
ACTA DE PLE NÚM. 7/15

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 30 de juliol de 2015

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

ASSISTENTS

Alcaldessa
Sra. Avelina Morales Serra

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

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

Secretària interventora 
Sra. Rebeca Just Cobos

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

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de les sessions plenàries extraordinàries de data 13 de juny i
9 de juliol de 2015

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2015.

3.- Dictamen d’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2016.
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4.- Dictamen de ratificació de la rectificació d’error material de l’annex 18 “vigilància del trànsit” de
l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de
Cabrils.

5.-  Dictamen  de  ratificació  de  la  rectificació  d’error  material  de  l’annex  19  “seguretat  en
instal·lacions municipals” de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter
personal de l’Ajuntament de Cabrils.

6.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  la  derogació  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  la
intervenció  integral  de l’administració municipal  en les activitats  i  instal·lacions del  municipi  de
Cabrils.

7.-  Dictamen d’aprovació  inicial  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  les  autoritzacions  de
terrasses i vetlladors al terme municipal de Cabrils i la correlativa derogació de les ordenances
afectades per aquesta nova regulació.

8.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de sorolls.

9.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal d’activitats musicals de
caràcter eventual

10.-  Dictamen d’aprovació  inicial  de la modificació de la base 20 de les bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2015.

11.-  Dictamen, a proposta del  Grup municipal  d’ERC, de transparència,  accés a la informació
pública i bon govern de Cabrils.

12.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents
a l’exercici 2014.

13.-  Donar  compte  del  decret  d’alcaldia  544/2015  d’aprovació  dels  informes  trimestrals
d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de
Cabrils

14.-  Donar  compte  del  decret  d’alcaldia  767/2015  sobre  el  règim  de  dedicació  dels  regidors
delegats

II. Part no resolutiva de la sessió

15.- Mocions

16.- 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

17.- Precs i preguntes

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries extraordinàries de data 13 de juny i
9 de juliol de 2015

1. Aprovació acta sessió extraordinària de 13 de juny de 2015:

 VOTACIÓ
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Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015, és aprovada per unanimitat,
amb el següent resultat en la votació:
Vots a favor:

o 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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

2. Aprovació acta sessió extraordinària de 9 de juliol de 2015:

 VOTACIÓ

Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària de 9 de juliol de 2015, és aprovada per unanimitat,
amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o 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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

2.- Dictamen d’aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2015.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“D’acord  amb el  sistema d’obtenció  de xifres  oficials  de població  establert  segons Resolució  de 25
d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’estadística (INE) i del Director General de
Cooperació Local, per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus
Padrons Municipals, amb referència 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a
terme durant l’exercici anterior.

D’acord  amb el  procediment  establert  per  Resolució  de 25 d’octubre de 2005,  de la  Presidenta de
l’Institut  Nacional  d’estadística  i  del  Director  General  de  Cooperació  Local,  per  la  qual  es  dicten
instruccions tècniques als Ajuntaments per a la revisió anual del Padró Municipal i per al procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 
En virtut del conveni d’Encomanda de la Gestió informatitzada del Padró Municipal d’habitants signat
amb la  Diputació  de  Barcelona  i  aprovat  per  unanimitat  del  Ple  de  la  Corporació,   en data  13  de
setembre de 2001, i vistes les actuacions relacionades amb el procediment establert. 
 
Complerts,  per  part  del  Departament  d’estadística  i  Població  de la  Diputació  de Barcelona,  tots  els
tràmits per a l’obtenció de la xifra oficial de població.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

És per l’exposat que es proposa al Ple l’aprovació dels següents 

ACORDS:

Primer.- Aprovar la xifra de 7.245 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de
Cabrils, a data 1 de gener  de 2015.

Segon.-  Ratificar la totalitat de la documentació tramesa per l’Ajuntament a l’INE,  segons consta en
l’expedient i als efectes oportuns.”

Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació:

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

o 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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

3.- Dictamen d’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2016.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“El Departament d’Empresa i Ocupació, inicia la preparació de l’ordre de Festes Laborals, elaborant un
calendari oficial de festes locals a Catalunya per l’any 2016.

L’article 2 de l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2016, disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i
Ocupació dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

L’article 37.2 del Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels
Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local.

L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per formular la
proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament.

Seguint les instruccions del Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel qual
demanen formular  la  proposta davant  aquest  ens,  es proposa al  Ple  de la  corporació  l’adopció  del
següent acord:
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Primer.- Proposar els següents dies com les dues festes locals del municipi de Cabrils per a l’any 2016

3 de maig Festa de la Santa Creu

31 d’octubre

Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
als efectes oportuns.”

Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació:

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

o 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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

4.- Dictamen de ratificació de la rectificació d’error material de l’annex 18 “vigilància del trànsit”
de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament
de Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Atès que en data 23 de juny de 2015 la Junta de govern local va adoptar l’acord pel qual es va resoldre
el que literalment és com segueix: 

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

Posteriorment mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2014 es va acordar l’aprovació ex
novo l’Annex 18 de l’ordenança, pel qual es crea el fitxer VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT, d’acord amb el
text que s’incorpora com a Annex.  
L’anunci es va sotmetre a informació pública, així com el text complet de l’Ordenança durant el termini de
trenta dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament. 
Transcorregut el termini no es van presentar al·legacions i reclamacions.
Posteriorment en data 17 de juny de 2015 RGE 3227/2015 l’autoritat catalana de protecció de dades
comunicà a l’ajuntament la existència d’una discordança fruit d’un error material a la procedència de les
dades. 
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Fonaments de Dret

Vist  l’article  105.2  de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  del  règim jurídic  de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la rectificació d’errors materials, que disposa: “
2. Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

En  virtut  de  les  atribucions  que  tinc  conferides  per  l’article  21.1  k)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les bases del règim local, 

RESOLC 

PRIMER.- Rectificar l’error material de l’Annex 18 a l’apartat Origen i procedència de les dades, d’acord
amb el següent redactat:

Allà on diu:
“-Origen de les dades: Captació d’imatges mitjançant càmeres de videovigilància.”

Ha de dir:

“-Origen de les dades: El propi interessat.” 

SEGON.- Donar trasllat al Ple del present acord als efectes de la seva ratificació. 

TERCER.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. 

QUART.- Notificar el present acord a l’Autoritat catalana de protecció de dades”. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

Per tot això, s’eleva al Ple de la corporació l’adopció del següent:

ACORD

Ratificar l’acord de Junta de govern local de data 23 de juny de 2015 mitjançant el qual es rectifica l’error
material de l’annex 18 apartat Origen i procedència de les dades.” 

Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació:

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

6



Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

5.-  Dictamen  de  ratificació  de  la  rectificació  d’error  material  de  l’annex  19  “seguretat  en
instal·lacions municipals” de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter
personal de l’Ajuntament de Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Atès que en data 12 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord pel qual es va
resoldre el que literalment és com segueix:

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

Posteriorment mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2014 es va acordar l’aprovació ex
novo  l’Annex  19  de  l’ordenança,  pel  qual  es  crea  el  fitxer  SEGURETAT  EN  INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS, d’acord amb el text que s’incorpora com a Annex.  
L’anunci es va sotmetre a informació pública, així com el text complet de l’Ordenança durant el termini de
trenta dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament. 
Transcorregut el termini no es van presentar al·legacions i reclamacions.
Posteriorment en data 5 de maig de 2015 RGE 2311/2015 l’autoritat catalana de protecció de dades
comunicà a l’ajuntament la existència d’una discordança fruit d’un error material a la procedència de les
dades. 

Fonaments de Dret

Vist  l’article  105.2  de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  del  règim jurídic  de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la rectificació d’errors materials, que disposa: “
2. Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

En  virtut  de  les  atribucions  que  tinc  conferides  per  l’article  21.1  k)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les bases del règim local, 

RESOLC 

PRIMER.- Rectificar l’error material de l’Annex 19 a l’apartat Origen i procedència de les dades, d’acord
amb el següent redactat:

Allà on diu:

- Origen de les dades: Captació d’imatges mitjançant càmeres de videovigilància.

Ha de dir:

- Origen de les dades: El propi interessat. 

SEGON.- Donar trasllat al Ple del present acord als efectes de la seva ratificació. 

TERCER.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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QUART.- Notificar el present acord a l’Autoritat catalana de protecció de dades. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

Per tot això, s’eleva al Ple de la corporació l’adopció del següent:

ACORD

Ratificar l’acord de Junta de govern local de data 12 de maig de 2015 mitjançant el qual es rectifica
l’error material de l’annex 19 apartat Origen i procedència de les dades.”

Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació:

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

6.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  la  derogació  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  la
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions del municipi de
Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Atès que l’Ajuntament de Cabrils disposa de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral
de  l'administració  municipal  en  les  activitats  i  instal·lacions  del  municipi  de  Cabrils,  aprovada
definitivament per acord de Ple de data 20 de setembre de 1999.
Vist  que en el  marc  de les actuacions de comprovació  i  revisió  de les ordenances municipals,   es
constata  que  l’ordenança  reguladora  de  la  intervenció  integral  de  l'administració  municipal  en  les
activitats i  instal·lacions del municipi  de Cabrils,  ha quedat obsoleta per l’entrada en vigor de la Llei
20/2009 del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Atès que l’aprovació i la derogació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de
la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d)  i 49 de la LBRL, i s’aproven per
majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels instruments d’ordenació urbanística, les
ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació.
 
Atès que l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  disposa  que  les  ordenances  s’entendran  aprovades
definitivament  amb  caràcter  automàtic  si  no  s’hi  presenta  cap  reclamació  ni  al·legació  durant  la
informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
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Vist l’informe jurídic i la memòria elaborada per l’alcaldia.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

Pels motius argüits, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT pels motius posats de manifest en la part expositiva, la derogació de
l’Ordenança Municipal reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i
instal·lacions del municipi de Cabrils.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord, mitjançant anunci a publicar al Butlletí
Oficial  de la província,  al  Diari  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya, i  en el  tauler d’anuncis de la
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. L’expedient de
referència podrà ser examinat per qualsevol interessat en el Departament de Serveis Tècnics de dilluns
a divendres de 9:00 hores a 14:00 hores. 

Tercer.-  L’Ordenança  esdevindrà  derogada  definitivament  de  forma  automàtica,  sense  cap  tràmit
ulterior, en cas que no es presenti cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma. En cas
que s’hagin  presentat  reclamacions o al·legacions durant  el  termini  d’informació  pública i  audiència,
s’hauran  de  resoldre  de  forma  raonada en  el  mateix  acord  d’aprovació  definitiu  que  expressament
s’adopti. 

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província la derogació definitiva de l’Ordenança per tal que
generi efectes a partir del dia següent a la seva publicació, inserint-se en tot cas en el Tauler d’Anuncis
de la Corporació i anunciant-se al DOGC les referències del BOP en que s’hagi publicat l’acord definitiu.”

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

Sra. Marta Gómez: Es proposa la derogació de la Ordenança reguladora de la intervenció integral de la
administració municipal en les activitats i instal·lacions per les següents raons:
Des de l´equip de govern estem fent una revisió de les ordenances, de totes les ordenances municipals.
Hem començat  per  unes  quantes,  però  la  nostra  idea  és  anar-les  revisant  totes  com és  la  nostra
obligació. Bàsicament en un principi el que s´ha fet és veure que hi hagués una concordança amb la
legislació  vigent  i  les directrius  europees que no estaven vigents en el  moment de redacció  de les
ordenances.  I  és el  cas d´aquesta primera.  Aquesta primera ordenança que és de l´any 1.999 està
basada en la Llei d´intervenció integral de la administració ambiental de l´any 98 i és una ordenança que
actualment és anacrònica respecte de la legislació vigent i les directrius europees perquè va sortir una
Llei a l´any 2009 de prevenció del control ambiental de les activitats econòmiques i llavors aquesta Llei
que va sortir  a l´any 2009 era una Llei  que el  que pretenia facilitar els tràmits sobretot  en aquelles
activitats que eren més inoqües pel medi ambient. 
Llavors què passa? Que la Llei de l´any 98 en la qual està basada l´ordenança no facilita aquests tràmits
i no concorda evidentment amb la legislació actual perquè està derogada. Llavors entenem que tenir una
ordenança que és anacrònica amb la legislació vigent i les directives europees no té sentit perquè el que
fa és donar inseguretat  a l´administrat  i  a més regula aspectes que no concorden amb la legislació
vigent. De manera que proposem la derogació i posteriorment ens posarem a treballar en la redacció d
´una nova ordenança. 
Que no tinguem ordenança, derogar aquesta sense tenir substitució de la nova no és en absolut cap
problema,  perquè  estem emparats  per  una  Llei  autonòmica,  una  Llei  estatal  i  també  per  directrius
europees.

Alcaldessa: Gràcies. Algú vol fer alguna intervenció? 
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 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

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

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

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

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

7.-  Dictamen d’aprovació inicial  de l’Ordenança municipal  reguladora de les autoritzacions de
terrasses i vetlladors al terme municipal de Cabrils i la correlativa derogació de les ordenances
afectades per aquesta nova regulació.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“L’ajuntament de Cabrils disposa de l’ordenança municipal de llicències d’ocupació de la via pública amb
taules i  cadires com a terrasses annexes a establiments de bar i  similars,  aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 21/07/2008 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 31/07/2008.

Així, mateix, l’ordenança de convivència ciutadana regula, en el TÍTOL V –Ús de la via pública-, Capítol II
–Usos privatius i comuns especials-, Secció 2a, la instal·lació de cadires, taules, vetlladors, para-sols,
etc.- (articles 71 a 74). 

Atès que l’equip de govern ha expressat la voluntat d’aprovar una nova ordenança per regular més
exhaustivament  la  instal·lació  de  terrasses  i  incloure  la  regulació  dels  vetlladors  i,  alhora,  derogar
aquelles disposicions que  s’hi oposin o la reiterin. 

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

Vist l’informe jurídic i la memòria elaborada per la regidoria d’Urbanisme i Habitatge.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.
Pels motius argüits, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions
de terrasses i vetlladors al terme municipal de Cabrils, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex.

Segon.- APROVAR INICIALMENT la derogació de l’Ordenança Municipal reguladora de les llicències
d’ocupació de la via pública amb taules i cadires com terrasses a establiments de bars i similars.

Tercer.- APROVAR INICIALMENT la derogació de la Secció 2a del Capítol II del Títol V (articles 71 a 74)
de l’Ordenança de convivència ciutadana de Cabrils, i adequar la correlació dels articles que segueixen.

Quart.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords,  mitjançant anunci a publicar  al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. L’expedient de
referència podrà ser examinat per qualsevol interessat en el Departament de Secretaria, de dilluns a
divendres laborables de 9:00 a 14:00 hores. 

Cinquè.- Les ordenances esdevindran aprovades i derogades definitivament de forma automàtica, sense
cap tràmit ulterior, en cas que no es presenti cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma.
En  cas  que  s’hagin  presentat  reclamacions  o  al·legacions  durant  el  termini  d’informació  pública  i
audiència,  s’hauran  de  resoldre  de  forma  raonada  en  el  mateix  acord  d’aprovació  definitiu  que
expressament s’adopti. 

Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius d’aprovació i derogació de les
ordenances.”

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

Sra. Marta Gómez: Com he explicat fa un moment estem revisant ordenances. Aquest és el cas d´una
ordenança que hem revisat en profunditat i proposem la derogació completa i la substitució al mateix
temps per una nova ordenança. Per què la derogació completa? Per no anar rectificant article per article
ens  ha  semblat  molt  més  fàcil  derogar-la  completament  i  fer-ne  una  de  nova.  No  pas  perquè  no
contempli les coses que ja contemplava l´ordenança anterior. 
Bàsicament els canvis que es proposen en aquesta ordenança són regular més específicament quins
són els tràmits que cal fer quan una activitat vol posar una terrassa en un espai públic i quines són les
condicions que ha de complir. O sigui és més específica respecte al que era l’ordenança anterior. També
s´ha inclòs el tema dels vetlladors que fins ara no estava específicament inclòs dintre de l’ordenança i
com hi  ha hagut demanda d´aquest  tipus d´instal·lacions en el  municipi,  hem cregut convenient que
quedés regulat perquè així l´administrat quan demana aquest tipus d´ocupacions sàpiga perfectament
què és el que pot fer i el que no pot fer. 

Alcaldessa: Gràcies. Algú vol fer alguna intervenció?

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

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

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
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o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

8.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de sorolls.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“L’ajuntament de Cabrils disposa de l’ordenança municipal de sorolls. Atès que l’equip de govern té la
voluntat  de modificar el cos de l’ordenança, en el seu article 26.

Vist els informes emesos pels Serveis Tècnics i per la Secretaria-Intervenció.

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

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

Pels motius argüits, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 26 de l’Ordenança municipal de sorolls, d’acord
amb el text que s’incorpora a continuació:

“Article 26.- Disposició de caràcter general
1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls acústics i totes les

altres  activitats  a  l’aire  lliure  que  tinguin  una  incidència  acústica  significativa  han  de  disposar
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la
seva possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc i es tramitaran conforme a
la  Llei  11/2009,  de  6  de  juliol  d’espectacles  i  activitats  recreatives  i  els  reglaments  que
desenvolupin l’esmentada norma.

2. A les terrasses d’ús públic o exterior dels establiments no és permesa la instal·lació de qualsevol
mena d’element acústic extern o de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu sense
autorització  expressa,  la  qual  ha  d’assenyalar  les  condicions  a  complir  per  minimitzar  la  seva
possible incidència  a la via pública segons la zona  on tinguin lloc  i  es tramitaran conforme a
l’ordenança reguladora d’activitats musicals de caràcter eventual dels establiments públics.

3. Les carpes i discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador-enregistrador, d’acord amb
l’establert a l’Annex 8, per tal d’assegurar que no se sobrepassin els valors límit establerts.”

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini  de 30 dies hàbils, per tal que es

12



puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. El termini d’informació pública començarà a comptar des
del dia de la publicació de l’anunci al BOP. 

Tercer.-  Disposar que,  si  no s’hi  formula  cap al·legació ni  reclamació  durant  el  termini  d’informació
pública,  l’Ordenança que ara s’aprova inicialment  quedarà aprovada definitivament  sense cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.”

