
ACTA DE PLE NÚM. 9/15

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 24 de setembre de 2015

A la vila de Cabrils,  quan són les vint hores del dia vint-i-quatre de setembre 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, el
secretari interventor accidental.

ASSISTENTS

Alcalde accidental
Sr. Oriol Gil Tomàs

Tinents/es d’Alcalde
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. Peter Oberle
Sr. Miquel Doñate Sastre

Secretari interventor accidental

Sr. Jordi Piera Castellví

S´excusa l´absència de la Sra. Avelina Morales Serra i de la Sra. Maria Carme Torres Cassany

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

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 30 de juliol de 2015 i de la
sessió extraordinària de data 31 d’agost de 2015

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació inicial del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Cabrils i els propietaris de la
Unitat d’Actuació 30 Cal Gras

3.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 14/2015 per concessió de crèdit
extraordinari

4.- Proposta d’aprovació definitiva del Compte General 2014

5.- Dictamen, a proposta del Grup municipal d’ERC, pel reconeixement del caràcter plebiscitari de les
eleccions del 27 de setembre

II. Part no resolutiva de la sessió

6.- Mocions

7.- 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

8.- Precs i preguntes

1.-   Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 30 de juliol de 2015 i
de la sessió extraordinària de data 31 d’agost de 2015

1. Aprovació acta sessió ordinària 30 de juliol de 2015:

Sra. Laia Ferrer: Ho dic ara per totes dues. En aquest cas ens abstindrem a les dues en el cas de les
actes perquè hem sol.licitat poder veure els vídeos o tenir els àudios dels Plens i l´única opció que se´ns
ha donat és venir aquí per poder-los visualitzar. No ens ha sigut possible per motius laborals, no ens han
deixat extreure els documents de l´Ajuntament, no hem pogut contrastar alguns dubtes que teníem i per
això ens abstindrem. A més a més ens sorprèn una mica el canvi de criteri ja que a la legislatura passada
s´havia donat algun cas en que el regidor de comunicació havia donat els pen-drives amb els documents
a altres regidors i per això ens abstindrem. 

Alcalde accidental: D´acord, moltes gràcies. Hi ha alguna consideració més?

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 30 de juliol de 2015, és aprovada per majoria absoluta,
amb el següent resultat en la votació:

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

o Grup municipal  de CiU: Senyors/es 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 Sastre
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Abstencions:

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

         2.-   Aprovació acta sessió extraordinària 31 d´agost de 2015:

Alcalde accidental: Algú vol prendre la paraula? Sr. Doñate, si us plau?

Sr. Miquel Doñate: Jo tenia dos comentaris. El primer és que en aquell Ple jo vaig arribar tard, però no
ho veig reflectit en l´ordre la meva assistència. Per tant he consultat i m´han dit que ha d´aparèixer que
vaig arribar tard, perquè si no tampoc s´entendria després l´exposició en que torno a aparèixer. Surto
com a absent però després en la descripció apareixo i per tant si es podia solucionar aquesta per una
banda; i  després més enllà de que entenc que la persona que ha transcrit  potser no ha transcrit  tot
literalment, si que en l´última intervenció en la pàgina 23, en la última de les meves intervencions d
´aquesta pàgina ha desaparegut una paraula o dos paraules però que llavors desapareix tot el sentit del
comentari que vaig fer. I era la proposta que vaig fer justament de que proposava que ens gravéssim
totes les reunions, converses que manteníem els diferents partits, no? Quan ho fèiem conjuntament dins
l´àmbit institucional i  aleshores jo només posant en la tercera línea “tots plegats gravéssim totes les
reunions”, perquè sinó queda...

Alcalde accidental: Sí de fet, “tots plegats totes” queda incoherent. 

Sr. Miquel Doñate: Faltava “gravéssim”. No ho he escoltat, però jo me´n recordo més o menys del que
vaig dir i per tant amb aquesta paraula estaria la idea que si no no hi és. Són aquests dos esments.

