprovada per unanimitat amb el següent resultat en la
votació:

Vots a favor: 

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

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

 Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

 Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

Alcaldessa: Algú te alguna altre moció?

Sr. Viudez: De fet es una moció que ja vam fer arribar a secretaria fa un parell de setmanes per poder
entrar a la comissió informativa del Ple, la senyora Alcaldessa va argumentar que no l’afegia i  va donar
les seves raons i posteriorment en la pròpia comissió informativa la vam entrar per urgència i va ser
denegada pels vots del grup de govern, la moció l’hem anomenada Moció per dinamització del comerç
de Cabrils ..suposo que es conegut pel govern i els meus companys d’oposició la coneixen des d’avui
perquè no se’ls hi havia fet arribar abans...que fem la llegeixo ?....que faig.

Alcaldessa: Doncs no se, perquè vostè fa el que vol...jo no li vaig dir que l’entrés en una moció al Ple,
perquè l’entri per precs, li vaig dir que el que vostè estava presentant no podia posar en un punt de
l’ordre del dia perquè treia el sentit del que és un Ple i li vaig dir que l’entres per un prec, si vostè ara ho
presenta per una moció s’haurà de votar la urgència. Ara si, vostè ho ha presentat per moció i s’haurà de
votar d’urgència i no és això. I s’ha fet junta de portaveus i no ha dit res. 
 
Sr. Viudez: Doncs si vostè no vol que ho presenti per moció d’urgència nosaltres no tenim inconvenient
de fer-ho per precs i preguntes perquè entenem que si ho passem a votació d’urgència el seu grup
votarà en contra, no? Ho passem a precs i preguntes.
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Alcaldessa:  Gràcies, Doncs sí.....passem al número divuit del ordre del dia.

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

Alcaldessa:  Algú vol fer alguna intervenció ....doncs passem al número dinou precs i preguntes.

19.- Precs i preguntes

Sr. Viudez: Reconvertim el que era la moció en un precs i preguntes i passo a llegir el text que teníem
preparat i la part que seria proposta, seria prec. 

“El comerç  detallista, especialitzat, de qualitat i de proximitat ha esdevingut en les darreres dècades una
de les fórmules per a garantir el teixit econòmic més proper als veïns de les viles del nostre país. La
concentració de comerç en eixos comercials i d’oferta i varietat de productes i serveis complementaris és
un pol d’atracció pels consumidors.
Aquestes són algunes de les conclusions de l’”Estudi d’hàbits de compra i consum a Cabrils” que el maig
de 2014 va elaborar per l’Ajuntament de Cabrils  la Diputació de Barcelona a partir de 240 enquestes als
veïns de la nostra localitat.
El mercat no sedentari de Cabrils es realitza els dimarts pel matí. Malgrat ser conegut pels veïns de
Cabrils,  ni el dia ni l’oferta són un pol d’atracció per als veïns que prefereixen concentrar les seves
compres en les grans superfícies comercials i en els eixos comercials de viles properes amb ofertes més
àmplies. Aquestes són dades conegudes per l’administració i que cal ajudar a revertir.
L’Ajuntament de Cabrils ha de ser un facilitador per al creixement del comerç a la nostra vila, no només
donant suport econòmic per a fires o actes puntuals, sinó que també ha de facilitar un coneixement i un
creixement sostingut del comerç a la nostra vila. 
Una de les mesures possibles per a realitzar-ho és el canvi del dia del mercat no sedentari als dissabtes
a fi d’augmentar l’oferta comercial i complementària als dos eixos existents: el carrer Nou i Cabrils2. La
selecció i ubicació adient dels paradistes i la promoció adient del mercat, pot esdevenir un pol d’atracció
per als veïns de les urbanitzacions que avui sabem que escapen cap a altres destinacions. Un mercat
més gran, i  en dissabte, possibilitaria una major rotació de persones als eixos comercials,  donant a
conèixer els comerços sedentaris i  per tant  la possibilitat  de fidelitzar  una part dels clients que avui
encara  no  veuen satisfetes  les  seves  necessitats:  la  concentració  d’oferta  de  qualitat  en  una  zona
relativament petita i que no necessita de grans desplaçaments.
Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada amb un assessorament professional proporcionada des de
l’administració als comerciants que ajudi a fer més atractiva també la seva oferta.
Així doncs, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Cabrils proposa:

1. Instar  al  govern  a  consensuar  amb  els  comerciants  sedentaris  de  Cabrils  quina  oferta  de
paradistes li interessa a la seva zona comercial  en un període màxim de 15 dies a partir de
l’aprovació de la moció al ple.

2. Establir durant el període de 6 mesos un projecte pilot per a que tots els dissabtes al matí hi hagi
mercat no sedentari al carrer Nou, Cabrils 2, i si el projecte tingués prou èxit ampliar-ho al carrer
Domènec Carles.

3. Facilitar als comerciants de Cabrils assessorament tècnic per a millorar la seva oferta.
4. Estudiar la necessitat d’unir el parc Anselm Clavé i Cabrils 2 amb una passarel·la fixa sobre la

riera per a vianants que escurci i faci més atractiu el passeig entre el centre de Cabrils i l’eix
comercial de l’Avinguda de Santa Elena.

Impulsar el mercat setmanal els dissabtes a l’eix comercial (Carrer Nou, Domènec Carles i Cabrils 2).
Estudi de la Diputació de Barcelona
Com es faria i quan es faria – pilot, informar, consolidar, promoure fora de Cabrils
Suport dels hostalers
Suport dels comerciants
Actuació sobre la riera per projectar un pas entre el parc Anselm Clavé i Cabrils 2”
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Sra. Tamboleo: Per lo que he llegit les coses que proposen ja s’han fet des de l’Ajuntament, tot el que
ells han demanat se’ls hi ha donat ...no se que més volen, ni què demanen ..hem tingut reunions cada
mes, hem fet fires... econòmicament tot el que han demanat se’ls hi ha donat i lo del mercat em sorprèn
perquè és una cosa que ja fa temps que es va parlar amb ells i totes les decisions que s’han pres han
estat consensuades amb ells ..no se si recordeu que el mercat estava a la entrada del poble, s’ha provat
en diferents llocs i finalment s’ha quedat on esta ara ..però és molt difícil muntar un mercat gran perquè
sol·liciten parades, estan un mes i marxen, i lo del mercat del dissabte no volen de cap manera que es
faci ..si, no se amb qui parla vostè, però a mi em diuen que no el volen.

Sr. Viudez: He parlat amb la majoria d’ells i només hi ha una persona que diu que li podrà afectar al seu
negoci. 

Alcaldessa:  Li puc assegurar i demostrar que he parlat amb ells un en un i quasi tots ho volen.

Sra. Tamboleo: Doncs a mi em diuen tot el contrari.

Sr.  Doñate:  Sí,  també  és  interessant  saber  que  aquets  comerciants  s’ha  parlat  amb  ells  un  cop
presentada la moció ...és veritat que alguns volen i altres no...crec que el problema més importants és
els paradistes, tenen la plaça de Cuba a Mataró, Calella...els dissabtes ja el tenen cobert i no volen
vindre a Cabrils.

Alcaldessa: Jo puc dir lo dels dissabtes i la regidora ho ha intentat...aquí els dissabtes no vol venir ningú
i els comerciants no volen que vingui perquè el dissabte és un dia que la cosa es mou i no els interessa
que hi hagi altres parades..però clar a uns ens diuen una cosa i a vostès li diuen un altre...nosaltres ens
guiem per les reunions que es fan mensualment, li puc dir que cada mes hi ha reunions amb el comerç
cosa que no s’havia fet mai i la regidora té aquí tots els estudis pagats per la Diputació de Barcelona. 

Sr. Viudez: Sí,  jo tinc aquets estudis.