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

Sra. Marta Gómez: En el cas d’aquesta ordenança l’únic que es fa és a l’article 26; es fa un esment de
la Llei  11/2009 d’espectacles i  activitats  recreatives.  En el  punt  1 l’únic  que es fa és afegir  que es
tramitaran conforme a aquesta Llei. És a dir que no és cap canvi perquè igualment hi ha que tramitar-ho
conforme a aquesta Llei. Però el punt 3 de l’article 26 el que sí que fa, de l’ordenança actual de soroll, és
regular el tràmit que una activitat musical de caràcter eventual d’un establiment públic vulgui demanar el
tràmit que ha de fer per sol·licitar aquesta activitat.
L’ordenança de soroll i l’ordenança d’activitats musicals de caràcter eventual dels establiments públics
són dues ordenances que són tangents, que són diferents però que són tangents, tenen un punt en
comú. En aquest cas és aquest. L´ordenança de sorolls el que regula són tots els aspectes de soroll i
evidentment les activitats musicals de caràcter eventual és un aspecte de soroll. El que passa és que en
el municipi ja tenim una ordenança específica per les activitats musicals de caràcter eventual. Per tant, el
lògic és que l’ordenança de soroll remeti directament quan es tracta d’activitats musicals de caràcter
eventual a l’ordenança. En el seu dia és normal que no remetés perquè inicialment quan es va redactar
l’ordenança de sorolls encara no teníem l’ordenança reguladora de les activitats musicals de caràcter
eventual, o sigui és normal que no fes esment. Un cop ja tenim aquesta ordenança, el lògic és remetre
per no crear, com he explicat abans, aquesta possible inseguretat a l’administrat de dir què haig de
complir, el que diu l´ordenança de soroll o la d’activitats musicals? Doncs evidentment per això remetem
directament. I  el contingut del punt  3 de tots els temes que se li  demanen a una entitat  que vulgui
demanar una activitat musical de caràcter eventual, es recullen com veurem després a la ordenança
reguladora d’activitats musicals de caràcter eventual. L’únic canvi que es proposa a l’ordenança de soroll
és aquest. Gràcies.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció? Sr. Raül?

Sr. Raül Serra: Des del punt de vista d´Esquerra de Cabrils volem aturar-nos a reflexionar sobre la raó d
´aquesta ordenança i sobre la seva aplicació. No escapa al coneixement de ningú que tot i existir una
ordenança municipal de sorolls, moltes vegades aquesta es vulnera. Ja sigui pel seu desconeixement o
per voler evitar el conflicte en la majoria de casos els veïns no denuncien les infraccions acumulant la
molèstia i alimentant una animositat cada cop major cap a aquells que no els deixen dormir o els causen
qualsevol  perjudici.  Precisament  per  aquesta  raó  creiem  que  aquesta  és  una  bona  oportunitat  per
reconèixer la maduresa de la societat cabrilenca i fomentar el seu empoderament col·locant als veïns al
capdavant de la maquinària administrativa que, en aquest tema, no pot fer res més que posar-se al seu
servei. Així, doncs, Esquerra-Cabrils vol en primer lloc posar-se al costat de veïns i veïnes que pateixen
aquesta situació i animar al govern a fer complir l´ordenança municipal de sorolls de forma proactiva, fent
campanyes també de sensibilització, informant als establiments, usuaris i veïns que puguin provocar les
molèsties  evitant  la  situació  de  caure  en  una  actitud  reactiva  pendent  de  rebre  una  reclamació  o
denúncia reiterada per exigir-ne el compliment.
I en segon lloc proposem que la modificació de l´ordenança municipal de sorolls es dugui a terme a
través d´un procés de participació ciutadana, que permeti la formació i informació necessàries a tots els
agents participants, veïns, comerciants i hostalers, empresaris, centres docents, etc, per tal de garantir
que podran emetre el seu judici  de forma fonamentada i amb tot el coneixement necessari, fent especial
incís en la necessitat d´exposar obertament les seves demandes i  necessitats en l´aspecte que ens
ocupa. Perquè estem convençuts que només des d´una posició proactiva també dels afectats es pot tirar
endavant una ordenança tan sensible com aquesta transformant-la en una eina útil i racional per tothom.
Perquè estem convençuts que només des de la participació en la confecció de l´ordenança tots ens
farem prou coneixedors del que es pot i del que no es pot fer i a través del compromís derivat d’aquest
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procés garantir el respecte mutu entre veïns. Perquè estem convençuts que ningú sap millor que els
veïns  que  ho  pateixen  quines  són  les  necessitats  en quant  a  l’emissió  de  sorolls  i  quines  són  les
fronteres que no es poden rebassar perquè al  cap i  a la fi  per més o menys decibels  que permeti
l’ordenança el que importa és posar control sobre el que suposa una molèstia en un tema tan delicat com
el descans i l’àmbit privat de les persones. I en resum perquè estem convençuts que només és el criteri
de fer polítiques per al poble amb el poble és com es pot avançar en la bona direcció. És per aquesta raó
que Esquerra Cabrils votarà en contra de qualsevol modificació de l´ordenança municipal de sorolls que
no es dugui a terme en aquestes condicions, perquè creiem que aquesta és una oportunitat que els
cabrilencs i cabrilenques no podem deixar escapar.

Alcaldessa: La regidora havia demanat la paraula. Després el Sr. Peter.

Sr. Marta Gómez: Nosaltres ara proposem aquest canvi que no vol dir que no revisem l´ordenança com
he dit estem treballant en equip en això. De fet el que volem és que tots els grups participin d’això.
Proposem aquest canvi pel tema de concordança entre ordenances, no pas perquè no vulguem revisar
l’ordenança. Totalment d’acord en que l’ordenança de sorolls és una ordenança molt important perquè
sempre se l´encassilla  en el tema mediambiental, per això jo estic aquí explicant-la com a regidora de
medi ambient. Per mi és una ordenança que afecta molt més a la salut que al medi ambient, tot i que
també al  medi  ambient.  Per  tant  és una ordenança que regula  temes molt  sensibles a la  població.
L’ordenança  tot  això  que  vostè  deia  ja  ho  regula:  regula  sancions,  regula  controls,  voluntaris,  no
voluntaris, etc,  i de fet, l’ordenança recull estrictament tot el que ja recull la Llei de soroll. En aquest
sentit  no pensem que el  canvi  que nosaltres proposem vagi  en contra ni  de poder fer el  que vostè
proposa, que nosaltres ja ho estem fent. Porto un mes com a regidora i s’han fet controls, s’han fet una
sèrie de coses en activitats que podrien o poden o causen molèsties a la població. Per tant no crec que
el que vostè digui o està afirmant, ho sento però des de que jo estic al govern, des de que s’ha iniciat
aquesta legislatura no veig que sigui així. Això per una banda. 
I per l’altra banda, comentar bàsicament que no som per res poc sensibles a aquesta problemàtica. Per
res. Tot el contrari. Gràcies.

Alcaldessa: El Sr. Oberle?

Sr. Peter Oberle: Bona nit. La meva intervenció va tant pel punt vuit com pel següent i diu: 
La  simplificació  i  la  homogeneïtzació  d’ordenances  és  necessària  per  facilitar  l’orientació  tant  dels
ciutadans que tenen que aplicar-les com dels tècnics que han de comprovar-les. No obstant això no
poden i  no  han  de  ser  una  pantalla  de  fum i  excusa  per  precisament  la  seva  aplicació  correcta  i
consistent,  així  com  la  seva  comprovació  eficient  i  efectiva.  Pel  que  fa  a  l’ordenança  de  soroll  i
l’ordenança d’activitats musicals eventuals, aplicació correcta i consistent significa que els horaris i nivells
de soroll s’han de complir i s’han de complir sempre. 
Al centre del poble la principal font de sorolls als estius són les terrasses dels restaurants amb dos
concrets com a punts de conflicte: Can Rin i L´hort.  Sóc el primer que defensa l’activitat de la restauració
com a motor econòmic de Cabrils i crec fermament que s’ha de mantenir, millorar i ampliar en el futur.
Però  aquesta  activitat  s’ha  de  desenvolupar  també  en  condicions  de  sociabilitat,  econòmica  i
mediambiental i el soroll provocat principalment per a ús musical tant de fons com concerts en viu a l’aire
lliure, és en la seva naturalesa una contaminació, uns efectes negatius en la salut de les persones i és
considerat com a contaminació acústica per la llei. Els promotors d’aquestes activitats han de complir
amb els horaris establerts sempre i no una vegada sí i altres no. I si l’ordenança estableix fins a les 23
hores, són les 23 hores, no les 23 hores més el temps que necessita la policia municipal per arribar a l
´alerta per la queixa dels veïns. Els promotors han de complir amb els nivells de decibels establerts
sempre  i  no  com passa  actualment,  sobrepassar  de  manera  sistemàtica,  just  el  dia  que  es  pretén
realitzar una medició oficial per insistència dels veïns, el nivell acústic és considerablement més baix. Jo
visc a dalt del cementiri i cada dijous escoltava els concerts de Can Rin a casa i no vull imaginar-me el
nivell acústic que estan vivint els veïns de Cabrils 2, el centre i les àrees amb visió directa. 
Amb comprovació eficient de l´ordenança de soroll i de la d´activitats musicals eventuals, vull dir que els
actors que intervenen en aquesta tasca de comprovació tinguin els mitjans adequats, tinguin la formació
adequada i tinguin les instruccions adequades. Els últims dos anys el tema soroll ha passat més d´una
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vegada com a tema de Ple. Que la Policia no tenia l´aparell per mesurar el nivell acústic, que després
que no estava calibrat, que no tenia formació per utilitzar-lo etc. I per veïns sé que no s´exigeix, si no els
exigeixen un protocol de la seva actuació ni tan sols deixen constància i tot queda en una mena de
nimba. 
Això no es pot anomenar comprovació eficient, i em vull estalviar altres qualificatius. Però el que sí vull
manifestar és la sensació d´indefensió que està creant en els veïns afectats. I finalment, per comprovació
efectiva s´ha d´entendre aquella comprovació que té com a resultat un efecte final al de l´esmentada
aplicació correcta i consistent a l´ordenança tant de soroll  com d´activitats musicals. I  em dirigeixo a
vostè, Sra. Regidora d´Urbanisme i medi ambient, vostè és la nova titular i no és la responsable del
passat. S´ha llegit les ordenances al detall amb el resultat d´haver trobat les diferències, incongruències
entre  elles  que  avui  són  punt  del  Ple.  Li  prego  per  favor:  feu  que  es  compleixin  les  esmentades
ordenances a partir d´ara, analitzi els processos de comprovació, els seus actors i corregeixi els errors
que trobi. I faci-ho a la llum del dia. És a dir, avisant als restauradors, als veïns i als actors interns de l
´Ajuntament perquè tots ho sàpiguen i una forma de fer-ho seria fer una convocatòria d´una reunió entre
aquests tres col·lectius. 
Ara ningú sap si aquestes ordenances són vàlides en el seu redactat actual perquè no s´apliquen de
forma correcta i consistent, ni són comprovades de forma eficient i efectiva.
El  primer  objectiu,  Sra.  Regidora,  hauria  de  ser  que  els  tres  col·lectius  confirmessin  la  correcta  i
consistent aplicació de les ordenances. I si després resulta que un o diversos dels col·lectius afectats
tinguessin  queixes  del  redactat  actual  seria  motiu  de  buscar  la  modificació  necessària  i  si  pot  ser
consensuada entre tots els col·lectius de l´aspecte concret de la queixa. M´agradaria escoltar de vostè el
seu compromís de l´aplicació correcta i  consistent així  com la seva comprovació eficient i  efectiva d
´aquestes ordenances en el text que avui ha aprovat en el Ple.

Alcaldessa: Regidora?

Sr. Marta Gómez: Bé, en resposta al que vostè em pregunta, el compromís hi és, el compromís hi és
des del primer dia. Nosaltres inclús als restauradors sí que els vam avisar de que els hi faríem controls
sense dir ni quin dia ni quan. Sí que disposem d´aparell, de sonòmetre, de personal instruït per fer les
medicions i de com s´han de realitzar les medicions seguint tot el protocol que marca la Llei de soroll en
el seu annex III en aquest cas, i per lo tant no entenc per què, personalment ho he comprovat com es fan
les mediciones, personalment he comprovat tot això i inclús el sonòmetre l´he tingut a les meves mans i
tot això es realitza correctament. Per tant, la comprovació eficient es fa i em reitero del que he dit abans
que durant aquest mes ja s´ha fet vàries vegades i es continuarà fent. No arrel de que tinguin que haver-
hi o no ni queixes ni denúncies sinó arrel de que és la nostra feina. 
No hem de confondre el que s´apliqui o no l´ordenança, l´ordenança s´aplica, amb que una activitat es
realitzi o no correctament, l´ordenança s´aplica, perquè l´ordenança diu quins són els tràmits que s´han
de fer  per  sol.licitar  una activitat  d´aquest  tipus.  S´exigeix  tota  una sèrie  de documentació,  aquesta
documentació es verifica, es comprova i en funció d´això  es dóna o no es dóna la llicència per fer l
´activitat. L´ordenança també regula quin ha de ser el règim sancionador i sota quines premisses i això s
´aplica. Per tant el que no entenc és que digui que no apliquem les ordenances. I tant que les apliquem.
Una altra cosa és que això no assegura que aquella activitat no estigui complint el que va dir, el que es
va comprometre quan va presentar tota la documentació per la qual se li va sol·licitar quan sol·licitava la
llicència. Per exemple si una activitat diu jo faré l’activitat musical de tal hora a tal hora i tinc que complir
tants decibels i tinc instrumental per assegurar que no em passo d’aquells decibels, evidentment si aquell
dia no ho fa no és per què l’ordenança no s’hagi aplicat correctament. Una altra cosa és que la nostra
feina és comprovar això,  però no té res a veure aplicar l´ordenança, l´ordenança s´aplica, i  s´aplica
correctament i s´ha aplicat sempre correctament i l´altra és que la nostra feina és comprovar que allò les
condicions amb les quals s´ha sol.licitat la llicència d´aquella activitat  es compleixin.  I això també ho
estem fent amb l´instrumental adequat i amb el personal adequat i seguint el protocol que marca la Llei. 
Igualment reitero que el compromís el tinc, l´adquireixo,  ja el tenia, però ho dic en veu alta de cara a
tothom que se sàpiga i jo també he parlat amb veïns afectats i també amb les activitats i ho continuaré
fent, perquè el que hem de fer és aconseguir que es puguin fer activitats i aconseguir que els veïns no es
vegin  molestos per aquestes activitats  perquè no se superin els decibels que marca la legislació  i  l
´ordenança.  D´acord?  Això  és  la  nostra  feina,  poder  conjuminar  les  dues  coses  i  ho  farem  i  ho
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continuarem fent perquè ja he dit abans que per nosaltres el tema del soroll és un tema molt sensible en
el qual no deixarem de posar els ulls. No s´acaba el tema amb una revisió de l’ordenança ni molt menys.
Gràcies. 

Alcaldessa: Sr. Doñate?

Sr.  Miquel  Doñate:  Jo  ara  he  de  mostrar  la  nostra  sorpresa  del  que  es  va  parlar  a  la  comissió
informativa i coses que surten aquí. Ja vam dir i ho vam dir públicament comunicant-nos amb part dels
sectors implicats i també a través del web que la nostra perspectiva era que enteníem que això era un
conflicte social i per tant s´havia de solucionar o de solventar a través de mesures més enllà de la Llei.
La Llei existeix i entenia que el que es proposava avui al punt 8 i al punt 9 i així es va explicar i així ho he
pogut veure als documents era precisament que d´alguna manera el que es feia temporalment i així ho
vaig entendre i vull creure que és aquest el compromís, el que es feia és ajustar per donar certitud a
totes dues parts respecte el que ja es feia en relació al soroll o les activitats de caràcter eventual. Per
tant jo entenc que en aquest sentit i ara en lloc de les dotze que posava una i de les onze que posava l
´altra, totes dues siguin les onze, entenc com a pas o protocol tramitari de moment està bé. 
Ara bé, torno a insistir i crec que és important que veig que aquesta idea d´un procés participatiu però
evidentment, vull pensar que no sé si des del desconeixement o la complexitat del fenòmen es planteja
com un procés de participació  ciutadana quan està  parlant  d´un procès de participació  o de gestió
participada. Ho dic perquè pensar que es pot decidir el nombre de decibels per part del ciutadà en funció
de la seva subjectivitat és obviar que la Llei de la Generalitat i la Llei de l´Estat és la que determina el
nombre de decibels etc, etc.  Per tant crec que tampoc s´ha de confondre donar falses expectatives a
aquest procés perquè encara es podria fer més greu el conflicte existent. Per tant jo crec que s´ha d
´aplicar la Llei que existeix, s´han de millorar segurament les ordenances que hi ha ara o de les que es
pot fer un tràmit temporal, però jo crec que és important que es comenci a presentar aquesta idea de
juntar  a les diferents  parts  implicades,  això  vol  dir  en un acte  públic  i  una cosa més important,  és
començar a segregar o a separar aquelles qüestions que semblen barrejades, soroll, activitats culturals o
altres activitats que es fan i no presentar-les juntes perquè despista o ens confon sobre quines són les
formes d´actuar en cada una d´elles.
Ho dic perquè s´està parlant d´un local, no vull fer-li més propaganda,  no sé si positiva o negativa, però
és diferent els concerts que es produeixen que les copes que se serveixen per la nit.  Per tant crec que
no podem tractar-lo de manera col.lectiva o a la vegada, perquè són dos realitats diferents en diferents
horaris com hem pogut copçar per els mateixos veïns afectats, també estic al camp directe d´acció d
´aquest local, és diferent. Tanmateix crec que a més hi ha unes conseqüències que amb raó incomoden
als veïns que té que veure no tan amb l´activitat com amb les conseqüències d´aquesta activitat i crec
que aquí encara s´hauria d´aplicar més i no estaríem en aquesta ordenança. Com és per exemple que
aquella persona que li acaben de donar aquell local ràpidament el que fa és desplaçar-se i sortir d´aquell
aparcament  i  que  també  genera  molèsties.  Per  tant  crec  que  estem  parlant  d´un  problema  que
trascendeix l´ordenança de sorolls i l´ordenança d´activitats eventuals de caràcter musical i tindríem que
començar a treballar tots plegats, també veïns, veïnes etc. per entendre aquesta complexitat i abordar-la.
Perquè si no, passarà a Cabrils com ha passat a molts altres municipis, grans o petits, que es converteix
en un conflicte, com dèiem, enquistat. 