Alcalde: D´acord, doncs. Ho anotem. I la qüestió de l´absència deia que surt com a assistent...?

Sr. Miquel Doñate: No surto com a assistent i  en el tercer punt en el debat apareixo. I  llavors vaig
consultar aquí a la secretaria i em van comentar que efectivament he d´aparèixer, només que incorporant
que vaig arribar tard o el que sigui però per a que quedi constància de la meva presència i en aquest cas
a la votació.

Alcalde accidental: D´acord. En aquest cas jo si que era absent, en canvi vostè ni absent ni no absent.
Doncs incorporat això, alguna paraula més? 

Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària de 31 d´agost de 2015, és aprovada per majoria
absoluta, amb el següent resultat en la votació:

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

o Grup municipal  de CiU: Senyors/es 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
Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre

Abstencions:

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM:  Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite
Viñals Clemente, Laia Ferrer Sellés 
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2.-    Dictamen  d’aprovació  inicial  del  conveni  urbanístic  entre  l’Ajuntament  de  Cabrils  i  els
propietaris de la Unitat d’Actuació 30 Cal Gras

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Identificació de l’expedient: Expedient 2225/2015 aprovació de conveni urbanístic entre l’Ajuntament
de Cabrils i els propietaris de la Unitat d’actuació 30 Cal Gras. 

Antecedents
En data 21 de Juny de 2010 s’acordà pel ple de la Corporació aprovar l’avanç del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Cabrils.

Posteriorment, en data 18 d’Abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament aprovà inicialment la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils, publicat en el DOGC de 7 de Maig de 2013.

En data 27 de març de 2014 es va aprovar inicialment per segona vegada, BOP 11 d’abril de 2014 la
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils.

Que dins de la tramitació de l’aprovació del nou planejament de Cabrils, i a l’empara de l’establert a la
legislació urbanística, els propietaris de la unitat d’actuació 30 (PGO) Cal Gras i l’Ajuntament de Cabrils
han concertat una actuació urbanística dins del  principi  de llibertat  de pactes,  que complementa les
determinacions  legals  establertes  i  facilita  la  gestió  urbanística  posterior,  dins  l’àmbit  del  Municipi,
establert en el conveni que es objecte del present acord.  

Fonaments jurídics
És d’aplicació la Llei  3/2012 de modificació del  text  refós de la llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret
Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.

Vist l’informe tècnic jurídic emès de manera conjunta per l’assessor extern i l’arquitecta municipal, relatiu
a la finalitat i objecte del conveni urbanístic.

Vist l’informe de secretaria intervenció sobre el procediment aplicable.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 17 de setembre de 2015.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar  inicialment  el  conveni  urbanístic,  que  s’adjunta  com  a  annex  a  la  proposta,  a
subscriure entre l’Ajuntament de Cabrils i  els propietaris de la Unitat d’actuació 30 Cal Gras, el qual
haurà de formar part de la documentació que integra l’expedient d’aprovació del POUM.

Segon.- Sotmetre el conveni a exposició pública pel termini d’un mes mitjançant publicació d’edictes al
Tauler d’Anuncis, al Butlletí  Oficial  de la Província, i  en un diari  dels de més divulgació a Catalunya
durant el termini de trenta dies hàbils perquè s’hi puguin presentar al·legacions, amb el benentès que si
no se’n formulen durant aquest període l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament a definitiu. 

Tercer.- Advertir  que aprovat  definitivament,  el  Conveni formarà part  de l’expedient  del  POUM, i  es
trametrà  una  còpia  al  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  perquè  sigui  inserit  en  la  secció  de
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convenis  urbanístics  de  l’instrument  de  divulgació  telemàtica  del  planejament  urbanístic  de
l’Administració de la Generalitat.