Alcaldessa: Doncs si els te perquè demana fer altres estudis?

Sr. Viudez: No, jo no he demanat cap estudi ...vull que vagin a parlar amb cadascun dels comerciants de
Cabrils i preguntin si volen el mercat del dissabte.

Alcaldessa: Es que no el volen ...no el volen, primer que no ve cap paradista, el dissabte ja ho hem
intentat que li ha dit el Sr.Doñate van a altres llocs que la població és més gran aquí no vindran ...la gent
que ja li costa baixar al poble ..la gent dels barris un dissabte ni els veus...això amb les activitats que
s’han fet a la fàbrica que eren molt interessants i la gent no es mobilitza i si té que agafar el cotxe per
baixar al municipi, va a comprar a un altre lloc. 

Sr. Viudez: Això ho diu vostè però jo tinc aquí tinc un estudi del 2014 de la Diputació que diu i recomana
en el punt número tres “donat que la oferta comercial a Cabrils no es coneix o no te prou massa critica
que els veïns de les urbanitzacions” agafen el cotxe....

Alcaldessa: Barris...

Sr. Viudez: Barris? Això és nou no?

Alcaldessa: Si volem que les urbanitzacions i tots siguem un poble comencem a fer-ho canviant i diem
barris.

Sr. Viudez:  Dons em sembla molt bé, el que anava dient quant agafen el cotxe escullen altre eixos
comercial doncs aquesta proposta va cap que hi hagi oferta complementària i sigui un pol d’atracció per
exemple si es fa ara en època de bonança, no a l’hivern i es fa una bona promoció i fer una prova pilot
durant uns sis mesos també es podia provar.
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Alcaldessa: Però el problema és que no volen venir els paradistes els dissabtes jo ho entenc van a llocs
on hi ha més gent, nosaltres no podem jugar amb els diners dels demés ...com ho fem si durant aquest
sis mesos no guanya diners.... ho ha de pagar l’Ajuntament.

Sra. Tamboleo:  Jo no tinc cap problema en tornar a fer un estudi i fer una reunió i m’agradaria que
aquesta gent que heu parlat, vingui hi ho digui a les reunions. I és veritat que els paradistes que venen el
dimarts no podrien venir ...Doncs vostès volen un mercat dimarts i un mercat dissabte ?

Sr. Viudez:  No diem pas de treure el de dimarts, pensi que els clients potencials son diferents. Els
dimarts no puc venir a comprar perquè estic a la meva feina, però si podria venir dissabte.

Sra.  Tamboleo:  Crec  que  el  primer  seria  veure  quants  paradistes  poden  venir  a  Cabrils  el
dissabte...perquè tallar un carrer per quatre paradetes no ho veig factible. 

Sra. Gómez: Bé, jo doncs en aquest prec ...i ha un punt que hi ha una necessitat d’unir el Cabrils 2 i el
Parc Ansem Clavé amb un pas de vianants i voldria dir-li  que en el futur POM, ja està previst en la
memòria d’ordenació, en tres lloc diferents en una part on es parla del sol urbà i es parla de la previsió
d‘aquests passos de vianants, en el plànol 4 G de la segona aprovació inicial està dibuixada i prevista. 

Sr. Viudez: I que ens impedeix doncs de fer aquets passos?.

Sra. Gómez: Es que vostès demanen que s’estudiï i ja està previst en un planejament i que està a les
portes d’una aprovació. En un futur, faltarà diners.  

Sr. Viudez: Torno a preguntar que és lo que impedeix fer-los?..els diners?

Sra. Gómez:  Evidentment això val molt diners ...vostès que demanen un estudi, faci vostè un del que
costa fer un pas de vianants d’aquets que vostès proposen.

Sr. Doñate: Aquesta proposta figura en el POM provisional del que soc coautor i no és del parc Anselm
Clavé a Cabrils 2 que per això està el pont de la vela sinó de la zona per sota de “Can Rin” a la zona
comercial de Cabrils 2, i si aquesta proposta és del futur POUM i efectivament això és el del 2011.