Alcaldessa: Algú és vol....? Carme?

Sra. Carme Torres:  Des del Partit Popular, el dia en què es va fer la comissió informativa, estàvem d
´acord en que s´havia de fer alguna modificació per adaptar-ho a la nova Llei tal com va explicar la
regidora d´urbanisme,  la  Sra.  Gòmez.  Però de  la  comissió  informativa  cap  el  dia  d´avui  hem rebut
diferents queixes de veïns que estan afectats i nosaltres avui volem demostrar solidaritat amb aquests
veïns perquè estic d´acord tant en el que ha dit el regidor d´Esquerra Republicana com el regidor del
PSC. Realment en tot el que exposen estem d´acord i per tant en solidaritat amb els veïns afectats
votarem en contra de la moció.

Alcaldessa: Sra. Gómez?
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Sra. Marta Gómez: Jo crec que el Sr. Doñate ho ha explicat molt bé. No té res a veure tot i que està molt
relacionat i no ho podem obviar la problemàtica que puguin donar aquestes activitats amb els veïns amb
el  que  estem  proposant  ara.   Estem  proposant  simplement  una  concordança  entre  ordenances.
Aleshores no entenc què té que veure una cosa amb l´altra. O sigui, que hem de fer complir l´ordenança
de sorolls i d´activitats musicals de caràcter eventual en establiments públics, òbviament;  que hem de fer
que problemes enquistats se solucionin i hem de buscar de quina manera es pot solucionar, òbviament.
Que nosaltres hem de complir i vetllar per què es compleixi el que estableixen les llicències d´aquest
tipus d´activitats, òbviament. Ara, a mi em costa, entenc que surtin aquestes coses en el Ple i que es
preguntin, però em costa veure què té que veure una concordança entre ordenances perquè l´únic que fa
l´ordenança de soroll és remetre a la ordenança d´activitats musicals de caràcter eventual i esmentar una
Llei. És l´úmic que es proposa en aquesta ordenança, no entenc qué té que veure amb la problemàtica.
Entenc que surti això i crec que és bo que surti, crec que és molt bo perquè és un problema que hi ha al
municipi com hi ha en molts altres municipis i hem de posant-s´hi molt forts per trobar-hi solució. Ara,
repeteixo, no entenc què té que veure. Gràcies.

Alcaldessa: El Sr. Doñate?

Sr. Miquel Doñate: A colació de l´exposició de la Carme, voldria deixar clar que el nostre vot tot i ser a
favor, també ho fem en solidaritat amb els veïns perquè pensem que el concert es pugui fer a les onze,
tant pel restaurador saber que tan pot fer-ho fins les onze pels veïns saber que es pot fer fins a les onze,
millor  que fins a les dotze. 

Alcaldessa: Algú més vol prendre la paraula?

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

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

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

Vots en contra:

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

9.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal d’activitats musicals
de caràcter eventual

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“L’ajuntament  de  Cabrils  disposa  de  l’ordenança  municipal  reguladora  de  les  activitats  musicals  de
caràcter eventual dels establiments públics. 

Atès que l’equip de govern té la voluntat  de modificar el cos de l’ordenança, en els articles 2 i 3.

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

Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics i de la Secretària-Intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

Pels motius argüits, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 2 i 3 de l’Ordenança reguladora de les activitats
musicals  de caràcter  eventual  dels  establiments  públics,  d’acord  amb els  textos  que s’incorporen  a
continuació:

“Article 2:  Autorització de l’activitat eventual

Les  activitats  de  restauració  que  es  preveuen  a  l’annex  I  del  Reglament  d’Espectacles  i  activitats
recreatives disposaran per si mateixes la reproducció de música de fons ambiental. En relació amb les
actuacions en  directe  que facin  aquest  tipus d’establiments,  es requerirà  la  comunicació  prèvia  per
desenvolupar l’activitat, que hauran de presentar amb una antelació mínima de 15 dies, acompanyada
de la següent documentació:

1. una memòria explicativa amb el contingut mínim següent:
a. activitats de ball i amenització musical que es pretenen realitzar
b. calendari d’execució
c. horaris
d. estudi acústic on es determini la potència sonora de la font i mesures correctores a aplicar per donar
compliment a l’ordenança municipal de soroll i vibracions del municipi de Cabrils 
e.  descripció de les característiques dels equips utilitzats  de reproducció de so,  indicant  la potència
acústica de so dels equips i orientació dels mateixos per tal de minimitzar les molèsties de sorolls a
tercers

2. còpia de les llicències i autoritzacions de què disposi l’establiment principal. 
A la vista de la sol·licitud i la documentació presentada, l’Ajuntament autoritzarà o denegarà en funció del
nivell  de  tolerància  admissible,  de  les  repercussions  negatives  de  l’activitat  sobre  l’entorn  i  de  la
suficiència i grau de fiabilitat de les mesures correctores proposades per a corregir-les. Es denegaran en
qualsevol  cas,  aquelles  sol·licituds  d’establiments  que  no  disposi  de  les  llicències  o  autoritzacions
principals de l’activitat en vigor segons la normativa aplicable. 
L’acord  d’autorització  podrà  imposar  les  condicions  pertinents  per  assegurar  que  l’activitat  es
desenvoluparà en les condicions més idònies per a l’assoliment de les finalitats de l’ordenança.
Qualsevol  modificació  de  l’activitat  autoritzada  requerirà  la  prèvia  sol·licitud  i  obtenció  d’una  nova
autorització.”

“Article 3. Horaris
Les activitats  eventuals  regulades per  aquesta ordenança només es podran desenvolupar dins dels
següents horaris:

• Horari de les 10:00h fins les 23:00h.
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Fora d’aquestes franges horàries restaran prohibides.”

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

Tercer.-  Disposar que,  si  no s’hi  formula  cap al·legació ni  reclamació  durant  el  termini  d’informació
pública,  l’Ordenança que ara s’aprova inicialment  quedarà aprovada definitivament  sense cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.”

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

Alcaldessa: Sra. Regidora?

 Sra. Marta Gómez: A veure. En aquest cas, què es proposa? Ho resumeixo perquè quedi clar. L
´ordenança d´activitats musicals de caràcter eventual dels establiments públics en aquest cas el
que es proposa és el canvi concretament en dos articles, l´article 2 i l´article 3. 
L´article 2 és el que regula els tràmits que cal fer per sol.licitar una activitat d´aquest tipus. Com
he dit abans, aquests tràmits també estaven regulats en l´ordenança de soroll. Exactament el
que deia una ordenança amb l´altra no concordava a la perfecció. Llavors el que hem fet, com he
dit abans, hem tret la regulació dels tràmits a fer de l´ordenança de soroll i els hem posat en
aquesta, que ja hi eren, i llavors el que s´ha fet és completar part dels tràmits que sortien en l
´ordenança de soroll en els tràmits que sortien aquí. M´explico perquè em sembla que ho he fet
massa llarg.
Bàsicament  no és que diguessin  coses diferents  sinó que es deien de manera diferent.  Per
exemple la ordenança d´activitats musicals demanava que es presentés a la memòria explicativa
el grau de contaminació acústica previst i en canvi  l´ordenança de soroll  demanava que a la
memòria explicativa se li adjuntés un estudi acústic on es determini la potència sonora de la font i
les mesures correctores a aplicar per donar compliment a l´ordenança. Com veieu no és que
siguin  coses contradictòries.  En un cas es deia  que es determinés el  grau de contaminació
acústica previst i en l´altre un estudi acústic, que, evidentment, és molt més complert. Per no
crear ambigüitats ni inseguretat en l´administrat creiem que és molt millor que es demani l´estudi
acústic on es determini la potència sonora i les mesures correctores que no pas un grau de
contaminació acústica que això pot ser tant tot un estudi acústic com dos línies. I  llavors en
aquest sentit creiem que que és molt millor que la ordenança d´activitats musicals incorpori no
pas que s´ha d´establir el grau de contaminació acústica sinó que s´incorpori un estudi acústic.
Nosaltres  ja  ho  estàvem demanant  això,  no  vull  que  sembli  que  ara  demanarem una cosa
diferent, simplement quedarà clar en aquesta ordenança que és això el que es demana. Així
mateix passa en un altre punt del tràmit a fer que és la descripció de les característiques dels
equips utilitzats de reproducció de so. No és que l´ordenança d´activitats musicals no ho exigia,
però no ho exigia amb aquest detall. Per tant l´únic que estem fent és traslladar-ho aquí. Aquest
seria el canvi de l´article 2.
I respecte a l´article 3, és un tema d´horaris que el regidor, el Sr. Doñate abans ja s´ha avançat i
ho  ha  comentat.  L´ordenança  de  soroll  no  regula  explícitament  els  horaris  de  les  activitats
musicals de caràcter eventual, perquè no és la seva funció, però sí que en l´article 28 parla de
les instal.lacions amb  sistemes de megafonia. I en aquest article 28  es parla de que aquestes
instal.lacions han de complir l´horari de 8 a 23 hores. En canvi l´ordenança d´activitats musicals
parlava d´una franja horària entre les 10 i les 24 hores. Torna a haver-hi una no concordança. En
aquest sentit el que fem és corregir l´horari de l´ordenança d´activitats musicals posant el rang
que molesti menys als veïns, de 10 a 23. Ara segons una ordenança de 8 a 23 els sistemes de
megafonia, no les activitats musicals, i en l´altre de 10 a 24. El canvi proposa que es puguin fer
activitats d´aquest tipus de 10 a 23 precisament vetllant pel descans dels veïns. Hem eliminat
uns rangs horaris entremitjos que sortien a l´activitat musical de sorolls  per no posar pals a les
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rodes a activitats  recreatives infantils,  per exemple,  que es poguessin  sol.licitar al  municipi,
perquè  no ens hem de  centrar  només en les  activitats  musicals  com hem dit,  un bar  o  un
restaurant concret que surti com hem dit abans, sinó que això és un tema molt més ampli. 
Són els únics dos canvis que es proposen a l´ordenança d´activitats musicals. Gràcies.

Alcaldessa: Gràcies. Algú vol fer alguna intervenció? Sr. Raül?

Sr.  Raül  Serra:  Entenent  que  l´ordenança   municipal  d´espectacles  musicals  és  una  cosa
diferent  i  a  més  està  supeditada  sempre  a  l´atorgament  del  permís  de  l´Ajuntament  i  al
compliment  de  l´ordenança  municipal  de  sorolls;  entenent  que  havent  considerat  les
modificacions que vostès hi volen fer consistents en el canvi en les hores que  es poden dur a
terme els espectacles musicals i que aquestes modificacions es consideren racionals i adients;
entenent en aquest sentit que celebrem que l´horari en que es permet que se celebrin aquest
tipus d´activitats s´hagi modificat deixant enrere l´arbitrarietat de l´anterior normativa que prohibia
aquest tipus d´activitat entre les 12 i les 5 de la tarda i entre les 7 i les 9 del vespre, normativa per
altra banda que s´ha començat a aplicar aquest mateix mes de juliol i entenent que donat que l
´horari per al desenvolupament d´aquestes activitats es restringeix de les 12 a les 11 de la nit  i
que per tant s´entén que és una mesura que redueix la possibilitat de vulnerar el dret dels veïns
a no percebre emissions de soroll  en el  seu domicili  més enllà  de les habituals  i  tolerades
derivades de la vida en comunitat, Esquerra-Cabrils votarà a favor de la proposta. 

Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció?

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

o Grup municipal  de  CiU: Senyors/es  Avelina  Morales  Serra,  Oriol  Gil  Tomàs,  Manuel  Pérez
García, Francesc

o Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons
o Grup municipal d’ERC-CxC-AM:  Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite

Viñals Clemente, Laia Ferrer Sellés 
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

10.- Dictamen d’aprovació inicial  de la modificació de la base 20 de les bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2015.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Identificació de l’expedient: 1881/2015 Expedient de modificació de la base número 20 de les bases
d’execució del pressupost 2015. 
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Antecedents

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic, recull  a l'article 4 els proveïdors que estan obligats a l'ús de la factura
electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui. 

En compliment de l'obligació de disposar d'un Punt General d'Entrada de Factures Electròniques per
permetre la presentació electrònica de totes les factures i altres documents emesos pels proveïdors i
contractistes amb  els mateixos efectes que els que es derivin de la presentació de les mateixes en el
registre  administratiu,  l'Ajuntament  de  Cabrils  s'ha  adherit  al  punt  general  d'Entrada  de  Factures
Electròniques de l'Administració de l'Estat, FACe i al punt general del consorci AOC E-Fact.

D’acord amb l’esmentada norma s’estableix també que les Administracions Públiques podran excloure
d'aquesta obligació de facturació electrònica a les factures l'import de les quals sigui de fins a 5.000,00
euros i a les emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior de les Administracions Públiques.
 
Tenint en compte les característiques dels proveïdors amb els quals treballa aquesta Entitat Local es
creu necessari fer ús d'aquesta facultat d'exclusió per evitar que determinats proveïdors tinguin dificultats
per  a  la  gestió  de  les  factures  emeses  i  s’adaptin  d’una  manera  més  progressiva  a  la  facturació
electrònica.  

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

Fonaments jurídics

Vist l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre  comptable de factures en el  Sector  Públic  en relació  amb la  Disposició  final  vuitena,  sobre
obligacions de presentació de factura electrònica.

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

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la base 20 de les bases d'execució del pressupost per a
l’exercici 2015 de l'Ajuntament de Cabrils, afegint un paràgraf final amb el següent contingut: 

11.- L'Ajuntament admet la presentació de factures en format electrònic en el seu registre d’acord
amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
S’exclou de l’obligació de facturació electrònica a les factures amb import fins a 5.000 euros. 

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

Tercer.- Traslladar el present acord al Departament de Serveis econòmics.” 

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

Alcaldessa: Bé, aquest punt el dictamen d´aprovació de la modificació aquesta és precisament, com bé
ha explicat la secretària, que per Llei s´han de fer les factures electrònicament ja, però s´entén que hi ha
molts proveïdors que tenen problemes, que si són petits, que no són grans empreses,  per tant per això
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fins a 5.000 €. O sigui, a partir de 5.000 € es tindrà que fer electrònicament, però fins a 5.000 € es podrà
acceptar que no sigui la factura electrònica. Només és això. Algú vol dir alguna cosa? 

 VOTACIÓ 

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

Vots a favor:

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

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

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

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

11.-  Dictamen, a proposta del  Grup municipal  d’ERC, de transparència,  accés a la informació
pública i bon govern de Cabrils.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“La  Transparència  és  un  concepte  ampli  que  es  pot  entendre  com  “una  obligació  a  càrrec  de
l’Administració,  que  ha  de  facilitar  de  manera  proactiva  –  és  a  dir,  sense  necessitat  de  demanda
expressa – la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de
la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics”,
de manera que l’administració fa pública la informació necessària perquè la ciutadania pugui avaluar la
gestió dels seus responsables públics.

Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  convençuts  d’aquesta  necessitat  va  presentar  la  legislatura
passada, concretament al maig i novembre de 2012, tres mocions per a millorar gestió i la transparència
dels serveis de l’Ajuntament de Cabrils, establint diferents accions concretes a acomplir i que malgrat
haver estat algunes d’elles aprovades pel ple, no s’han dut a terme.

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

El Parlament de Catalunya va aprovar el 29 de desembre de 2014 la Llei 19/2014, de  transparència,
accés a la informació pública i bon govern que estableix en el seu preàmbul la necessitat de garantir “el
coneixement  per  part  de  la  ciutadania  de  les  dades  i  de  la  informació  de  què  disposen  les
administracions  i  poders públics,  que  són  determinants per  a  la  seva presa de decisions  i  que els
ciutadans també han de conèixer per tal de poder avaluar les actuacions públiques i garantir un exercici
del poder públic responsable”. 

Així  mateix  reconeix  “la  especial  rellevància”  de “principis  com són  el  de transparència,  accés  a  la
informació pública i el bon govern, com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica
del funcionament de les administracions públiques. I També la té el de govern obert, com a concepte que
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permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les
administracions i la ciutadania més interactiu i participatiu”.  La llei, entra en vigor pel que fa als ens que
integren l’Administració Local el 31 de desembre de 2015, i per tant cal estar preparats per acomplir-la.

Les formacions polítiques d’aquest consistori van comprometre’s  als seus programes electorals a fer
transparent el nostre ajuntament, és doncs l’hora de fer-ho, des del primer moment. 

Vist l’informe desfavorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de juliol de 2015.

És doncs per tot l’exposat que, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, es
proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1. Constituir abans del 15 de setembre de la Comissió de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de l’Ajuntament de Cabrils, integrada per tots els membres del consistori i
presidida rotativament per un regidor de l’oposició amb l’objectiu de:

a. Fer  el  seguiment  de  la  implantació  de  la  llei  de  la  Transparència  i  garantir  el  seu
acompliment abans del 31/12/2015, data d’entrada en vigor del Títol II de la llei per les
entitats municipals.

b. Iniciar  el  procés  de  modificació  del  ROM  per  garantir  l’acompliment  de  la  llei  de
Transparència, en especial als punts referents a l’accés a la informació i publicitat, amb
el compromís de tots els grups de finalitzar la seva tramitació abans del 31 d’octubre de
2015.

La comissió realitzarà les seves activitats públicament, de manera que qualsevol veí o veïna de Cabrils
pugui conèixer i accedir als debats i treballs que aquesta realitzi. 

Anualment  analitzarà  l’estat  d’acompliment  de  la  llei  per  part  de  l’ajuntament  i  farà  públic  l’informe
preceptiu elaborat per l’ajuntament.

2. Crear l’Oficina de la Transparència de l’Ajuntament de Cabrils (OTAC), abans del 31/12/2015,
dotant-la  dels  recursos  econòmics,  materials  i  personals  necessaris  per  a  coordinar  les
sol·licituds i garantir l’accés a la informació. 