Quart.-  Indicar que l’eficàcia dels compromisos urbanístics que s’adopten resta condicionada en aquest
cas a la formalització del conveni mitjançant signatura dels propietaris que integren l’àmbit d’actuació i a
la posterior aprovació definitiva del POUM en els termes exposats al conveni.

Cinquè.- Facultar a la senyora Alcaldessa per la signatura de quants documents siguin necessaris per a
l’execució dels presents acords.

Sisè.- Notificar el present acord als interessats.”

Alcalde accidental:  Bé, aixó correspon a una qüestió de la regidoria d´urbanisme. Li cedeixo la paraula
a la regidora Gómez. Si us plau.

Sra. Marta Gómez: Bona nit a tothom. La finalitat principal del conveni és la de en primer lloc adequar el
document de planejament general que s´està tramitant a la realitat urbanística de l´àmbit de Cal Gras,
que hi conviuen actualment dos situacions clarament diferents respecte al que és la consolidació: el 58 %
del sector s´ha consolidat i la resta fins al 100 % no està consolidat. Això comporta que es generin drets i
deures  i  obligacions  diferents  urbanísticament  parlant.  Aquest  conveni  l´hem  promogut  des  de  l
´Ajuntament amb el vist i plau de tots, absolutament tots els propietaris de l´àmbit del sector i l´únic que
hem volgut amb això és solucionar un problema urbanístic que des de fa anys s´arrossega en aquest
sector. 

Alcalde accidental: Moltes gràcies regidora. Hi ha algun grup municipal que tingui alguna qüestió a
comentar? D´Esquerra Republicana, el Sr. Serra, si us plau?

Sr. Raül Serra:  Hola, bona tarda: Bé, després d´haver llegit la documentació que se´ns va fer arribar,
arribem a la conclusió de que hi ha un propietari, que és una entitat bancària, que supedita a una sèrie
de condicions la seva participació dins del procés i que per tant el que avui es pot votar en certa manera
és la acceptació o no acceptació d´un xantatge o d´un segrest d´aquesta entitat bancària que amenaça
amb executar una sentència judicial que suposaria un preocupant greuge econòmic a tots els propietaris
del sector, sobretot respecte als costos d´urbanització. Llavors degut a que ens fem conscients de la
situació, nosaltres votarem a favor perquè entenem que ens hem de posicionar al costat dels veïns tot i
que tenim certes reticències a l´hora d´acceptar les condicions d´aquesta entitat bancària en particular. 

Alcalde accidental: Pot respondre la Sra. Gómez, si us plau. 

Sra. Marta Gómez: Bé, en resposta al que acaba d´esmentar el Sr. Serra. A veure, com el sector no està
igualment consolidat, hi ha dos parts molt diferents, de fet el Planejament que s´està redactant des de fa
anys ja a l´Ajuntament ho divideix en dos PAUs diferents perquè la realitat  és diferent.  Si  nosaltres
apliquem tot i que la realitat sigui diferent, apliquem l´equitat, que s´hauria d´aplicar de forma objectiva,
les  càrregues  que  els  hi  toca  als  veïns  que  ja  estan  vivint  allà,  en  el  sòl  consolidat  són
desproporcionades i llavors no és un problema de xantatge de l´entitat bancària, Caixabank, que és el
que va adquirir els terrenys pel tema d´execució hipotecària perquè ProNivell2 que era qui  tenia els
terrenys m´imagino que no va estar al dia dels seus pagaments, m´imagino, no ho sé això, aquest tema
el desconec. 
No és per un tema d´afavorir  a Caixabank,  és per un tema de que l´equitat  que en un projecte de
reparcelació aplicaríem, en aquest cas entenem nosaltres, entenen els veïns, tothom que està d´acord
amb el conveni que és tothom, que no és just pels veïns. O sigui, es pot mirar de les dues maneres.
Mirem-ho si us plau de la manera que s´ha de mirar. O sigui, en un sòl consolidat no li pots imputar unes
càrregues de la mateixa manera que a l´altre sòl. M´explico? 