Alcaldessa: Alguna pregunta més?

Sra. Ferrer:  Bona nit, això és una pregunta pel regidor de Cultura o comunicació el que vulgui que la
contesti, voldria saber ja que darrerament s’han aparegut en diferents xarxes socials diferents perfils del
museu  arxiu  en  principi  no  tenim  res  a  dir  però  voldríem  saber  sobre  quin  criteri  s’obren  perfils
d’organismes públics a les xarxes i sí es disposa algun llibre d’estil o document on estableixi una mica el
marc de publicacions, llenguatge, to que defineixin aquest tipus de perfils que son de l’Ajuntament.

Sr. Gil:  Si mes no una part si puc contestar, al to i llibre d’estil no hi ha però sí que es cert que hi ha
relació entre comunicació que sí li puc avançar ...en qüestió de comunicació ara tot just comencem, és
establir una Oficina de comunicació tindrem un servei de comunicació, una empresa ens proporcionarà
una persona amb la qual podrem establir aquesta política de comunicació ..una d’elles seria establir un
llibre de comunicació, d’estil i la segona és que avui s’ha sol·licitat un pla de comunicació amb l’ajut de la
Diputació de Barcelona i aquí sortirà un llibre d’estil de comunicació. 

En quant al perfil, crec que va ser voluntat de la Junta de gestió qui va proposar crear un perfil en aquest
sentit i igual que hi ha hagut perfils creats en la promoció de la Fàbrica i la regidoria de cultura ...no s’ha
posat cap impediment però a la que hi hagi un llibre d’estil segurament s’hauran de modificar, però la
veritat és que no s’ha posat cap problema a qui hi hagi tingut voluntat de fer-ho.

Sr. Serra: Jo tinc un prec i una pregunta ...diria que van dirigits a la mateixa regidora ...la pregunta es
sobre el grup de treball  de la riera, ens vam reunir  a principis any ara ja estem a principis d’abril  i
voldríem saber com a quedat els parlament o negociacions amb L’ACA i a quin punt estan?. 
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I la segona, és un prec o proposta de promocionar la marca de “Q de festa” com a distintiu per locals que
promociona un seguit  de recursos i  serveis  relacionats amb la  salut  benestar i  qualitat  això es una
iniciativa de la Generalitat, en principi aquesta marca l’adreço a vostè perquè el fet és que aquesta marca
s’atorga negocis privats i  és responsabilitat seva postular la seva obtenció, hi ha negocis que poden
obtenir-la associats  a la  seva activitat,  el  prec és promocionar aquesta marca per  poder forma part
d’aquesta xarxa.

Sra.  Gómez:  Li  contestaré la  primera pregunta ..no recordo quan,  però ja  s’ha fet  una reunió  amb
l’Agencia Catalana de l’Aigua en la qual els hi vam portar el resultat del diagnòstic que sabia fet i les
propostes per l’estabilització de la llera i tal com els hi vam exposar en el grup de treball no calia fer una
segona i estaven a disposició de com havia quedat l’Agencia Catalana de l’Aigua, de fet ens van felicitar
per com s’havia fet l’estudi per estabilitzar la llera les consideraven les menys agressives i assegurar
l’estabilitat i  el  que nosaltres hem fet és demanar un informe a l’ACA i  quan tinguem l’informe sigui
favorable, ja els traslladàrem el resultat.

Sr. Gil: En resposta al seu prec, com es deia “Q de festa” i qui ho promocionava?

Sr. Serra: “Q de festa” i ho promou la Generalitat i promou l’oci nocturn de qualitat, està tot a la pagina
web.

Sr. Gil:  No sabia el que m’estava dient sí era un perfil que estava promocionant algo que tenien que
saber o que era...ja està, ja m‘ha quedat clar.

Sra. Vinyals:  Sobre com s’han cobrat els rebuts del CEM els mesos de Gener, Febrer i  Març si no
existien els preus públics?