L’OTAC ha de garantir l’exercici del dret d’accés a la informació pública i vetllar per l’exercici de bones
pràctiques com pot ser a títol d’exemple la notificació al sol·licitant de la recepció de la sol·licitud, indicant
el  dia  de  recepció,  l’òrgan  responsable  de resoldre-la,  la  data  màxima  per  resoldre-la  i  la  persona
responsable de la tramitació.  També ha de prestar assessorament i  assistència al sol·licitant perquè
pugui concretar la petició si la sol·licitud és imprecisa.
L’OTAC realitzarà anualment una memòria sobre la seva activitat que remetrà a la comissió per a la seva
valoració.

3. Comunicar  a  tots  els  veïns  i  veïnes  de  Cabrils  a  través  de  tots  els  mitjans  a  l’abans  de
l’ajuntament aquest acord.”

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

Alcaldessa: El Sr. Víudez vol fer alguna intervenció? 

Sr. Xavier Víudez: Primer volia puntualitzar una cosa. Hi havia una referència a la presidència dels
grups de l´oposició. Calia afegir de forma rotatòria. Ho ha dit? No m´ha semblat escoltar-ho
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Alcaldessa: Sí que ho ha dit.

Sr. Xavier Víudez:  Aleshores perdó. Dit això, el grup municipal d´ERC proposa en aquesta moció el
compromís  inequívoc  de  tots  els  grups  del  Consistori  en  l´establiment  d´un  marc  de  treball  per  l
´acompliment el dia 1 de Gener de 2.016 de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon
govern  a Cabrils. Aquesta Llei és una bona Llei si s´acompleix. Obliga a l´administració  a fer pública de
forma activa la seva activitat i documentació, respondre al ciutadà quan aquest pregunta i donar compte
de forma clara i entenedora de l´acció de govern. És doncs una Llei que tant en l´esperit com en el fons
vol garantir els drets del ciutadà a saber com s´administren els seus diners fent cada cop més difícils les
males praxis. La moció, com deia, defineix un marc de relació a dos nivells: per una banda permetrà fer
un seguiment inicialment de com el govern i l´administració municipal avancen en la implantació de la
Llei. És el govern qui ha d´informar-nos a la resta de grups i als ciutadans de l´estat del desplegament i
posteriorment i de la forma més espaiada en el temps fer un seguiment de l´aplicació de la Llei. I en un
segon nivell, definint amb la creació de l´Oficina de transparència un punt d´entrada únic de relació entre
els ciutadans amb l´administració garantint un seguiment de les peticions realitzades a través de tota l
´estructura administrativa, informant als ciutadans tant de l´estat de la resolució com ajudant-lo a obtenir
la informació que sol.licita. 

Alcaldessa: El Sr. Oriol?

Sr. Oriol Gil: Parlaré per tal de posicionar el grup de Convergència i Unió respecte a aquesta moció que
presenta ERC. Primer de tot, deixi´m començar Sr. Víudez per dir-li que, em permetrà l´expressió, jo en
aquest sentit he vist que parlen molt i fan poc. Per què dic això? Perquè comença un article de la seva
pàgina web i aquí parlem de transparència, portem aquí al Ple a parlar-ho, de que el grup municipal de
Convergència i unió va votar en contra de  la comissió informativa i la resta de grups polítics es van
abstenir, qüestió que ha impossibilitat que això passés aquesta fase. No, no ha impossibilitat, ho hem
portat aquí. I per què ho hem volgut portar aquí? Per d´alguna manera deixar clar i que ens agradaria
que deixés clar, quina vol ser la seva manera de fer la seva, i disculpi recordo de quan només era un
regidor i encara tinc la mania de referir-me només a vostè o al seu grup municipal d´ERC de fer en els
propers quatre anys. I em preguntarà per què ho pregunta en aquest moment, no? Perquè ens trobem
abans que parlen de procés participatiu, d´obrir portes, transparència, fan grans cants de sirena, però
aquesta moció en la entren un dissabte per què s´introdueixi a la comissió informativa a l´ordre del dia un
dilluns, tampoc va haver-hi voluntat entre mig d´algun correu, de quedar per consensuar la moció, i parla
d´una sèrie de coses que a mi em sembla, i això també ho va dir algú de l´oposició que sembla més de
molestar  al  govern i   fer de govern des de l´oposició.  I  em pregunto,  volen fer de govern des de l
´oposició? Els hi faré una altra pregunta, més fàcil, que els hi vam fer fa un mes. Vostès volen entrar a
governar? Perquè podríem començar a parlar d´aquí. De transparència vol dir també dir les coses clares.
Allò que queda pendent de respondre és: vostès volen entrar a governar? Jo li deixo aquesta pregunta
aquí sobre la taula. 
Jo crec que aquesta moció és una declaració d´intencions. Així com recordo que en el seu moment vostè
va presentar una proposta de reforma del ROM per articles, aquí senzillament a la primera que vostè ha
pogut o a la primera que vostès han pogut han presentat una moció de declaració d´intencions. Diuen
que volen crear una comissió. Fantàstic per fer un seguiment al govern. Si volen estar a l´oposició el
seguiment també el poden fer des del Ple. I proposen una oficina de transparència. Evidentment com
que aquesta Llei és d´aplicació a partir del 31 de Desembre voldran que aquesta oficina ja estigui vigent
al Setembre si pot ser. La pregunta és: Vostès han previst el cost que té això? Per tant, per tot plegat, jo
crec que aquí tornem al que deia abans, no? Grans cants de sirena per després fer ben poca cosa. M
´agradaria que em respongués si vostès volen fer molta cosa o no. Per això li torno a emplaçar a dir si
finalment vol entrar al govern o no entrar al govern. Perquè al final, si el que volen fer és anar removent,
proposant coses, anar-se posant les seves medalles de si l´altre dia vam aturar una pujada del sou dels
membres de govern, també de l´oposició, a l´Ajuntament. No en parlem d´altres llocs de govern d´ERC
que ho ha fet ben a prop d´aquí. Si vostès volen anar fent aquest tipus de política de penjar-se medalles
crec que estaria bé que es quedessin a l´oposició perquè el govern no ho vol fer això. Sí, vol posar-se a
treballar i s´hi posarà a treballar a partir del moment que sapiguem que comptem amb vostès o no des de
govern.  I  llavors  ja  veurem si  fem comissions  de  transparència,  de  comunicació  o  de treball  que  l
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´alcaldessa va proposar en el primer Ple de Constitució. Però crec que vostès estan fent feina abans, no
sé si per amagar la pregunta que li torno a dirigir: volen entrar a govern  o no? 
I última cosa, manifestaré que el meu vot, el vot que farem des de Convergència i Unió és en contra d
´aquesta moció perquè creiem que no és la manera de treballar. Gràcies 

Sr.  Xavier  Víudez:  Li  aniré  responent.  Començaré  per  la  seva  pregunta  més  insistent,  que  és  si
entrarem a govern.  Ja li  puc dir  ara que no es donen les condicions necessàries per que entrem a
govern, per tant de moment romandrem a l´oposició. Tampoc se´ns ha preguntat.

Alcaldessa: Sr. Víudez, perdoni. Parlant de transparència. Vostès ens van demanar una documentació
que els hi vem fer arribar. Vam tenir una reunió amb vostès i aleshores van dir “ens ho estudiarem i ja els
hi direm alguna cosa” . Encara estem esperant. 

Sr. Xavier Víudez: També els hi vaig dir que la documentació que ens van fer arribar era insuficient i
que....

Alcaldessa:  Però que s´ho estudiarien i ens dirien alguna cosa.

Sr.  Xavier  Víudez: És igual.  No entrarem ara a discutir  en un pim pam. Això no és transparència,
perdoni. Molt bé, dit això, en referència a si hem d´actuar com a govern ja li diré que no. Quan estem
proposant aquesta comissió és per fer un seguiment de les accions del govern, de les accions que per la
implantació d´aquesta Llei. I com vostè molt bé sap en els finals d´any hi ha una sèrie de requeriments
que han de complir. Nosaltres el que estem proposant és això, que tothom pugui participar d´aquesta
comissió i que podem fer un seguiment de si es pot assolir o no el compliment de la Llei. Em recorda
alguna altra de les preguntes que m´havia fet?

Sr.  Oriol  Gil:  Sr.  Víudez,  ja  m´ha  repost  el  principal.  Ha  costat,  però  sort  que  ho  hem  fet  amb
transparència amb un públic, que està gravat i per tant ja tenim la resposta. A partir d´aquí nosaltres
actuarem com a govern, com volíem actuar sabent amb quins companys comptem.

Sr. Xavier Víudez: Molt bé.

Alcaldessa: El Sr. Doñate té la paraula.

Sr. Miquel Doñate:  Volia tornar a fer explícit el que vam  comentar a la comissió informativa perquè no
hi hagi dubte, perquè a vegades a través de les xarxes o tercers escenaris no reprodueixen totalment les
informacions. Nosaltres vam dir que  ens abstindríem i que ens abstindríem per una raó principal i és que
no enteníem que volguéssim desenvolupar un treball conjunt en el que nosaltres creiem  presentant-nos
una proposta tancada. I la segona raó més important o tan important com aquesta era que era una
proposta en que no es desenvolupava l´aplicació de la transparència, sinó que es parlava de la creació d
´una comissió i d´un organisme que vetllaria per la transparència. Entenem i ho vaig dir i ho torno a dir i
ho hem practicat que la transparència és molt més que això i creiem que és molt més que això, per mí
també és transparència dir el que un defensa abans i després, per mi transparència és dir el que un partit
genera o deixa de generar, per tant jo crec que justament la Llei, i s´ha demostrat en altres ciutats i en
altres municipis, com aquesta Llei de transparència no és satisfactòria per la ciutadania. Per tant jo crec
que s´ha d´aplicar la Llei, està clar, no sé si creant un organisme paral.lel que costarà uns costos, però
en qualsevol cas sí que m´agradaria treballar conjuntament per desenvolupar la transparència molt més
enllà, podríem dir, o d´acord amb les necessitats de la població.

Alcaldessa: Sra. Torras. Fa estona que ha demanat. Bé, per al.lusions... Després vostè, Sra. Torras.

Sr. Xavier Víudez:  Volia comentar que si vostè es llegeix la Llei veurà que està molt desenvolupada i a
més a més és una molt bona Llei . Té una sèrie d´obligacions de cara a l´administració de fer pública ja
no dic que moltíssima documentació sinó que obliga a que sigui inteligible, vull dir que el ciutadà i tothom
pugui entendre de què estem parlant i a més a més si vostè fa una sol.licitud a l´administració, si no està
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prou justificada, això voldria dir per exemple que fós secret, algun tipus de secret d´estat, doncs que l
´administració ha de respondre. 
És una bona Llei, això vol dir que en el seu desenvolupament  tots hi guanyem, per tant si vostè vol dir
que podem anar molt més enllà, m´agradaria que em digués en què pot anar més enllà. No dic pas que
no. A veure, no conec quins van ser els debats que hi va haver al Parlament, però en tot cas en la
redacció de la Llei, és una magnífica Llei. 

Alcaldessa: La Sra Carme Torras?

Sra. Maria del Carme Torras: Tal com vam votar a la comissió informativa tornarem a votar abstenció.
En primer lloc perquè si la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern entra
en  vigor  el  31  de  Desembre  de  2015 aquest  Ajuntament  no  la  pot  vulnerar.  Per  tant  ha  de  donar
compliment perquè és una Llei. Quan parlo d´Ajuntament em refereixo a l´equip de govern. Considerem
que des de l´oposició hem de vetllar per què s´acompleixin les Lleis en aquest Ajuntament i no ha de ser
menys aquesta Llei de transparència però penso que cadascú des de la seva posició. Així nosaltres des
de l´oposició creiem que la nostra obligació és fer un seguiment de l´aplicació d´aquesta Llei per part de l
´Ajuntament però utilitzant els mitjans dels què disposem, és a dir mitjançant la presentació d´instàncies,
precs, preguntes i de les sessions plenàries.
A la moció també exposen que aquesta oficina de transparència de l´Ajuntament de Cabrils realitzarà
anualment  una memòria  sobre  la  seva  activitat  que remetrà  a  la  comissió  per  a  la  seva  valoració.
Nosaltres creiem que el més coherent seria que a un funcionari de l´Ajuntament se li encarregués la
emissió d´aquest informe, el lliurés a cadascun dels membres dels diferents partits de l´oposició i amb la
informació  cadascú  fes  les  intervencions  que  cregués  més  adients.  Per  tot  això  seguirem  votant
abstenció.

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, resta no aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat
en la votació:

Vots a favor:

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

Vots en contra:

o 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

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

12.-  Donar  compte  dels  decrets  d’alcaldia  d’aprovació  de  liquidació  de  pressupostos
corresponents a l’exercici 2014.

El Ple de la Corporació queda assabentat dels Decrets d’Alcaldia 528/2015, 401/2015 i 383/2015, pels
quals  s’aprova  la  liquidació  de  pressupostos  corresponents  a  l’exercici  2014  de  l’Ajuntament,  de
l’Organisme  Autònom  Escola  Bressol  i  de  l’Organisme  Autònom  Museu-Col·lecció  Municipal,
respectivament.
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Alcaldessa:  Bé,  això  és  un  donar  compte  del  tancament  dels  pressupostos  de  2014.  El  regidor  d
´Hisenda, vol fer algun comentari?

Sr. Manel Pérez: Simplement recordar als regidors que són membres de la comissió de comptes que el
proper 13 d´Agost tenim l´esmentada comissió. Suposo que heu rebut la convocatòria i que en aquesta
comissió el que fem és el dictamen favorable o desfavorable respecte a tot el que ha llegit la secretària-
interventora. És a dir  que totes les dades que tenim en aquests documents de liquidació les hem d
´evaluar aquest dia 13 d´Agost. Aprofitar també que teniu a disposició vostra en els serveis econòmics
tota la informació relativa a l´expedient aquest. Suposo que Peter, tu avui ja has tenido una reunión ya,
¿sí? correcto, doncs el procediment ja sabeu una mica quin és. Simplement el dia 13 d´Agost ens reunim
per la comissió especial  de comptes, es fa l´informe favorable o desfavorable, es posa a informació
pública i  si  hi  ha al.legacions aleshores es torna a fer  una altra  comissió  de comptes.  Si  no hi  ha
al.legacions, aquest expedient es porta al Ple i es sotmet a l´aprovació. 
I després, abans del dia 1 d´Octubre s´ha d´enviar a la Sindicatura de Comptes perquè emetin el seu
dictamen, el seu informe, favorable o desfavorable. Simplement recordar aquest procés. Però sobretot
que teniu tota la informació a serveis econòmics i que hi ha la Lorena, en aquest cas el tècnic el Jordi
Piera està de vacances, però vull dir que hi ha la Lorena que us pot atendre per qualsevol dada que
vulgueu consultar de l´expedient.

Sra.  Maria del Carme Torras: La podem sol.licitar per e-mail?

Sr. Manel Pérez: A veure. És una carpeta, Peter, tú has tenido la oportunidad de verla, és una carpeta
amb multitud d´expedients. No es pot escanejar ni enviar per mail. Jo crec que s´ha de fer l´esforç de
físicament poder venir i visualitzar-la i si teniu evidentment algun dubte pues comentar amb el tècnic o jo
mateix que estaria a les instal.lacions.

Sra.  Maria del Carme Torras: Al no ser entesa en la matèria, doncs clar, se´m faria més fàcil d´obrir-ho
amb algú que no pas mirar-m´ho jo. Perquè el tema números s´escapen però bé, demanarem una visita
amb el tècnic i ja està. 

Alcaldessa: El Sr. Oberle?

Sr. Oberle:  Avui hem trobat una possibilitat d´exportar del programa els números i la tècnica m´ha
enviat ja el pressupost, el resultat pressupostari en format excel  amb totes les partides i això és molt fàcil
i arriba i no costa gaire de enviar-ho per mail. 

Alcaldessa:  Això sí, però no és tot l´expedient. 

Sr. Oberle: Nosaltres volíem treballar els números en excel i ja està.

Alcaldessa: Sí, sí, això sí. Cap problema.

Sr.  Manel Pérez:  Aixó,  Carme t´ho podran enviar.  El  que passa que el  que s´ha de visualitzar  és l
´expedient complert, que és, ja et dic, és una carpeta comprimida. Si demana visita, vale.

Alcaldessa: Com que era només un donar compte, passem a l´altre punt. 

13.-  Donar  compte  del  decret  d’alcaldia  544/2015  d’aprovació  dels  informes  trimestrals
d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de
Cabrils

El Ple de la Corporació queda assabentat del Decret d’Alcaldia 544/2015, pel qual s’aproven els informes
trimestrals d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat.
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Alcaldessa: Això també és un donar compte. Com ja altres vegades per Llei hem de donar compte de la
morositat trimestral.  Quan es fa aquest informe fins quan es presenta al Ple normalment hi ha totes
aquelles factures que representava que estaven impagades com aquest total  de 5.827, 79, ja estan
pagats. Passem a l´altre punt.
Perdona Peter, no t´he vist.

Sr. Oberle: Jo no entenia les raons per què aquestes cinc factures no estaven pagades.

Alcaldessa: Poden ser vàries. Pot ser que s´hagi traspaperat la factura, per això que ara amb això de la
facturació  electrònica va  molt  bé,  però n´hi  ha alguna que encara va  en paper,  pot  ser  que s´hagi
traspaperat alguna factura, que hagi vingut més tard, que hagi quedat en un calaix, poden ser 50.000
coses. O alguna factura a vegades que no estem conformes i s´ha de retornar i no es retorna en el
mateix moment, perquè sempre que hi ha una factura que pel que sigui, perquè a lo millor no és el que s
´ha demanat o el que ens han dit que facturarien s´ha de retornar enseguida, precisament per això per
poder complir la Llei de morositat. Clar, si aquesta factura no es retorna enseguida i es queda uns dies
abans de retornar això va incrementant la Llei de morositat, però ja et dic, normalment de quan es fa l
´informe a quan es presenta en el Ple ja està tot pagat. Però de totes maneres, si t´interessa saber-ho, li
preguntes a  la  Lorena que et  dirà  exactament  aquests 5.000 i  pico d´euros perquè havien quedats
endarrerits.

14.-  Donar  compte  del  decret  d’alcaldia  767/2015  sobre  el  règim  de  dedicació  dels  regidors
delegats

El Ple de la Corporació queda assabentat del Decret d’Alcaldia 767/2015, pel qual es determina el règim
de dedicació dels regidors delegats.