Alcalde accidental: Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta més? 
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 VOTACIÓ 

Vots a favor:

o Grup municipal  de CiU: Senyors/es 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 del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

3.-   Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 14/2015 per concessió de
crèdit extraordinari

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 14/2015 incoat per ordre de l’Alcaldessa. 

Vist l’informe de secretaria intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 17 de setembre de 2015.

Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 14 del Pressupost
Municipal de 2015, amb el següent detall:

1) CRÈDIT EXTRAORDINARI

163.624.16 ADQUISICIÓ D’ELEMENTS DE TRANSPORT 21.577,66

  TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI         21.577,66
2) BAIXES ESTAT DE DESPESES

   163.203.05 ARRENDAMENT FINANCER DE MAQUINÀRIA                   -20.668,57 
     

TOTAL BAIXES ESTAT DE DESPESES        -20.668,57

3) ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

    619.00 ALIENACIÓ VEHICLE PROPIETAT AJUNTAMENT. 909,09

TOTAL ALTES ESTAT D’INGRESSOS 909,09

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

TERCER.-  L’EXPEDIENT  esmentat  es  considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  el  termini
d’informació pública no es presenten reclamacions.”
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Alcalde  accidental:  Doncs  aquesta  qüestió  correspon a  la  regidoria d´Hisenda,  Manteniment  i  Via
Pública. El Sr. Pérez vol prendre la paraula, si us plau?

Sr. Manel Pérez: Bona nit a tothom. Com bé ha dit el secretari, un dels vehicles de la Brigada en aquests
moments té problemes per passar l´ITV, és un cotxe que té 11 anys. Ens trobem amb algun altre vehicle,
però concretament aquest és un dels que hem prioritzat amb una actuació que degut a que aquest any
en el pressupost 2015 es va pressupostar una màquina per neteja viària, la Dulevo, la màquina petita i
no ens la van servir fins al mes de setembre, pues aprofitant que les quotes corresponents a aquesta
màquina les tenim en el pressupost a disposició per comprar, en aquest cas hem cregut oportú destinar-
les a la compra d´aquest vehicle. Això més el que ha dit el secretari de la taxació que s´ha fet d´aquest
cotxe que són 900 €, faria el total de 21.576,66 €.

Penseu que aquest cotxe com bé he dit té 11 anys, les ITVs ja nomès posaven dificultats, a l´ITV de
Mataró ja  no li  podíem portar,  l´havíem de portar  a a l´ITV de Sant  Celoni  que són una mica més
esplèndids, però automàticament sortíem amb un llistat tremendo de reparacions. Per tant hem cregut
oportú aprofitar aquests diners que ens hem estalviat des del moment que comprem la Dulevo que és la
màquina de neteja petita com bé us he dit, fins que ens la serveixen al mes de setembre, hi ha aquests
diners, aprofitar-los per la compra i substitució d´aquest vehicle. Simplement és aquesta modificació de
crèdit n. 14.

Alcalde accidental: Gràcies, Sr. Pérez. Hi ha algú que vol prendre la paraula? 

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

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

o Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

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.

4.- Proposta d’aprovació definitiva del Compte General 2014

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 805/2015, de data 27 de juliol de 2015, es va convocar reunió de
la Comissió Especial de Comptes.

En data 13 d’agost de 2015, es va celebrar sessió de la Comissió Especial de Comptes. En aquesta
sessió es va emetre informe favorable sobre el Compte General de l’exercici 2014.
El termini d’exposició pública, s’inicià el dia 24 d’agost de 2015, termini durant el qual 15 dies i 8 dies
hàbils més, no s’han presentat ni reclamacions ni objeccions relatius al Compte General de 2014.

El compte general  de l’Ajuntament de Cabrils de l’exercici  2014 està integrat  pels estats,  comptes i
annexos i demès documents comptables dels ens següents:

 Ajuntament de Cabrils.
 Organisme Autònom Escola Bressol.
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 Organisme Autònom Museu Col·lecció Municipal.
 Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A.