Alcaldessa: A veure els preus públics que estaven cobrant son els preus que estaven aprovats menys
l’IVA.

Sra. Vinyals: Però no eren preus públics, llavors eren preus de concessió.
 
Alcaldessa: No, no, la concessió tenia que passar els preus públics a l’Ajuntament i s’havien d’aprovar
en un Ple i això s’ha fet, però ara al quedar-s’ho l’Ajuntament no devenga IVA i això és el que s’ha restat i
ara aquests preus públic nous també s’han d’aprovar.

Sra. Vinyals: I l’altre pregunta és perquè s’ha acomiadat al Director del centre quan es va dir que es
quedaria amb tot el personal?

Alcaldessa: Perquè quan subrogues una empresa t’has de quedar amb tot el personal això no vol dir
que tot el personal ens agradi ...però és així i perquè hem acomiadat el director?..és perquè no era de la
nostra confiança ..ni ara ni abans però com estava contractat a una empresa privada poc podríem fer,
ara al passar a l’Ajuntament s’ha acomiadat.

Alcaldessa: Abans de donar pas al públic voldria llegir unes paraules que m’ha fet arribar un escrit de la
Sra. Laura Bosch Gerent Museu Col·lecció Municipal.

“Tal i com es va acordar en reunió de Junta ordinària del Museu, el dia 18 de gener de 2016, formalitzem
el registre de persones que en el transcurs de l’any 2015 han col·laborat d’una manera o altra amb el
Museu Col·lecció Municipal  i considerem oportú fer-ne esment al proper Ple de l’Ajuntament:

Durant  l’any 2015,  el  Museu Col·lecció Municipal  ha acceptat  prèvia proposta i  estudi  un seguit  de
documents i objectes que considerem d’interès per a la col·lectivitat, pel seu valor informatiu, gràfic i
cultural i que en vol afavorir la preservació i divulgació. Per altra banda, durant el transcurs d’aquest any
s’han realitzat varies exposicions i continuïtat el procés de recuperació de la memòria oral del nostre
municipi. Tot això no seria possible si els nostres veïns no s’impliquessin amb el museu. Fruit d’aquestes
trobades, s’ha pogut mostrar al públic, material i documentació gràfica cedida, que un cop escanejada en
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alta resolució queda incorporada al  fons.  La cessió  i  devolució dels objectes i  dels documents s’ha
formalitzat i ha deixat de tenir vigència automàticament.

És per tot això, que el Museu vol agrair d’una manera molt especial les següents persones:

Sr. Jaume Cuduñet i Sra. Helena Fontanills i família; Sr. Llorenç Coll i família; Sr. Francesc Chamarro ;
Família de Jaumar; Sra. Maria Josep Rovira Blanco; Família Carles-Tolrà Hjorth-Andersen; Sr. Francisco
Garcia; Sr. Pere Coll ; Sra. Pilar Font; Sra. Mercè Font; Sr. Ramon Boadella; Sra. Dolors Casanovas; Sr.
Sigfrid Galbany; Sr. Alfred Casanovas; Sra. Núria Casanovas; Sr. Barba; Família Vega; Sr. Josep Suari;
Sr. Josep Bargalló i Sra. Maria Rosa Abril i família; Sr. Salvador Bosch i Sra. Maria Martínez;  Sr. Alfred
Casanovas ; Sr. Miquel Pons; Sr. Joan Sala I Grau; Família Casanovas Altafulla; Sr. Joan Sala Grau,
Família Altafulla-Llongueras; Família Casanovas Altafulla; Sr. Ramon González; Andreu Sala; Sr. Julien
Schmitt; Pierre-Laurent Sinigaglia; Sr. Miguel Doñate; Sr. Miquel Ribas; Sr. Fermin Idoate; Sr. Vicenç
Amat; Sr. Joan Planas; Sr. Rosa de Can Borges; Família Llongueras-Llonch”.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les
vint-i-dos hores i vint 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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