Alcaldessa: És un donar compte també del que es va portar a l´altre Ple sobre la dedicació dels regidors
delegats que en aquest cas són tres. Algú vol fer cap pregunta? 

15.- Mocions

1.-  Moció d’urgència del grup municipal d’ERC per donar el nom de Montse Fontanills a la sala infantil de
la biblioteca municipal de Cabrils

MOCIÓ

“Des d’Esquerra defensem la educació i  la  cultura com els principals actius per assolir  una societat
formada, activa i participativa, i tota aquesta feina comença amb els nostres infants. Ningú pot negar que
un dels principals referents i dinamitzadors cultural de la vida de Cabrils ha estat, i és, la Biblioteca, i en
el cas concret dels nostres habitants més petits el seu referent dins l’espai de la Biblioteca ha estat la
Montse Fontanills. 

Creiem que la Montse Fontanills ha fet un gran feina amb els nens del municipi, durant 15 anys, des de
la Sala Infantil de la Biblioteca. Deixant a banda les Campanyes dels Superlectors, campanyes que han
aconseguit  fer de molts nens lectors entusiastes i  visitants assidus de la Biblioteca, ha estat la gran
dinamitzadora de la sala i d’omplir aquesta de continguts engrescadors per criatures de diverses edats.

Per tot això, arribat el moment de la seva jubilació de la vida laboral, i com una mostra de reconeixement
del municipi a la seva tasca amb les criatures de Cabrils, proposem al Ple:

1 .- Donar el nom de MONTSE FONTANILLS a la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Cabrils.

2.- Penjar una placa identificativa amb el nou nom en un lloc visible de la instal·lació

3.- Aprofitar una dada adient per fer un petit acte per penjar la placa en presència de la homenatjada.”
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 VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA

Sotmesa a votació la urgència de la moció, resta no aprovada per la majoria absoluta dels membres de
la corporació i, conseqüentment, el text de la moció no es sotmet a deliberació del Ple. El resultat de la
votació de la urgència és el següent:
 
Vots a favor:

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

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

Vots en contra:

o 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

o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

Alcaldessa: Doncs, com que no s´ha considerat que això fos urgent no prospera, però si el regidor vol
fer algun comentari sobre el tema de per què no hem votat la urgència a favor.

Sr. Oriol Gil: Sí. Jo per aclariments, si de l´anterior moció ja havia fet referència al què se´n diu fer-ho d
´una forma poc transparent presentar aquella instància, aquesta aquest matí se´ns presenta una moció
en la qual es parla d´una treballadora a la qual se li vol reconèixer un mèrit que és el d´haver-se jubilat. L
´altre dia, crec que una de les regidores del seu grup municipal va assistir a un homenatge en nom de tot
el consistori a ella i a un altre treballador. Crec que és almenys si més no sensat que podem parlar tots
els regidors, no trobar-nos un correu a les vuit del matí. Si trobem convenient això per què s´argumenta
que s´ha exposat a una persona que no li dic el nom ara ni res aquesta consideració i ho trobava bé, i
hem parlat amb aquesta persona i ha dit “a mi només m´ho van comentar, però no sé si serà el més
adient”, per tant jo crec que estem aquí fent unes coses molt precipitades, i jo insisteixo no sé si ERC
està pensant que fa de govern a l´oposició. De veritat, ja en són dues en el mateix Ple, en una mateixa
setmana. Jo els demanaria, si tenen tanta pressa a governar, no sé, proposin alguna altra mena de pacte
o..., vull dir no acabo d´entendre quina és aquesta manera de treballar. Per això votarem en contra de la
urgència. No perquè no creiem que s´hagi de fer alguna mena de reconeixement a aquesta persona,
però creiem que no són maneres de fer-ho. Ni tan sols s´ha proposat per exemple fer una Junta de
portaveus per parlar-ne. No ho sé. Jo crec que és de rebut que tota la resta de regidors, no sé si la resta
s´hauran abstingut o hauran votat en contra per aquest motiu, però que hi hagi més comunicació i hi hagi
també més transparència sobretot si vostès es fan garants d´aquests dos conceptes, de comunicació i
transparència. Per això hem votat en contra. 

Alcaldessa: El Sr. Doñate demana la paraula.

Sr. Miquel Doñate: Independentment de les coses que s´han exposat sí que volíem remarcar que hem
votat en contra per donar la importància que es mereixen les altres mocions d´urgència, considerant que
no es podien presentar com a igual. Ahir mateix ens vam reunir i consideràvem que també es podia
haver parlat. No és una recriminació, és a dir crec que és un tema que es pot valorar tot i que, des del
partit, tot el que hem pogut parlar nosaltres amb una mini assemblea virtual donat l´urgència, ha sigut
que és obrir una porta, que no diem que no s´ho mereixi la Montse però que pot ser que s´obri una porta
pot ser en Jaume quan es jubili es mereix una atenció i no sé com portar-lo i crec que s´ha de reflexionar
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molt sobre aquest tipus de situacions i m´agradaria que això es tornés a presentar o es tornés a veure en
conjunt i no que quedés aparcada. 

Alcaldessa: Molt Bé. Algú vol fer alguna intervenció més?

2.-  Moció per a l’inici de procediment per acordar la resolució del contracte formalitzat entre l’Ajuntament
de Cabrils i l’empresa Areva Trading, S.L.U, en relació a la concessió administrativa de l’execució de les
obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a la zona esportiva de Cabrils

MOCIÓ

“ANTECEDENTS

El  Ple  de  l’Ajuntament,  en sessió  ordinària  de  data  27  de maig  de  2010,  adoptà  l’acord  d’aprovar
inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obres municipals titulat Projecte bàsic i executiu
de les obres d’enderroc i nova construcció d’un complex esportiu amb piscina coberta a la zona esportiva
de Cabrils, redactat per l’empresa Etc Enginyeria, S.L., amb un pressupost d’execució per contracta de
4.023.934,82 € (quatre milions vint-i-tres mil nou-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims),
IVA inclòs.

Al mateix temps, es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la contractació de les referides obres per, posteriorment, explotar-les.

Alhora, es va convocar concurs, mitjançant procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, de
conformitat  amb l’establert  als articles 134 i  141 a 145 de la Llei  30/2007, de 30 de novembre,  de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP).

Tramitat l’expedient de contractació, la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació que el
concurs per l’adjudicació d’aquest contracte es declarés desert, de conformitat amb la clàusula 20 del
plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeix la seva contractació.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2010, va declarar
desert el referit concurs, i va disposar l’obertura del procediment negociat per a l’adjudicació del referit
contracte, amb plena submissió al  projecte d’obres i  al plec de clàusules administratives i  tècniques
particulars aprovats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de maig de 2010, sol·licitant
a un mínim de tres empreses que presentin  les seves propostes,  en el  cas que els  sigui  d’interès
concórrer a l’adjudicació del mateix.

En data 2 d’agost de 2010, es va invitar a les empreses AQUALIA; LLOP Gestió, S.L., INSTAL·LACIONS
DE  LLEURE  ESPORTIU  ILLA,  S.A.  i  Grup  SEAE.  En  data  5  d’agost  es  va  invitar  a  l’empresa
TENISSINCO.

Transcorregut  el  termini  per  la  presentació  d’ofertes,  únicament  es  van  presentar  dues  ofertes,  les
presentades per les empreses LLOP Gestió, S.A. i INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA,
S.A.

En data 27 de setembre de 2010, el director de desenvolupament corporatiu de la Fundació Claror, el
senyor Sánchez Rodríguez, va emetre un informe valorant la documentació aportada. Arran d’aquesta
valoració,  en  relació  als  aspectes  de finançament,  econòmics  i  d’explotació  del  servei,  va proposar
assignar com adjudicatari de la licitació a l’empresa INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA.
S.A.

En la mateixa data, la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació que la concessió
administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a la
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zona esportiva de Cabrils s’adjudiqués a l’empresa INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA.
S.A.

En data 30 de setembre de 2010 el  Ple  de l’Ajuntament  de Cabrils,  en la  seva qualitat  d’òrgan de
contractació,  va  adjudicar  provisionalment  la  concessió  administrativa  de  l’execució  de  les  obres  i
explotació  del  complex  esportiu  amb  piscina  coberta  a  la  zona  esportiva  de  Cabrils  a  l’empresa
INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA S.A., amb un pressupost d’execució material total de
3.105.812 €, IVA exclòs, adjudicació que posteriorment i complerts els requisits legalment exigits es va
transformar en definitiva.

Posteriorment en data 22 de novembre de 2010 es formalitza el contracte que té per objecte la concessió
administrativa per l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta.

L’esmentat contracte es signa entre l’Ajuntament de Cabrils i l’empresa Areva Trading, S.L.U, empresa
controlada en la seva totalitat per la societat INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA. S.A..
Aquest  contracte  es  signa,  en  qualitat  de  concessionari,  amb  l’empresa  AREVA TRADING,  S.L.U.,
d’acord amb l’establert a l’article 46 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Que en el contracte ja esmentat s’incorporà el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, el
qual va passar a formar part del contracte, restant obligats al contingut del mateix tant l’Ajuntament de
Cabrils com el concessionari, amb independència de la submissió a la normativa legal d’aplicació.

Que en data 28 de desembre de 2011, davant del Notari de Barcelona Ramón García-Torrent Carballo,
es constituí hipoteca sobre la concessió atorgada a favor de Areva Trading, S.L.U, com a hipotecant, per
part de Banco de Sabadell, S.A. i l’Institut Català de Finances, en qualitat de creditors hipotecaris, amb
una participació  del  50% cadascun i  per  un import  màxim de 1.494.000 €,  que grava la  concessió
administrativa per a l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta, de la
que és titular Areva Trading, S.L.U., sobre la finca registral 5.771, full  23, volum 3475, llibre 146 de
Cabrils, del Registre de la Propietat de Mataró nº 3, de la que és titular en ple domini l’Ajuntament de
Cabrils i sobre la que recau la concessió.

En la mateixa data, 28 de desembre de 2011, i com a complement de la constitució d’hipoteca abans
esmentada es signa un contracte de crèdit entre Areva Trading, S.L.U. com a acreditada; Instal·lacions
de Lleure Esportiu Illa, S.A. com a soci i garant; Servial Obres i Serveis, S.L., com a garant i Banco de
Sabadell, S.A. i Institut Català de Finances com a acreditants.

En data 28 d’octubre 2010, l’Ajuntament de Cabrils va rebre de Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa, S.A.,
la quantitat de 155.290,60 € (cent cinquanta-cinc mil dos-cents noranta euros amb seixanta cèntims) en
concepte  de  fiança  definitiva  de  la  licitació  del  contracte  esmentat,  per  respondre  de  les  seves
obligacions  com a  concessionari,  mitjançant  entrega  d’aval  número  10000569703  contra  Banco  de
Sabadell, S.A.. Aquest aval a data d’avui resta dipositat a l’Ajuntament.

Iniciada l’execució del contracte i amb independència d’altres actuacions dutes a terme per la societat
concessionària Areva Trading, S.L.U. i altres conflictes sorgits entre l’Ajuntament i l’esmentada empresa
que  han  dificultat  la  normal  execució  del  contracte,  però  que  no  són  objecte  de  l’inici  del  present
expedient administratiu ni de la present proposta de resolució, en data 27 de març de 2015 fou declarat
el concurs de creditors d’Areva Trading, S.L.U., mitjançant interlocutòria dictada pel Jutjat Mercantil nº 4
de Barcelona, actuacions 29/2015, havent estat nomenat com administrador concursal la societat Pluta
Abogados y Administradores Concursales S.L.P. que va designar al Sr. Joaquim Sarrate Pou com a
representat de la citada mercantil administradora del concurs.

En el decurs de l’expedient concursal, posteriorment, mitjançant interlocutòria de data 20 de maig de
2015, el Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona va acordar l’obertura de la fase de liquidació en el concurs de
creditors d’Areva Trading, S.L.U.
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FONAMENTS JURÍDICS

 El Plec de Clàusules administratives aprovat per l’Ajuntament de Cabrils.
 La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes de Sector Públic.
 El Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic, Real Decreto 1098/2001.
 El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret núm.

179/1995, en data 13 de juny.
 Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic.
 La Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de Regim Jurídic   de les Administracions Públiques i

Procediment Administratiu Comú.

Atenent  l’establert  a  la  Disposició  Transitòria  Primera  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, el contracte objecte de la present resolució es regeix per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, complementada per l’establert al RDL 3/2011.

D’acord amb l’establert a l’expedient administratiu, l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de
Cabrils.

Cal qualificar el contracte objecte d’aquesta resolució, de contracte de concessió administrativa per a la
construcció i posterior explotació d’obra.

El Plec de Clàusules administratives particulars estableix en els seus articles 80 i següents les causes i
efectes de l’extinció del contracte. Així mateix el contracte signat entre l’Ajuntament i el concessionari, en
els seus articles 3.12 i 3.13 també determina les causes i efectes de l’extinció del contracte.

Amb  independència  de  les  causes  i  efectes  d’extinció  del  contracte  determinades  en  el  Plec  i  el
contracte, l’article 246.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), en el seu capítol II, secció 4ª, extinció de les  concessions, estableix:

“la  declaración de insolvencia  y,  en caso de concurso,  la  apertura  de la  fase de liquidación ..........
originarán siempre la resolución del contrato”.

En el mateix sentit l’article 270.2 del Text Refós de la Llei Contracte Sector Públic, Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).

Cal tenir present que dels antecedents exposats en la present resolució, es conclou que el concurs de
creditors declarat del concessionari Areva Trading, S.L.U, segons interlocutòria de data 20 de maig de
2015, ha entrat en fase de liquidació.

Per tant, atenent l’establert a la legislació contractual del sector públic vigent, si es dóna la circumstància
exposada que el concurs ha entrat en fase de liquidació, l’Administració ha de resoldre el contracte, atès
que així ho estableix l’article 246.2 de la LCSP quan expressament indica que l’obertura de la fase de
liquidació d’un concurs originarà sempre la resolució del contracte, amb independència de la qualificació
culpable o no del concurs.
En relació a la qualificació del concurs cal tenir present que aquesta tindrà conseqüències en relació a la
pèrdua o no de la garantia constituïda, atès que s’acordarà la pèrdua de la garantia quan el concurs hagi
estat qualificat com a culpable.

L’Administració, al contrari que el contractista, no pot renunciar als drets que la Llei li  atorga i en el
present cas l’Administració ha de resoldre el contracte, sense perjudici de poder exigir la corresponent
indemnització  de  danys  i  perjudicis  i  la  incautació  de  la  fiança  prestada,  si  es  determinés  un
incompliment per causa imputable al contractista, tal com estableix l’article 247.4 de la LCSP.
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Un cop ja determinada la causa de resolució del contracte, cal determinar els efectes de la resolució del
contracte pel que fa al destí de les obres i l’extinció de la concessió.

En aquest sentit l’article 248 de la LCSP estableix que:

“el concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente en buen estado de
conservación y uso,  de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones
necesarias para su explotación...”

Tot això sense perjudici de l’establert en el contracte i en el plec de clàusules administratives. 

En aquest sentit tant el contracte com el plec estableixen, en el punt 3.13 del contracte i en la clàusula 84
del plec, els mateixos efectes de l’extinció del contracte.

“3.13.- Efectes d’extinció
En extingir-se la concessió, sigui quina sigui la causa, la totalitat de les obres i instal·lacions del Complex
Esportiu reverteixen a l’Ajuntament en perfecte estat de conservació i funcionament i lliures de qualsevol
classe de càrrega o gravamen.

S’entén que el concessionari, pel simple fet d’haver participat en el concurs, reconeix i acata la facultat
de l’Ajuntament per acordar i executar per si mateix el desallotjament deixant les obres i les instal·lacions
totalment lliures, en qualsevol cas d’extinció, si aquell no fa voluntàriament el desallotjament en el temps
degut. El procediment per fer efectiu l’esmentat desallotjament té caràcter estrictament administratiu i
sumari, i la competència municipal per a executar-lo exclou la intervenció de qualsevol altre organisme
que no siguin els previstos pel Reglament del patrimoni dels ens locals.”

També cal tenir present a efectes de la resolució del contracte concessional, que tal com s’ha expressat
en els antecedents, la concessió objecte de la present proposta de resolució està hipotecada a favor del
Banco de Sabadell i de l’Institut Català de Finances. En relació a la cancel·lació de l’esmentada hipoteca
caldrà estar a l’establert a l’article 263 del RDL 3/2011 TRLCSP i articles 31 i 175.3ª del Reglament per
l’Execució de la Llei Hipotecaria, (Decret de 14 de febrer de 1947), establint aquest últim: 

“En consecuencia de lo dispuesto en el párrafo segundo del  artículo 82     (  de la  Ley     ( RCL 1946, 886) ,
la cancelación de las inscripciones cuya existencia no dependa de la voluntad de los interesados en las
mismas  se  verificará  con  sujeción  a  las  reglas  siguientes:  (…)  3ª  Las  inscripciones  de  hipotecas
constituidas sobre obras destinadas al  servicio público cuya explotación conceda el  Gobierno y que
estén directa y exclusivamente afectas al referido servicio, se cancelarán, si se declarase resuelto el
derecho  del  concesionario,  en  virtud  del  mismo  título  en  que  se  haga constar  esa  extinción  y  del
documento que acredite haberse consignado en debida forma,  para atender al  pago de los créditos
hipotecarios inscritos, el importe de la indemnización que en su caso deba percibir el concesionario.”
Un cop proposada la present resolució, cal determinar el procediment de tramitació de l’expedient de
resolució contractual. A tal efecte s’ha d’estar a l’establert al Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre
pel  que es va aprovar  el  Reglament General  de l’anterior  Llei  de contractes de les Administracions
Públiques al no haver-se dictat un nou desenvolupament de l’actual Llei de Contractes del Sector Públic.
En aquest sentit l’article 109 de l’esmentat Reglament determina
“La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio…… y cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales.
b) Audiencia,  en  el  mismo  plazo  anterior,  del  avalista  o  asegurador  si  se  propone  la

incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico.
d) Dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  equivalente  de  la  Comunidad  Autónoma

respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.”
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Atenent l’estat actual d’inici de tramitació del present expedient administratiu de resolució contractual per
imperatiu legal, sense que es pugui determinar si la resolució és per causa imputable al concessionari i
l’estat del procediment en que es troba l’expedient judicial de concurs de creditors sense que encara
s’hagi  qualificat  el  mateix,  procedeix  no  determinar  encara  en  aquest  moment  procedimental  si  el
contractista ha d’indemnitzar a l’Administració dels danys i perjudicis ocasionats, sense perjudici que es
determini posteriorment i que l’Ajuntament continuï tenint l’aval presentat en el seu dia pel concessionari.