Vist l’informe de Secretaria intervenció de data 17 de juliol de 2015.

En compliment del que disposen els articles 208 al 212 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar  definitivament  els  estats  i  comptes  anuals  corresponents  a  l’exercici  2014,  de
l’Ajuntament de Cabrils, integrats pels següents estats bàsics:

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 56.639.159,04 euros.
2. Compte  de  resultats:  en  tancar  l’exercici  els  resultats  donaven  com  resultat  un  estalvi  de

968.484,63 euros.
3. Liquidació  del  Pressupost:  en  tancar  l’exercici  dóna  uns  drets  pendents  de  cobrament   de

4.989.760,56  euros,  unes  obligacions  pendents  de  pagament  de  1.562.198,23  euros,  un
romanent de tresoreria total de 7.774.333,44 euros, del qual resta com disponible 4.231.451,44
euros, i un resultat pressupostari ajustat de 1.319.715,96 euros.

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 4.346.771,11 euros.

Segon.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, de l’Organisme Autònom
Municipal Escola Bressol, integrat pels següents estats bàsics.

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 104.615,17 euros.
2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un  desestalvi de

125.174,63 euros.
3. Liquidació  del  Pressupost:  en  tancar  l’exercici  dóna  uns  drets  pendents  de  cobrament   de

1.192,61 euros, unes obligacions pendents de pagament de 28.138,84 euros, un romanent de
tresoreria total de 31.582,26 euros, del qual resta com disponible 31.582,26 euros i un resultat
pressupostari ajustat de menys  128.661,43 euros.

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 58.528,49 euros.

Tercer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, de l’Organisme Autònom
Museu Col·lecció Municipal, integrats pels següents estats bàsics:

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 18.732,12 euros.
2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un desestalvi de 

680,52  euros
3. Liquidació  del  Pressupost:  en tancar l’exercici  dóna uns drets  pendents de cobrament  de 0

euros, unes obligacions pendents de pagament de 113,63 euros, un romanent de tresoreria total
de 5.606,28 euros,  que resta íntegre com disponible,   i  un resultat  pressupostari  ajustat  de
580,77euros.

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 5.719,91 euros.

Quart.-  Aprovar els estats i  comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 de la Societat Mercantil
Serveis i Promocions Municipals, S.A., integrats pels següents estats bàsics:

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 1.269.587,41 euros.
2. Compte de Resultats: en tancar l’exercici els resultats reflectien un guany de 990,34 euros.
3. Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure igual a l’haver de

1.249.002,43 euros.
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4.
Cinquè.- Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 

Alcalde accidental: Aquest  és un punt d´aprovació  dels  comptes anuals de tot  el  que conforma la
corporació, des de l´Ajuntament als dos organismes autònoms i la societat anònima. En qualsevol cas
com que ja ha passat en el seu moment per la comissió especial de comptes del 13 d´agost, es va
publicar amb l´informe favorable el passat 24 d´agost i no hi ha hagut cap reclamació passats els 22 dies
d´exposició pública, portem aquí el que seria l´aprovació definitiva. No sé si el regidor d´Hisenda o hi ha
algú que vulgui prendre la paraula en aquest sentit. El Sr. Doñate, si us plau. 

Sr.  Miquel  Doñate:  Com  vam  dir  en  la  comissió  especial  que  es  va  fer  als  comptes,  nosaltres
personalment ens abstindrem  perquè no hem pogut valorar com ens agradaria per dues raons: una
perquè no hem tingut temps i la segona i més important perquè en aquell moment nosaltres no estàvem
en actiu com a partit polític i per tant estem segurs que la part tècnica està ben feta, estem contents de
que l´Ajuntament de Cabrils no estigui endeutat més enllà del que pot assumir, però bé, ens abstindrem
per aquesta raó. 

Alcalde accidental: Moltes gràcies. Hi ha algú és que vulgui prendre la paraula. Sr. Víudez, si us plau?

Sr. Xavier Víudez: Molt bona nit. Bé, nosaltres votarem a favor dels comptes. Evidentment nosaltres el
que posem palès és que els comptes s´han fet bé, però evidentment del que discrepem és de l´execució
del pressupost. Vul dir, des d´un punt de vista polític discrepem de com s´ha executat durant l´any 2014
el pressupost donat que nosaltres haguéssim prioritzat altres partides i haguéssim ofert altres serveis als
vilatans i posaré dos exemples: 

Com vostè sabrà molt bé, Sr. Gil, la regidoria de joventut no ha destinat suficients recursos per poder
mantenir l´altell obert durant l´any 2014 a les tardes dels dies laborables i una altra de les coses que vam
portar nosaltres en el nostre programa electoral i que evidentment va suposar una taxa addicional que sí
que existia però que s´havia portat d´una altra manera han estat els guals que han afectat a molts veïns
de Cabrils i que nosaltres ja en el programa electoral apostàvem per un ús més racional d´aquesta taxa
verdaderament imposant-la a aquells veïns que feien ús de l´entrada dels seus vehicles a casa seva.
Com deia és una posició política, no estem qüestionant com s´han fet els comptes i per aquesta raó
doncs nosaltres votarem a favor dels comptes generals del 2014.

Alcalde accidental:  Moltes gràcies,  Sr.  Víudez.  En tot  cas evidentment li  accepto les crítiques a la
regidoria de joventut,  si s´han prioritzat o no; en aquest sentit és la seva manera de pensar. Ara en
aquesta qüestió de l´ús dels guals jo crec que és prou clar: aquell qui utilitza el gual l´ha de pagar i aquell
que no l´utilitza té l´opció de que la vorera no sigui convertida en gual i per tant no hagi de pagar. Altra
cosa és aquell qui té la vorera convertida en gual i diu “com que no el faig servir, no l´hauria de pagar”.
Clar, així jo crec que no estem en una qüestió tècnica sinó purament d´una opinió, però bé, en qualsevol
cas, com que ha dit que votarà a favor perquè estan ben fets des del punt de vista tècnic, crec que això
inclou que alguna cosa de la  política també li haurà agradat, sinó potser s´haurien abstingut, no? 

Algú més vol prendre la paraula? 

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

o Grup municipal  de CiU: Senyors/es 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.
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Abstencions:

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

5.- Dictamen, a proposta del Grup municipal d’ERC, pel reconeixement del caràcter plebiscitari de
les eleccions del 27 de setembre

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“L’11 de setembre de 2015 marca de nou una fita en les mobilitzacions socials europees i mundials:
centenars de milers de persones de tota mena i condició han mostrat llur voluntat de ser en llibertat; han
donat suport a la consecució de la República Catalana. Ara, el nostre país viu una campanya electoral
decisiva, fruit d’un procés democràtic empès per la societat civil. Es dirimeix l’horitzó polític nacional que
els catalans i les catalanes podem decidir: o autonomia o independència per construir una República
presidida pels valors universals de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. 

En conseqüència, les eleccions del 27 de setembre són unes eleccions plebiscitàries, decisives pel futur
polític del nostre país. En cas que les opcions independentistes les guanyin, tindrem el dret democràtic
fonamental d’obrir un procés que culmini en la consecució de la República Catalana. Una República
inclusiva, solidària, radicalment democràtica i oberta al món amb voluntat de progrés. Vivim un moment
clau de la història catalana. S’ha d’aprofitar. 

Per  tot  plegat  proposem  al  Ple  l’adopció  dels  següents  acords:

1er.- Reconèixer  el  caràcter  excepcional,  plebiscitari  i  constituent  de  les  eleccions  al  Parlament  de
Catalunya del proper 27 de setembre.