Per últim nomes falta determinar si és necessari l’adopció de les mesures qualificades com provisionals
en  l’article  72  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La causa de tota contractació pública és l’interès públic. En conseqüència la finalització d’aquesta relació
contractual i els seus efectes també han d’estar informats per l’interès públic. 

En el  present  cas,  un cop iniciat  el  procediment  per  acordar  la  resolució  definitiva  de la  concessió
administrativa i  atenent l’estat de liquidació en que es troba la concursada on molt  probablement de
manera immediata procedirà al tancament de la instal·lació esportiva objecte del contracte concessional,
és del tot imprescindible en base a l’interès general de la població de Cabrils que la instal·lació esportiva
es mantingui oberta mentre es tramita l’expedient  de resolució de contracte fins a la seva resolució
definitiva, motiu pel qual s’entén que en base a l’esmentat article 72 de la Llei 30/92 cal l’adopció de
mesures provisionals.

L’article 72 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, determina en el seu apartat 1

“Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar de oficio
las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.”

Hem de dir que les mesures provisionals del procediment administratiu són decisions transitòries en seu
d’un  procediment,  per  raons  d’urgència  i  per  protegir  l’interès  general.  Tal  com  s’ha  manifestat
anteriorment la protecció de l’interès general dels veïns de Cabrils és fonamental en l’adopció de les
mesures  provisionals  i  les  raons  d’urgència  porten  a  adoptar-les  de manera  immediata,  tot  amb  la
finalitat de mantenir oberta la instal·lació esportiva objecte de la concessió, ja que, el tancament de la
mateixa provocaria un perjudici de molt difícil reparació al municipi i als  seus habitants.

De tot l’exposat fins ara, com és el més que probable tancament de la instal·lació esportiva, es determina
que amb independència de les raons d’urgència o de la protecció dels interessos generals existents, hi
ha  elements  de  judici  suficients  que  avalen  l’adopció  de  les  mesures  provisionals  que  s’indicaran,
adopció de mesures que adoptarà l’òrgan competent per a resoldre l’expedient de resolució del contracte
concessional, és a dir, el Ple municipal de l’Ajuntament de Cabrils.
Tal com hem manifestat la motivació de les mesures a adoptar és la prevenció de l’interès general que
en el present cas és procurar el no tancament de la instal·lació esportiva.

Recordar que la societat concessionària està en fase de liquidació concursal, la qual cosa comportarà de
manera imminent el més que probable cessament de la  seva activitat, i conseqüentment, el tancament
de la instal·lació, tancament que s’evitarà amb l’adopció de les mesures que de manera proporcional es
proposen adoptar.

En relació a les mesures provisionals a adoptar, que en cap cas la norma general estableix numerus
clausus,  es  poden  establir  les  que  es  considerin  necessàries  per  tal  d’assegurar  l’obertura  i  el
manteniment de la instal·lació esportiva.

En aquest  sentit  i  d’acord amb l’establert  a  la  clàusula  84 del  plec de clàusules administratives,  el
concessionari, pel simple fet d’haver participat en el concurs, reconeix i acata la facultat de l’Ajuntament
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per  acordar  i  executar  per  si  mateix,  mitjançant  la   intervenció  temporal  del  servei  públic,  el
desallotjament de la instal·lació deixant les instal·lacions totalment lliures.

L’esmentat anteriorment i un cop presa la possessió de les instal·lacions per  l’Ajuntament als efectes de
la seva  gestió,  comporta que el servei públic de gestió de la instal·lació esportiva municipal, es faci de
forma directa a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local, d’acord amb l’establert en els
articles 188 – 191 del Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

En la gestió directa per la mateixa organització de l’ens local, aquest assumeix i centralitza el servei,
exerceix  de  forma  exclusiva  les  potestats  de  direcció  i  gestió  sobre  aquells,  contracta  el  personal
directament dependent de la mateixa corporació i assumeix el risc derivat de la gestió, per la qual  cosa
tot el personal que manté fins avui una relació laboral amb la concessionària, passarà en el moment de
l’exercici de la gestió directa del servei públic, a mantenir la seva relació laboral amb la seva antiguitat,
drets i resta de condicions del seu contracte de treball directament amb  l’Ajuntament.

Per altre  part amb l’assumpció provisional de la gestió directa per part de l’Ajuntament del complex
esportiu i mentre duri aquesta, amb l’objectiu de  mantenir les condicions existents per la utilització del
centre, es mantindran  pels abonats i usuaris, tant l’import de les  quotes  a satisfer i drets d’entrada a la
instal·lació com  l’aplicació de la normativa  existent per la utilització i servei del complex esportiu.

Per tant, les mesures provisionals a adoptar són la possessió de la instal·lació esportiva, la gestió directa
del seu servei  amb les conseqüències econòmiques dimanants del mateix i  l’assumpció  per part  de
l’Ajuntament de tot el personal adscrit a la concessionària. 

Per tot l’exposat, es  considera  que el Ple de la Corporació pot adoptar el següent

ACORD

PRIMER.-  Iniciar  el  procediment  per  acordar  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,
S.L.U.,  pel  que  s’adjudica  la  concessió  administrativa  per  l’execució  de  les  obres  i  explotació  d’un
complex esportiu amb piscina coberta. 

SEGON.- Notificar la  resolució a tots els interessats, donant-los  tràmit d’audiència de 10 dies  naturals
per tal  que puguin formular al·legacions.

 Areva Trading, S.L.U.
 Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa, S.A.
 Jutjat de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.
 Pluta Abogados y Administradores Concursales S.L.P.
 Banco de Sabadell, S.A.
 Institut Català de Finances.
 Servial Obres y Serveis, S.L.

Secretària: Únicament fer un afegitó. En relació amb aquesta proposta, de la pàgina número 7, el tercer
paràgraf,   a partir  de “per la qual cosa” això quedaria suprimit,  que no s´ha llegit,  per cert.  I  també
quedaria suprimit l´últim paràgraf de la mateixa pàgina 7. 
Pàgina 7, tercer paràgraf pel final que comença “per la qual cosa”. Tercer paràgraf pel final, de la pàgina
7. Tercer paràgraf que comença amb “la gestió directa”. A partir de la quarta línea pel final d´aquest
paràgraf queda suprimit. Això queda suprimit. No és correcte.
De la mateixa  manera que tampoc és correcte....Sí,  queda suprimit  de la proposta.  La proposta no
contindrà aquesta clàusula. Sí, sí, fins “l´Ajuntament”.

Alcaldessa:  Sr. Víudez. No, no ho llegeix. Ja li està dient el que queda suprimit. 
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Encara no hem decidit si és urgent o no és urgent. Ara estem discutint una cosa que encara no hem
votat ni tan sols la urgència. 

Alcaldessa:  Bé, vist  de reiterats incompliments d´Areva o Illa entenem que és el moment de que l
´Ajuntament  intervingui  aquesta  explotació.  Independentment  de  com s´ha  llegit  ara  com es  vagi  a
resoldre el contracte, però això porta un temps i mentre això no arribi intervindrem l´explotació si això
queda aprovat en el Ple. Ara passaríem a votar la urgència.

 VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA

Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat, amb el següent resultat en la
votació:
 
Vots a favor:

o 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

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

o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate
o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

Alcaldessa: Ara algú vol fer algun comentari sobre tot el que s´ha parlat? Sr. Doñate?

Sr. Doñate: El que s´ha suprimit del text necessito saber com es canvia perquè el que vam acordar ahir i
donava sentit al nostre vot pot canviar substancialment amb aquesta modificació. Es pot explicar per què
en veu alta?

Alcaldessa: Sí, ara explico jo. Això com tots sabeu perquè us he fet reiteradament explicar com estaven
els temes de la piscina,...no em facis aquesta cara Xavier perquè hem tingut més d´una reunió per parlar
del tema de la piscina i ahir a la tarda se us va passar tota la informació perquè tinguéssiu tot això del
tema de la piscina, vale? Sí ja ho he dit però és que aquesta reunió no feia falta que la féssim i en canvi
nosaltres la hem volgut fer per transparència perquè si no podríeu haver tingut tot això en el Ple i s´ha
acabat. Vale? A partir d´aquí han anat succeint diferents coses perquè l´advocat extern té una manera de
veure les coses, l´advocat intern d´aquí té una altra manera de veure les coses, la secretària també té
una altra manera de veure les coses i entenem que això que s´ha suprimit no queda desemparat, perquè
suposo  que s´ha suprimit  lo  dels  treballadors,  no? No queden desemparats  els  treballadors  perquè
segons  s´entén  els  treballadors  han  de  continuar,  o  sigui  nosaltres  intervenim  l´explotació  però  els
treballadors continuen estant contractats per Areva, per l´administrador concursal o Areva. Sí. 

Sr. Doñate: O sigui el que es planteja és que no es pot recuperar el personal temporalment des de l
´Ajuntament? 

Alcaldessa: No, no estem dient  això. Estem dient que en una intervenció temporal,  una intervenció
temporal no s´ha de quedar el personal l´Ajuntament. El personal existeix. El personal continuarà estant
a allà, evidentment, perquè si no es tancaria. El personal hi és però el que s´ha de fer càrrec del sou del
treballador és Areva o l´Administrador concursal.

Sr. Doñate: Sí? Llavors pregunto: Areva pot portar a terme o a través de l´administrador concursal l´ERO
que havia planejat sobre els treballadors si no estan sota caució o amb la intervenció aquesta mesura
queda aturada? És la pregunta important, jo crec. 

Alcaldessa: Ara contesta la secretària.
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Secretària: Això és una pregunta que escau més una matèria d´àmbit mercantil, és a dir, jo crec que l
´ERO en tot cas correspondrà a l´administrador concursal  valorar o no.  Suposo que comunicarà a l
´Ajuntament i ens donarà audiència. L´Ajuntament per tant també tindrà la seva opció de dir què n´opina
respecte a aquest ERO. En relació al que es proposa avui jo vull reiterar sobretot que aquesta mesura
provisional és una intervenció temporal i com la seva paraula indica intervé l´administració en l´exercici
de  les  seves  potestats  de  direcció  i  de control  però  en  cap  cas  és  ni  l´empresari  ni  assumeix  les
obligacions d´aquest empresari. És més, la Llei jo crec que ho diu molt clar que durant el temps que
estigui intervingut el servei l´ens local percep directament els drets establerts dels usuaris i utilitza el
personal i el material adscrit. La paraula exacta és “utilitzar” que diu la norma. Per tant no diu que en cap
moment ni s´adscriu a la corporació local ni passa a ser personal propi. Aquest matís és important. Res
impedeix  que  un  cop  extingida  la  concessió  administrativa,  jurídicament  què  passa  amb  aquests
treballadors.
Llavors escau o no la subrogació per la via de l´article 44? Bé, haurem de mirar el conveni col.lectiu què
diu i haurem de mirar si es donen els requisits de la norma. I efectivament, si es donen els requisits de la
norma i de l´Estatut dels Treballadors, que en aquest cas els empara, i dóna que efectivament escau una
subrogació l´Ajuntament haurà de donar compliment a aquesta norma, però no abans, entre d´altres
coses perquè la norma és molt clara. Tan és així que en aquest mateix article ens diu al final de tot: “en
tot cas l´empresari ha d´abonar a l´administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi irrogat per
la intervenció temporal”
Què vol  dir  amb això? Evidentment  l´Ajuntament  el  que ha de fer  són uns càlculs  dels  ingressos i
despeses d´aquesta gestió temporal està patint o s´estan produint. A partir d´aquí el dèficit d´aquesta
explotació  segons  el  meu  criteri  i  d´acord  amb  l´article  258.4  del  ROAS  s´haurà  de  reclamar  al
concessionari. A partir d´aquell moment també serà el moment de l´extinció i liquidació del contracte que
es valorarà el tema que plantegeu de la subrogació dels treballadors. 

Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció?

Sra. Maria Carme Torras: Només dir que em sobta aquest canvi bastant important just en el moment del
Ple.

Alcaldessa: Perquè aquest canvi important ha sigut aquesta tarda, quan ha vingut la Rebeca aquí. O
sigui quan hem sortit del Patronat de l´Escola Bressol hem estat parlant d´aquest tema. 

Sra. Maria del Carme Torras: Em sobta en el sentit de que precisament vostè insistia en que es volia
quedar la gestió de la piscina precisament per salvar aquests llocs de treball 

Alcaldessa:  Sí  evidentment.  Per  salvar  aquests  llocs de treball  i  per  continuar  donant  un servei  al
municipi. I amb això de fet estem fent les dos coses. Aquests llocs de treball es continuen salvant perquè
han d´estar a càrrec d´Areva o de l´administrador, no sé si és Areva o l´administrador. Evidentment si
això no fos així nosaltres tindríem que intervenir d´alguna manera.

Sra.  Maria  del  Carme Torras:  O  sigui,  que  la  despesa  anirà  a  compte  d´Areva  i  els  treballadors
cobraran.

Alcaldessa: Clar, evidentment ha de ser així. Si no, nosaltres sí que tenim que intervenir, però intervenir
d´entrada ja és el que la Llei no ens permet. La diferència només és aquesta. Si intervenir ja d´entrada i
dir bé, ens quedem els treballadors i ja està, això és el que no ens permet. En canvi si Areva no paga o
fa  alguna  cosa,  aleshores  nosaltres  com  que  estem  fiscalitzant,  estem  posats  ja  a  dintre,  podem
intervenir d´alguna manera. 

Sr. Xavier Víudez: A veure si ens queda clar a tots. L´administrador concursal o Areva podrien executar
un ERO? 

Alcaldessa: Sí, de fet em sembla que ja està en marxa un ERO.
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Sr. Xavier Víudez: Però el podrien executar fins i tot abans de que l´Ajuntament o mentre l´Ajuntament
tingués aquestes mesures transitòries en vigència?

Alcaldessa:   Això no t´ho sabria dir.  Això no ho sé.  Però clar,  evidentment si  executa aquest ERO
mentre l´Ajuntament té les mesures transitòries, evidentment l´Ajuntament ha de fer alguna cosa, perquè
si  no  és  el  mateix,  perquè  si  no  s´hauria  de  tancar  també.  Nosaltres  el  que  estem  és  evitant  el
tancament.

Sr.  Xavier  Víudez: Perdoni,  però  és  que  les  converses  que  vam  tenir  ahir  eren  precisament  la
imminència del tancament...

Alcaldessa:  La imminència del tancament és aquest. És demà, la imminència del tancament. Si no ho
fem nosaltres, intervenim, si no intervenim nosaltres....

Sr. Xavier Víudez: De quina manera intervenim si sabem nosaltres que és imminent el tancament? 

Alcaldessa:  Perquè ho ha dit l´administrador concursal .....

Sr. Xavier Víudez: Ens ho ha notificat.....

Alcaldessa:  Clar. És imminent. L´administrador concursal està d´acord en que nosaltres fem aquesta
intervenció. O sigui ell està d´acord en l´explotació aquesta. Està d´acord. Per tant, ho fa voluntàriament.
Perquè si no, li crea molts més problemes dels que té fins ara. Vull dir, la Llei és la que hi ha. Vull dir no
podem obviar la Llei. Jo sé que ahir a la tarda vaig dir una altra cosa, perquè ahir a la tarda havia una
cosa i avui n´hi ha una altra de diferent. I jo què vol que li digui? 

Sr. Xavier Víudez: Bé, de fet nosaltres tenim la documentació des d´ahir al matí, vull dir. Estem corrent
tots a veure què fem. 

Alcaldessa:  Estem corrent tots des de fa ja molts dies amb aquest tema. Hi estem corrent tots. 

Sr. Xavier Víudez: Li recordo que nosaltres tenim la documentació des d´ahir.

Alcaldessa: Que és quan tenia tota la documentació. Quan la tenia tota la documentació perquè això s
´ha estat elaborant aquesta setmana, Sr. Víudez. Aquesta setmana. I estem a dijous. Quan tenia tota la
documentació se´ls hi va fer arribar tota la documentació que teníem. I llavors per això vam fer una
reunió d´urgència per poder explicar. Quan teníem la documentació, no abans. S´ha estat fent aquesta
setmana.

Sr. Xavier Víudez: Tot i així jo entenc que jurídicament hi ha llacunes. 

Alcaldessa: Jo, jurídicament, no puc parlar-li  jurídicament. Jurídicament té que parlar-li  en tot cas la
secretària o l´advocat que tenim a l´Ajuntament. Jo jurídicament m´haig de deixar portar pel què em
diuen els meus tècnics. Perquè jurídicament no n´entenc. Per tant m´haig de deixar portar pel què em
diuen els meus tècnics. I si em diuen “la Llei això no t´ho permet i ho has de fer d´aquesta manera” no
puc fer una altra cosa. 

Sr. Xavier Víudez: El que vull dir és que en Miquel ha manifestat o vostè, vostè ha manifestat que els
advocats no estan d´acord entre ells.

Alcaldessa: No, que cada advocat interpreta les coses de diferent manera. N´hi ha un que està d´acord
amb una cosa, n´hi ha un altre que està d´acord amb una altra. Perquè la Llei porta això. La Llei és
interpretativa i com que és interpretativa d´aquí a aquí cada advocat ho interpreta de la seva manera. Si
fos més taxativa que digués això és així i és així, no hi hauria cap problema. 
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Sr. Xavier Víudez: Això és el que ens està generant tots els dubtes.

Alcaldessa: I a mi, a mi també. Què es pensa? Que no me´ls ha generat?

Sr. Xavier Víudez: Vostès estan portant aquí, al Ple una decisió....

Alcaldessa: Perquè demà es tanca. I volem evitar que es tanqui. Vale? Per això. Per això. Si no, estaria
com està i tiraria milles. Si no, demà es tanca. I és el que volem evitar. 

Sr. Xavier Víudez: També vostès ens han manifestat més d´una vegada que el tancament era imminent.