2on.- Fer  una crida a la participació  dels  veïns i  les veïnes amb dret  a vot  per tal  de convertir  les
eleccions  del  proper  27  de  setembre  en  una  jornada  històrica  en  l’exercici  de  les  llibertats
democràtiques.

3er.- Prendre el compromís de treballar amb lleialtat d’acord amb la voluntat majoritària que expressin
les urnes a Cabrils, sigui quin sigui el resultat.

4t.-  Garantir lleialtat a les institucions catalanes. En cas que les forces independentistes guanyin les
eleccions,  posar-se a disposició i  garantir  tot  el  suport  necessari  al  nou Parlament  i  el  Govern que
sorgeixin dels resultats del 27 de setembre, en el procés obert que ha de culminar en la consecució de la
República Catalana. 

5è.-  Traslladar  aquest  acord  al  Parlament  de  Catalunya  i  a  la  Presidència  de  la  Generalitat  de
Catalunya.” 

Alcalde accidental: Moltes gràcies. Algú vol prendre la paraula? No? Doncs jo sí que prendré la paraula.
Com a regidor, i no parlo en nom de cap grup municipal, els haig de dir que votaré en contra d´aquesta
moció i els diré el següent: sí que entenc que aquestes eleccions són molt importants però del primer
punt  que  parla  de  reconèixer,  i  entenc  per  tant  que  vol  que  l´Ajuntament  de  Cabrils  a  aquest  Ple
reconegui el seu caràcter excepcional i plebiscitari i constituent ,no el considero ja no dic si just o no just
si estricte a llei o no estricte a llei. Senzillament, per mi qui ha de reconèixer el caràcter plebiscitari és, d
´una banda, evidentment si volen els partits polítics, si volen també en el seu moment la ciutadania quan
hagi de valorar els resultats o fins i tot els medis de comunicació, no una institució que en aquest sentit i
pel que fa a unes eleccions al Parlament qui ha de dir més o menys en quant a la crida a la participació,
com  a  demòcrata  evidentment  faig  crida  a  aquesta  participació  i  a  qualsevol  de  les  eleccions  i
evidentment també les següents que hi haurà segurament a finals d´aquest any.
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En el tercer punt que és prendre el compromís de treballar amb  lleialtat i el quart que és garantir lleiatat
a les institucions no cal  ni  que una moció ho digui.  Evidentment  crec que tots aquí nosaltres quan
pràcticament van prometre o van jurar lleialtat a la Constitució, també al Parlament de Catalunya, ja
reconeixia aquesta lleialtat, per tant no crec que faci falta aquesta reafirmació. I el cinquè, és a dir el
trasllat, no cal dir res més. Per tant en aquest sentit em posiciono en el meu vot en contra d´aquesta
moció.

Algú més? Sr. Badia?

Sr. Xavier Badia:  Bona nit. Simplement dir que el grup de Convergència Democràtica, que el nostre
grup municipal sinó com a grup polític, entenem que nosaltres quan ens pronunciem aquí ho fem com a
grup  municipal  de  Convergència  i  Unió  i  tenim  molt  clar  que  la  nostra  acció  sempre  ha  de  ser
absolutament unànime en el nostre grup, no vam presentar conjuntament aquesta moció. Per aquest
motiu, també per respecte al nostre company de grup, per la seva opinió. Però també volia que constés
que el sentir de la gent de Convergència d´aquesta taula és estar a favor de la moció. Gràcies. 

Alcalde accidental: Algú més vol prendre la paraula? Sr. Doñate, si us plau.

Sr.  Miquel  Doñate:  També  dir  que  vam  pensar  que  ho  parlaríem  en  assemblees  si  subscrivíem
inicialment o presentàvem conjuntament aquesta moció i la raó de no fer-ho és perquè per nosaltres,
podem dir, era insuficient. O sigui, estem d´acord, però podríem anar més enllà. Per tant votarem a favor
igualment, tal com vam comprometre´ns amb l´ANC i també amb la mateixa presa del càrrec de regidor.