Alcaldessa: Però durant  aquest  mes,  la  veritat,  no s´ha  tancat  perquè  hem pogut  anar  distraient  l
´administrador concursal. Perquè l´administrador concursal volia tancar ja al juny. O sigui, aquest mes ha
sigut per la gestió del govern i de la manera que hem anat parlant i de la manera que hem anat dient i
que després no hem anat fent. Més clar no li  puc parlar. Perquè aquest senyor no tanqués i aquest
senyor ha aguantat  fins ara,  però tenim claríssim que l´administrador concursal  tanca.  O sigui,  hem
guanyat  un mes. Però tanca.  Si  no volem que es tanqui,  la  única manera que tenim per fer-ho és
aquesta. L´única. Si no, es tanca. 
Sr. Doñate?

Sr. Doñate: Sí. Sento ser no sé si obtús, eh? Però és una consulta a la secretària-interventora un altre
cop. Perquè em queda clar que  l´única opció que es presenta ara perquè no entri la suspensió o el
tancament de la activitat és intervenir. Aquesta intervenció entenc per la Llei  que estipula clarament que
és una prerrogativa de l´Ajuntament, del govern per garantir un servei. Per tant, podríem intuir que això
implicaria que no es podés portar a terme l´acomiadament dels treballadors. Ara bé, jo em pregunto, si l
´administrador concursal que està intervinguda l´empresa, determina fer fora aquests treballadors, què
és el que podrem fer i es permetrà que faci l´Ajuntament? És a dir, jo vull saber és si el document que
sortirà serà recuperar o no?

Secretària:  Jo  ho torno a  repetir.  Això  es produirà  en el  marc d´un  procediment  concursal,  que  jo
evidentment, el concurs no sé com anirà perquè per això hi ha designat un expert mercantilista en aquest
tema. Vull dir, podem traslladar aquesta pregunta exacte o aquest dubte en concret teniu en relació a
què passa si l´administrador concursal decideix fer un ERO i si l´Ajuntament té un termini que entenc que
sí,  que  ens  donarien  audiència  perquè  això  sí  que  em  consta  respecte  a  aquesta  decisió  de  l
´administrador, per tant, com a mínim l´Ajuntament sí que pot presentar alguna al.legació o algun recurs,
però l´expectativa, potser, de la viabilitat jurídica que potser és més aquesta la pregunta si es pot fer
alguna cosa per evitar-ho, jo si em permeteu li traslladaré la pregunta a l´advocada especialista en dret
mercantil que entenc que ella segurament us donarà una solució més acurada del tema. 

Alcaldessa:  El Sr. Oberle?

Sr. Peter Oberle:  Ahir, almenys jo, he tingut la sensació que el motiu d´acceptació de l´administrador
concursal de la intervenció de l´Ajuntament és evitar la generació de noves pèrdues contra la massa del
concurs, que es la seva obligació. Ara si la empresa es queda amb el personal, amb la despesa que
genera el personal, jo veig que aquesta motivació ja no hi és.  
Han parlat després, entre la fi de l´Escola Bressol fins a l´inici del Ple amb l´administrador concursal per
presentar la nova modificació....

Alcaldessa:  Demà vé l´administrador concursal a les 10 del matí. El Sr. Raül?

Sr. Raül Serra: Si no ho he entès malament, en principi, en aquest període de traspàs el concessionari
sortint és el que ha de continuar sufragant tots els dispendis del gimnàs, de la piscina? 

Alcaldessa:  Els treballadors són de l´empresa. 
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Sr. Raül Serra: Sí. I l´edifici? 

Alcaldessa:  L´edifici és de l´Ajuntament.

Sr. Raül Serra: O sigui que el manteniment de l´edifici sí que l´assumeix l´Ajuntament. Vull dir, quin perill
corren els fons públics si nosaltres ara votem intervenir?

Alcaldessa:  Cap perill. El perill que corri....

Sr. Raül Serra: Però això costarà uns diners...

Alcaldessa:  Sí, clar, evidentment, però és que el manteniment de l´edifici el tenim que fer igual. Hi ha
unes obres que s´han de fer allà de 70.000 € que les hem de fer nosaltres de tres anys que no s´ha fet
manteniment. I aquestes obres si que les tenim quantificades perquè hem entrat allà, ho hem mirat i
sabem que puja 70.000 € . Evidentment, l´edifici és de l´Ajuntament i ho hem de fer. I tot el que es generi
en l´edifici, evidentment que ho ha de fer l´Ajuntament. 
No hi ha quantificat el que pot ser en realitat tot, perquè el mateix que vaig dir ahir, i continuo pensant, la
millor manera de quantificar-ho és estant a dintre i veient el que es gasta en tot. Perquè aquí hi ha hagut
un “desmadre” de que s´ha obviat informació, s´ha canviat informació, a veure, ha estat una història molt
rocambolesca i aleshores no en podem refiar de la informació que nosaltres podem tenir, tant econòmica
com de qualsevol altra. Per tant la manera de saber exactament les pèrdues o els guanys que això pot
tenir és intervenir i estar allà dintre. 

Sr. Raül Serra:  Jo no volia fer-li dir res que no hagués dit ahir, però respecte a la situació d´ahir, entenc
que ara tenim la mateixa situació menys el que costaven els sous dels treballadors? Perquè aquests
sous els ha de pagar Illa Activa o Areva Trading?

Alcaldessa:  Jo, tal com ha llegit la secretària amb la Llei, o sigui nosaltres intervenim per saber el que
està passant allà dintre, però els diners tampoc no ens els quedarem nosaltres. O sigui, de moment el
concurs seguirà.

Sr. Raül Serra:  A mi no em preocupa quedar-me diners. A mi em preocupa haver-los de pagar.

Alcaldessa:  No, és que en principi no. Clar, però si s´han de pagar, s´hauran de pagar, Raül. O si no,
es tanca la instal.lació. I és tan senzill con això: tanquem la instal.lació, deixem que tot segueixi el seu
curs i ja està. Què triga el concurs? Cinc mesos o quatre mesos, el que sigui. Després la resolució del
contracte que segons com vagi el concurs, si es dóna dolo al Sr. d´Areva serà molt més fàcil treure el
contracte. Fem això i mentrestant la instal.lació que estigui tancada, és igual. Vull dir, si es decideix això
arribarem aquí: la instal.lació tancada, que l´Ajuntament també haurà de fer manteniment perquè no es
pot  deixar  una  instal.lació  amb  una  piscina  en  marxa  i  amb  moltes  coses  que  s´hauria  de  fer  un
manteniment, els arreglos de la teulada s´haurien de fer exactament igual perquè hi ha goteres, goteres
literalment. S´haurà de fer exactament igual i després, quan es pugui tornar a obrir, que ja veurem quan
serà perquè aleshores s´ha de fer un concurs públic perquè algú ho agafi ... ja veurem quan arribi això si
algú torna a venir a la piscina. Perquè molta gent de la que ara és abonada de la piscina se n´anirà a d
´altres piscines perquè aquí al voltant tenim molta oferta. Vull dir, és així.
Ja ho sé que és un “problemón”. Ja ho sé que és greu. Però és que és o caixa o faixa. S´han de mirar els
pros i els contres. Que possiblement ens costarà diners? Sí, però s´ha de mirar que aquests diners
valdran la pena per mantenir que la l´Ajuntament haurà pagat 2.500.000 euros i a més a més li costarà
70.000 euros de reparacions més els 105.000 € anuals durant tres anys que hem estat pagant. Això l
´Ajuntament ja ho ha pagat. Per tant això no es pot deixar perdre. O sigui que és tan senzill com això. O
una cosa o l´altra. Això s´ha de decidir. I s´ha de decidir en el Ple. Tanquem o intervenim. Així de fàcil. 

Sr. Xavier Víudez: Vostès ens han estat explicant que ja fa mesos que veuen venir aquesta situació i jo
entenc que hauran estudiat tots els escenaris possibles i aquest era un dels escenaris. Clar, ara hi ha un
problema pressupostari perquè, clar, amb això aquest escenari no s´havia contemplat. Quines seran les
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aplicacions, diguem-ho clarament, quines partides s´hauran ara de no executar per poder fer front a
aquests pagaments?

Alcaldessa:  Senzillament, pel tema de reparacions ja mirarem per on ho traiem perquè segurament
podrem arribar-hi perquè no fa falta fer-ho tot de cop. Es pot fer mica en mica. I per l´altre tema si fessin
falta diners hi ha una partida precisament dels 105.000 euros anuals que es donaven a Areva que s´han
pagat una part perquè hem hagut de pagar ja nosaltres la Seguretat Social. O sigui la Seguretat Social l
´ha pagat l´Ajuntament ja, doncs aquesta part es farà una modificació de crèdit i es podria tirar d´aquí per
fer front a una sèrie de despeses. Hi ha una quantitat d´uns 50.000 o 55.000 euros encarà allà. I si no,
després s´hauria de fer una modificació de crèdit. És que és igual, Sr. Víudez, o caixa o faixa. És que és
així de fàcil. Aíxí de senzill. El que tenim ja ho tenim ho hem de solucionar com sigui.
 
Sr. Xavier Víudez: Sra. Morales. Ja l´he entesa. La pregunta és d´on pensa treure els diners. Perquè a
veure.

Alcaldessa:  Li acabo d´explicar. 

Sr. Xavier Víudez: Perdoni, l´estudi económic que han presentat és un estudi que el propi consultor diu
que són dades que podríem dir que estan agafades així i que són de 31 de desembre de l´any passat.
Amb les dades que ens presenta està dient que hi haurà un dèficit aproximat de 20.000 euros cada més.
Això vol dir doncs que ja d´entrada haurem de preveure com a mínim aquesta xifra mensual. Vostè m
´està dient que del que resta de pagar a Areva per la concessió, que eren 105.000 euros només en
queden uns 55.000. Això vol  dir  que són dos mesos aproximadament. I  després haurem de tirar de
manteniment. Jo d´aquesta aplicació desconec quina és la xifra. Vull dir ... Això vol dir que ens posem a
uns mesos vista que evidentment s´hauran de fer modificacions de crèdit i hauran de sortir els diners d
´alguna banda. Jo el que els estava preguntant és: molt  bé, vostès entenc que hauran  fet aquesta
previsió i que hauran estudiat d´on volen treure aquests diners .

Alcaldessa: Però també li he de dir una cosa. Vostè està mirant els diners que ha dit el concursal i li
torno a repetir: no sabem si són aquests de veritat o no. Igual poden ser menys, però també poden ser
més.  No sabem.  És  que  fins  que  no siguem allà  dintre  no  podrem saber  exactament  el  compte  d
´explotació el que costa, per tant no sabem quins diners estem parlant. D´entrada li he dit el dels 55.000
euros i després tenim uns diners que ens han d´entrar de la Diputació que són uns 115.000 euros que
també podrien anar a aquest compte d´explotació. O sigui, diners n´hi hauran, diners n´hi hauran, el que
passa és que no sabem, no podem dir el que costarà. Perquè està tot manipulat.

Sr.  Xavier  Víudez:  Aquests  115.000  euros  que  està  vostè  apuntant  a  què  fan  referència,  és  una
subvenció?

Alcaldessa: És una subvenció, Sr. Víudez.

Sr. Xavier Víudez: I en quin concepte? 

Alcaldessa: En el concepte que ens doni la gana.

Sr. Xavier Víudez: Home, no.

Alcaldessa: Sí, en el concepte que ens doni la gana, ja li dic que sí. Li dic que sí. No és finalista. Sí, Sr.
Víudez. En aquesta subvenció no ens ha dit la Diputació en què els podem gastar. Aquests diners són
del que la Diputació s´emporta de comissions per cobrar els diners que cobra de l´IBI, de tot això de la
gestió que fa, aquest any els perdonen. Aleshores aquests diners els podem posar on vulguem. Per tant,
aquests diners podrien servir per això. O sigui, diners en tindrem. El que passa és que s´ha de mirar de
solucinar el problema. 
Sra. Torras?
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Sra.  Maria  del  Carme  Torras:  Quan  vaig  estar  llegint  l´informe  d´intervenció  de  la  secretària-
interventora, posava que aquesta intervenció es volia fer per interès general. Aleshores, jo per interès
general puc creure doncs un equipament com per exemple un hospital, però una piscina o un poliesportiu
quan hi ha socis que estan pagant per gaudir d´aquesta instal.lació, exactament d´interès general jo no
ho veig. Si em podrien explicar vostès en base a què és aquest interès general. 

Alcaldessa: La secretària contestarà.

Secretària: Perdoni, Sra. Torras. Jo en cap cas he motivat en el meu informe de secretaria d´intervenció
cap  interès  general,  entre  d´altres  coses  perquè  no  m´he  pronunciat  sobre  el  fons  de  la  mesura
provisional. Jo a l´única cosa que he fet esment és al procediment aplicable i finalment unes conclusions
en les que determino que el dèficit s´ha d´avaluar i s´ha de determinar. Jo crec que es confon amb l
´informe jurídic que no és meu. 

Sra. Maria del Carme Torras: Està signat per vostè.

Secretària: No, no. Hi ha un altre informe, evidentment. El meu és aquest. El meu no fa esment a cap
motivació de l´interès general.

Sra. Maria del Carme Torras:  En qualsevol cas, ens podrien al.legar aquest interès general a que es
refereixen?

Alcaldessa: És una activitat que hi ha al poble, una activitat que al seu moment  hi havia 1.400 abonats,
ara n´hi ha menys i com més ho deixem, al final no n´hi haurà cap. I entenem que és d´interès general
perquè és una activitat que es dóna una possibilitat que la gent pugui anar a gaudir de fer esport i fer
natació i fer el que vulgui. Això és el que entenem que és d´interès general pel municipi.
Segon interès general: Hi ha una edificació allà que ha costat molts diners de tots els contribuents i no es
pot deixar perdre. Aquest és el segon interès general, també. Interès general per tots. Perquè com no es
faci alguna cosa, allò es perdrà. Per tant, també és un interès general. No només de disfrutar-ho sinó de
no malmetre el patrimoni. 
Algú més vol fer alguna intervenció? El Sr. Doñate?

Sr.  Doñate:  Torno a insistir.  Ja sé que no se´m pot donar més certesa jurídica,  però la  necessito.
Aquesta  intervenció,  jurídicament,  segons  l´article  que  s´ha  llegit,  a  què  dóna  dret  i  obligació  a  l
´Ajuntament? O sigui, jo vull saber aquesta intervenció que permet apart de conèixer els números reals,
què permet,  si  permet gestionar una campanya per recuperar socis al setembre, si no el  permet,  si
permet tenir un control sobre la qualitat del servei que s´ofereix o no ho permet, si obliga a pagar tot o no
obliga.  M´agradaria  saber-ho una  mica per  pensar  de què  estem parlant  perquè  jo  entenc que  ara
mateix, evidentment, si el tancament és demà, el nostre vot avui podria impedir aquest tancament. Però,
clar si, aquest vot impedeix el tancament, però demà passat fan un ERO i queden tots al carrer i ens
queden a nosaltres els costos,  això és el  que necessito saber,  és a dir  què podem fer nosaltres si
realment intervenim com a Ajuntament.

Alcaldessa: Secretària?

Secretària: Jo, disculpi que també insisteixi i torni a ser reiterativa. Jo el futur el desconec totalment. No
puc preveure què pot passar després d´aquest acord. L´única cosa és que jo em limito a interpretar la
norma de la millor manera que sé. La norma parla d´una explotació temporal. Per tant dintre del terme d
´explotació doncs comporta les facultats i potestats entenc jo, de direcció i control amb el que comporta,
és a dir, és una gestió de l´explotació comercial. Jo, de veritat, lamento molt que no li pugui en el dia d
´avui respondre exactament les preguntes que em formula, però evidentment no sé que pot passar més
enllà del dia d´avui. No ho sé. Jo crec que la proposta està sobre la taula, els informes jurídics i de
secretaria-intervenció també. A partir d´aqui,  la norma és la que he llegit,  vull  dir és una intervenció
temporal, hem parlat que no és una subrogació directe, que la subrogació es veurà i s´analitzarà en el
moment de la resolució contractual ...Jo més no puc afegir. 
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Alcaldessa: Sr. Víudez?

Sr. Xavier Víudez: Perdonin, però és que és un escenari tan canviant .... i cada cop que en parlem més.
Imaginin vostès la situació d´ahir que vam estar tancats parlant d´això i avui tenim elements nous que
ens obren nous dubtes. A veure. Jo ahir ho vaig preguntar però avui tornaré a reiterar-ho. Si s´establissin
aquestes mesures provisionals, qui s´en encarregaria de gestionar les instal.lacions i de quina manera?
És a dir, si fos una consultora o fos algú dels treballadors que hi ha actualment a les instal.lacions es fés
càrrec d´això, de quina manera l´Ajuntament intervindria i estaria allà a sobre cada dia? Perquè clar,
vostè em podrà dir que s´ha de mantenir, que hi estarem perdent diners igualment per la necessitat de
mantenir les instal.lacions, però a veure ens està demanant que fem una aposta per mantenir aquestes
instal.lacions  obertes,  amb  uns  costos  addicionals  que  no  sabem,  és  cert,  i  que  no  sabem  com
controlarem. M´agradaria que vostè em digués això.

Alcaldessa: No ho sé Sr. Víudez. No li puc contestar. No ho sé, Sr. Víudez. No ho sé. I lamento molt
haver de venir al  Ple dient “no ho sé”, però les circumstàncies m´han portat a aquesta situació i no és
culpa meva. Li puc jurar que no és culpa meva. Però no ho sé. I si no hi ha algú que pugui respondre, jo,
ja li dic, no sóc jurista i no puc respondre. 

Sr. Xavier Víudez: Però a veure. Una cosa és que vostè em pugui dir que desconeix moltes coses, però
a veure, aquest escenari era un escenari que s´havia apuntat en algun moment i que l´havíem parlat
anteriorment i  ara és el moment de decidir i  vostè m´està dient que no sap com gestionarà aquesta
instal.lació i com la controlarà.

Alcaldessa: No, no sé què s´ha de fer. Sincerament: no ho sé. Perquè jo tenia una altra idea i tenia una
altra proposta. Però a mi aquesta tarda m´han fet canviar de manera de pensar i jo, sincerament, no sé
com es farà això. Jo savia com ho podríem fer però m´han dit...

Sr. Xavier Víudez: Li puc preguntar quin serà el seu vot si no sap...

Alcaldessa: Jo votar a favor de que intervinguem. Abans de que tanquin, això. 

Sr. Xavier Víudez: Però si no en té cap certesa....

Alcaldessa: Abans de que tanquin, això.

Sr.  Oriol  Gil:  Sr.Víudez.  En  general,  no  és  que  l´alcaldessa  porti  aquí  una  qüestió  per  sotmetre  l
´oposició,..., ens sotmetem tots, govern i oposició i això ho dèiem ahir d´una qüestió, que, d´acord, totes
les respostes no les tindrem però una cosa és ben clara i això sí que ho sabíem ahir: tancar o no tancar.
Com es farà el no tancament? D´acord puc interpretar més enllà de les potestats de direcció i gestió com
vostè vulgui. Vull dir, hi haurà una intervenció directa de l´Ajuntament, podrà estar algú allà les 24 hores
si vol, o les 12, o les 8,... hi haurà una intervenció de l´Ajuntament. Si vostè pregunta quina serà aquesta
intervenció? Això és una altra qüestió però és aquí el que estem decidint no el com sinó el què. Que és
que tanqui o que no tanqui. 
Respecte a les qüestions econòmiques a mi també em pot fer dubtar per exemple que hi hagi un informe
de l´administrador concursal que deia que s´havia recaptat fins a 30 d´abril de 2015, 189.000 euros de
quotes. Si això ho divideix entre quatre mesos són 47.000 euros. No són els 35.000 que fa a l´altre
informe. Doncs miri, entre 35.000 i 47.000 hi ha diverses xifres. Llavors això segurament faria reduir de
22.000 a 5.000 – 7.000 euros de dèficit. Aquestes xifres les sabrem quan siguem allà dintre.

Sr. Xavier Víudez: D´acord. I aquesta xifra que m´està proporcionant ara de quan és? Aquesta xifra és
de  finals  -  mitjans  de  juny.  És  un  informe  de  l´auditor  de  l´administrador  concursal  el  qual  fa  una
descripció del compte
d´explotació de pèrdues i guanys de 2014 un a 31 de desembre i un altre a 30 d´abril de 2015. Ens en
podem fiar d´això o no ens en podem fiar d´això, evidentment, però això és la informació que tenim. La
que podem tenir amb certesa seria dins intervenint. No segurament, tancant i deixant que això s´acabi
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consumint  amb una resolució  judicial.  Aquí és el  que anem a proposar i  evidentment comparteixo  l
´objectiu de l´alcaldessa, amb molts més dubtes que certeses. Però el que sabem segur és que no volem
que tanqui. Perquè volem ser a dins per una banda per mantenir el centre obert per les connotacions que
té a nivell de poble, i per altre perquè sabem que intervenint ho intentarem saber com realment està la
situació actual econòmica, la de les infraestructures, etc. etc. Jo també lamento no poder ser molt més
explícits però per què no vulguem, no és una manca de transparència,  sinó com vostè comprendrà
podem conèixer tots els escenaris, però hi ha escenaris que també són canviants. I no són canviants
només per vostè sinó que són canviants també pel govern i l´alcaldessa li ha minifestat que són tan
canviants com que han canviat aquesta mateixa tarda. Ara una cosa sí que no ha canviat i això els ho
hem de dir: és mantenir obert o és tancar. 

Alcaldessa: Algú vol fer alguna altra intervenció?

Sr. Xavier Víudez: Sí, com mínim per acabar, el que sí que m´agradaria és quina és l´opinió tècnica de
secretaria d´intervenció a nivell tècnic. 

Alcaldessa: Està en el seu informe. En el seu informe hi és. 

Sr. Xavier Víudez: L´hem llegit tots, eh? Si manté aquest posicionament, ja està. No cal dir res més. 

Secretària: Sí, em ratifico íntegrament punt per punt, coma per coma en el contingut del meu informe.

Sr. Xavier Víudez: Gràcies.

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ

Sotmesa a votació la proposta d´acord, s’aprova per majoria, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

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

Vots en contra:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany

Abstencions:

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

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate
o 3.-  Moció per a l’aprovació de la finalització del procediment de l’expedient sancionador incoat a
l’entitat mercantil Areva Trading, S.L

“1.- Identificació de l’expedient

Expedient núm. 740/2015: APROVACIÓ DE LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE L’EXPEDIENT
SANCIONADOR INCOAT A L’ENTITAT MERCANTIL AREVA TRADING, S.L.

2.- Antecedents
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En data 16 d’abril de 2015, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 417, s’incoà expedient sancionador a
AREVA TRADING, S.L., el qual li va ésser notificat en data 17 d’abril de 2015, atorgant-la un termini
màxim de 15 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, essent notificada també com a interessats a
PLUTA ABOGADOS Y ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P. i al BANCO DE SABADELL, S.A.

En data 29 d’abril  de 2015, registre general d’entrada de documents núm. 2216, el Sr. Eloi Tarrés i
Costa, en nom i representació d’AREVA TRADING, S.L., va presentar escrit d’al·legacions.

En data 15 de juliol de 2015 l’instructora de l’expedient va emetre Proposta de resolució, la qual va ésser
notificada als interessats el dia 16 del mateix mes i any, el text de la qual és del tenor literal següent:

“En data 13 de març  de 2015,  registre  general  d’entrada de documents núm.  2015/1430,  l’Agència
Tributària comunicà Diligència d’embargament de crèdits que corresponguessin a AREVA TRADING,
S.L. per import de 9.961,13€, referència núm. 081523330230Q.

En data 16 d’abril  de 2015, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 417, es va resoldre incoar expedient
sancionador a AREVA TRADING, S.L. per la comissió d’una presumpta infracció de la clàusula 75.10, i
de la clàusula 76.16 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació de la
concessió administrativa de l’execució de les obres i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta a Cabrils, essent notificada a l’entitat mercantil assenyalada en data 17 d’abril de 2015, atorgant-
la  un  termini  de  quinze  dies  hàbils  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la  notificació  per  formular
al·legacions.

Aquesta  mateixa  resolució  va  ésser  notificada  com  a  interessats  a  PLUTA  ABOGADOS  Y
ADMINISTRADORES CONCURSALES S.L.P., administració concursal designada en la interlocutòria de
declaració de concurs voluntari de data 27 de març de 2015, dictada pel Jutjat Mercantil  núm. 4 de
Barcelona  i,  en  concret,  al  Sr.  Joaquim  Sarrate  Pou  (administrador  concursal),  així  com a  l’entitat
BANCO  DE  SABADELL  S.A.,  avalador  en  concepte  de  fiança  definitiva  per  a  respondre  de  les
obligacions derivades del contracte de concessió administrativa de l’execució de les obres i explotació
d’un  complex  esportiu  amb  piscina  coberta  a  Cabrils  del  qual  AREVA  TRADING,  S.L.  és  la
concessionària.

En data 29 d’abril  de 2015, registre general d’entrada de documents núm. 2216, el Sr. Eloi Tarrés i
Costa,  en nom i  representació  de la  societat  mercantil  AREVA TRADING, S.L.,  va  presentar  escrit
al·legant el següent:

“I.- Que, en data 20 d’abril de 2015, fou notificada a AREVA TRADING, S.L.U. l’acord d’incoació d’un
expedient administratiu incoat a dita mercantil “per la comissió d’una presumpta infracció de la clàusula
75.10, i de la clàusula 76.16 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació
de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta a Cabrils”, atorgant-se un termini de 15 dies per a formular al·legacions a la mateixa (Número de
registre de sortida: 2015-S-RC-888).

II.- Que, tal i com ja ha estat notificat a aquest Ajuntament, en data 27 de març de 2015 fou declarat el
concurs  d’AREVA  TRADING,  S.L.U.  mitjançant  Interlocutòria  dictada  pel  Jutjat  Mercantil  nº  4  de
Barcelona, havent estat nomenat Administrador Concursal  el Sr. Joaquim Sarrate Pou de Concursal
Pluta  Abogados  y  Administradores  Concursales,  S.L.P.   S’adjunta  al  present  escrit  l’esmentada
interlocutòria, com Document nº 1. 

III.- Que, respecte a la sanció diària que es manifesta a l’escrit per tal que AREVA TRADING, S.L.U.
procedeixi  al pagament del deute tributari que s’esmenta a l’acord d’incoació, de conformitat  amb el
previst a l’article 49 de la Llei Concursal, la declaració de concurs estableix:
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1.-  Declarado el concurso,  todos los acreedores del  deudor,  ordinarios o no,  cualquiera que sea su
nacionalidad y domicilio,  quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del  concurso,  sin más
excepciones que las establecidas en las leyes.

Per tant,  el deute tributari esmentat en l’escrit  d’incoació queda afectat per la declaració de concurs
d’AREVA TRADING, S.L.U. i conseqüentment no es pot pagar.  Així doncs, no pot procedir en cap cas la
imposició d’una sanció diària a AREVA TRADING, S.L.U. per regularitzar una situació amb l’AEAT quan
per Llei no pot.

IV.- Que, en atenció a l’exposat, és d’interès d’AREVA TRADING, S.L.U. que qualsevol acord que aquest
Ajuntament adopti en relació al contracte formalitzat entre ambdues parts sigui notificat també, a partir
d’ara, a l’Administrador Concursal anteriorment indicat.”

Pel que fa a l’al·legació sobre la impossibilitat d’imposar la corresponent sanció a raó de 150€/dia en cas
d’infracció  greu o de 600€/dia en cas d’infracció  molt  greu (clàusules 75 i  76 del  plec de clàusules
administratives i tècniques particulars de contractació de la concessió administrativa de l’execució de les
obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils) per regularitzar la situació amb
l’AEAT, en aplicació del que disposa l’article 49 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, aquesta ha
d’ésser estimada.  Això no obstant, no impedeix considerar provat  l’incompliment de dites obligacions i,
per tant, la comissió de la infracció.

En sessió extraordinària i urgent del Ple de la corporació de data 27 d’abril  de 2015, es va adoptar
l’acord  de  finalització  de  procediment  sancionador  contra  AREVA  TRADING,  S.L.U,  considerant-la
responsable  de  l’impagament  de quotes  de  la  Seguretat  Social,  essent  aquest  fet  constitutiu  d’una
infracció greu tipificada en l’apartat 75.10 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de
contractació de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu
amb piscina coberta de Cabrils, imposant-la la sanció pecuniària corresponent a aquest fet.

El fet acreditat en el present procediment es troba tipificat com a infracció greu en el mateix apartat 75.10
del  plec  assenyalat  en  el  paràgraf  anterior,   en  base  a  l’expedient  administratiu  de  constrenyiment
referència 081523330230Q de data 6 de març de 2015, per incompliment de les obligacions per part
d’AREVA TRADING, S.L.U. amb l’Agència Tributària per no procedir al pagament del deute pendent per
import  de 9.961,13€, fet  també confirmat  pel  mateix  presumpte infractor al  considerar-lo  que queda
afectat per la declaració de concurs.

La clàusula 75.10 del  plec de clàusules administratives i  tècniques particulars de contractació de la
concessió administrativa de l’execució de les obres i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta  de  Cabrils  preveu  com  a  falta  greu:  «l’incompliment  puntual  de  les  obligacions  laborals,
tributàries,  de  seguretat  social  i  salut  en  el  treball  o  de  Seguretat  Social,  relatives  a  l’empresa
concessionària i al personal adscrit al servei».

Tanmateix la clàusula 76.16 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació
de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta de Cabrils preveu com a falta molt greu: «L’acumulació o reiteració de dues o més infraccions
greus.»  I en el paràgraf següent de la clàusula 76 diu: «Aquest tipus d’infraccions se sancionen amb
multes de 600 fins a 1. 200 euros per cada dia que persisteix la infracció, així com amb la possibilitat de
resolució del contracte, de conformitat amb la regulació del títol següent.»

Per tant,  ens trobem davant una falta molt  greu atès l’acumulació de dues infraccions greus,  de tal
manera que l’òrgan de contractació, en aquest cas el Ple, pot acordar la resolució del contracte, segons
el  que  disposa  la  clàusula  82.a)  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de
contractació de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu
amb  piscina  coberta  de  Cabrils,  que  tipifica  l’extinció  del  contracte  per  causes  imputables  al
concessionari quan: «per incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en aquest
Plec de clàusules que afectin la continuïtat i la regularitat de la prestació.»  
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D’acord amb els articles 13 i 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, es concedeix tràmit d’audiència als interessats.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- Considerar provats i declarar així els fets consistents en l’impagament de les obligacions amb
l’Agència Tributària per import de 9.961,13€, essent aquest fet constitutiu d’una infracció greu tipificada a
l’apartat  75.10  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la
concessió administrativa de l’execució de les obres i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta a Cabrils, que disposa:

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

SEGON.-  Qualificar aquesta infracció com a molt greu, en aplicació de la clàusula 76.16 del plec de
clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió  administrativa  de
l’execució  de les obres i  l’explotació  d’un complex esportiu  amb piscina coberta  de Cabrils,  la  qual
preveu com a falta molt greu:

“L’acumulació o reiteració de dues o més infraccions greus.”

TERCER.- Declarar responsable dels fets al concessionari del servei, AREVA TRADING, S.L.U. 

QUART.- Iniciar els tràmits de resolució del contracte d’acord amb el disposat a la clàusula 76 del plec
de clàusules administratives i  tècniques particulars de contractació de la concessió administrativa de
l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils, que disposa:

“Clàusula 76. Infraccions molt greus
(...)
Aquest  tipus  d’infraccions  se  sancionen amb  multes  de  600  fins  a  1.  200 euros  per  cada  dia  que
persisteix la infracció,  així  com amb la  possibilitat  de resolució del  contracte,  de conformitat  amb la
regulació del títol següent.”

CINQUÈ.- Notificar la proposta de resolució als interessats, concedint-los un termini de deu dies hàbils
per formular al·legacions i presentar els documents i informacions que considerin pertinents.”

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

Vist  el  que  disposa  l’apartat  76.16  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de
contractació de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu
amb piscina coberta  a Cabrils,  en concret,  la  qualificació com a falta molt  greu per  “l’acumulació  o
reiteració de dues o més infraccions greus”

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

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

Primer.- Considerar provats i declarar així els fets consistents en l’impagament de les obligacions amb
l’Agència Tributària per import de 9.961,13€, essent aquest fet constitutiu d’una infracció greu tipificada a
l’apartat  75.10  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la
concessió administrativa de l’execució de les obres i  l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta a Cabrils, que disposa:

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

Segon.-  Qualificar aquesta infracció com a molt  greu,  en aplicació de la clàusula 76.16 del  plec de
clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió  administrativa  de
l’execució  de les obres i  l’explotació  d’un complex esportiu  amb piscina coberta  de Cabrils,  la  qual
preveu com a falta molt greu:

“L’acumulació o reiteració de dues o més infraccions greus.”

Tercer.- Declarar responsable dels fets al concessionari del servei, AREVA TRADING, S.L.U. 

Quart.- Iniciar els tràmits de resolució del contracte d’acord amb el disposat a la clàusula 76 del plec de
clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió  administrativa  de
l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils, que disposa:

“Clàusula 76. Infraccions molt greus
(...)
Aquest  tipus  d’infraccions  se  sancionen amb  multes  de  600  fins  a  1.  200 euros  per  cada  dia  que
persisteix la infracció,  així  com amb la  possibilitat  de resolució del  contracte,  de conformitat  amb la
regulació del títol següent.”

Cinquè.-  Notificar  l’acord  a  AREVA  TRADING,  S.L.,  PLUTA  ABOGADOS  Y  ADMINISTRADORES
CONCURSALES, S.L.P. i al BANCO SABADELL, S.A.”

 VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA

Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat, amb el següent resultat en la
votació:
 
Vots a favor:

o 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

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

o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate
o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

 VOTACIÓ DE LA MOCIÓ

Sotmesa a votació la proposta d´acord, s’aprova per unanimitat, amb el següent resultat en la votació:
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Vots a favor:

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

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

o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate
o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

16.- 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

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions dictades per l’alcaldia entre el 16 de març i
el 17 de juliol de 2015 i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local entre el 17 de març i el 7 de
juliol 
De 2015.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció? El Sr. Víudez?

Sr. Xavier Víudez: Només els faré una pregunta. En referència als expedients 1652 i 1801. L´un és dels
Serveis de Gabinet de Premsa i Relacions Institucionals i el segon és de l´empresa Vilacom Arts. A tots
dos, alcaldia decideix aixecar el reparament amb efectes suspensius de secretaria d´intervenció. I a més
a més en tots dos casos és el mateix dia que ho fa secretaria d´intervenció. Ens podrien explicar per què
es realitza aquest reparament amb efectes suspensius? 

Secretaria: Sr. Víudez. A veure. L´un és de quin proveïdor...m´ha comentat...?

Sr. Xavier Víudez: L´un és dels Serveis de Gabinet de Premsa i Institucionals de Premsa... i el segon es
de Vilacom Arts.

Secretaria: Sí. Me´n recordo. Això és un servei que s´està prestant actualment al municipi i en el meu
informe, crec recordar de memòria, el que es fa realment és un reparament amb efectes suspensius en
la mesura en que no hi ha un procediment i no es pot, al meu entendre, anar amb la contractació menor
del contracte que permet l´adjudicació directa i convindria, el que vaig fer, una previsió del servei, el que
es necessita, el que no es necessita, i llavors treure a concurs aquest servei. Evidentment com hi ha un
servei que s´ha prestat per l´Ajuntament, aquest proveïdor no té culpa al meu entendre de que s´hagi de
licitar. És un servei que es fa prestat i l´administració ve obligada a pagar aquesta factura perquè si no es
produiria un enriquiment injust. Però el reparament ve en aquest sentit en matèria de procediment de
contractació. 

Alcaldessa: Alguna intervenció més? 

17.- Precs i preguntes

Alcaldessa:  Algun prec? Alguna pregunta? No?
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les
vint-i-dues hores i vint-i-cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta,
que és signada per l’Alcaldessa-Presidenta, juntament amb mi, el Secretari accidental, que ho certifico. 

L’alcaldessa La secretària interventora 

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos
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