Alcalde accidental: Alguna intervenció més?

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

o Grup municipal  de  CiU: Senyors/es,  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 del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre

Vots en contra:

Grup municipal de CiU: Sr. Oriol Gil Tomàs

Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

6.- Mocions

1.- “Som un municipi d´acollida i solidari, en una societat d´acollida i solidària”

Sr. Peter Oberle:  Bona nit.  Havíem quedat que l´alcaldessa o el sustitut llegissin en nom de tots la
moció.
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Alcalde accidental: Gràcies, doncs. Un gran favor. És una moció que presenten els grups municipals de
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Municipalistes per Cabrils, Partit Socialista de
Catalunya i Partit Popular.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Davant l’actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar les seves vides de la
guerra en els seus països i la persecució política bé dels  seus governs bé de grups que proven d'accedir
al poder, no podem restar impassibles. Cal que actuem.

Som davant d’un fet i situació puntual i d'una intensitat excepcional, on refugiats i refugiades,  persones
de les totes edats, intenten  fugir del desastre de la guerra i la fam en els seus països d'origen. Aquestes
darreres setmanes, l’allau de persones que arriben a les fronteres d’Europa per cercar asil i refugi, han
convertit  aquesta crisi  en un drama humanitari.  És ridícul i  lamentable que Europa sigui  incapaç de
gestionar l'arribada de 300.000 refugiats, quan a l’Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica han acollit ja a 7,2 milions
de refugiats.

La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la situació dels
milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una nova oportunitat en un
país d’Europa.

En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a la crisi de refugiats no
només  és  reprovable  des  del  punt  de  vista  moral  i  ètic  sinó  que  també  xoca  amb  tot  un  seguit
d'obligacions  jurídiques  internacionals,  a  les  quals  ens  hem  adherit.  Com  ha  recordat  recentment
l’eurodiputat  català socialista Javi  López en una pregunta-interpel·lació a la Comissió en demanar a
l'Executiu comunitari que "actuï de forma immediata i contundent per assegurar que estats membres com
Espanya compleixin els compromisos contrets en matèria d'asil en tractats com la Declaració Universal
de Drets Humans, el  Conveni  Europeu de Drets Humans o la Convenció de Ginebra".  I  no és una
situació sobrevinguda ja que l’abril d’enguany, el president del Parlament Europeu Martin Schulz va rebre
el  manifest  “Protecció  per  als  refugiats  a  Europa”  de  mans  de  l’eurodiputat català  Josep-Maria
Terricabras -juntament amb una delegació del PEN Internacional encapçalada pel seu president, John
Ralston Saul, i el president del PEN alemany, Josef Haslinger- i avalat per la signatura per més d’un
miler d’escriptors europeus, entre els quals hi ha els novel Günter Grass i Elfriede Jelinek En el text, es
demana a la Unió Europea que creï un fons econòmic per atendre les necessitats dels refugiats que
arriben a Europa i que tingui una política comunitària única perquè els refugiats es trobin la mateixa
legislació a tot arreu. 

En particular, l'actitud de la majoria dels governs europeus amb el seu regateig de xifres d’acceptació de
nombre de refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació de la capacitat per absorbir refugiats no
té cap fonament i mostra la seva insensibilitat cap a la situació d’auxili d’aquestes persones.

Per contra, són  els nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONGs les que estan demostrant un
sentiment de solidaritat tot endegant iniciatives per poder acollir i donar refugi a aquestes famílies.

La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els municipis tenen
un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans, treballant conjuntament administració
i organitzacions de la societat civil.

Com a municipi d’acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau, comptem amb
una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les desigualtats i que de sempre s’ha
mostrat solidària amb les persones que pateixen situacions difícils.

Per  tot  això,  els  grups  municipals  de  CiU,  ERC,  MUC,  PSC i  PP de  l'Ajuntament  de  Cabrils
presenten per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ:

 Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les seves llars  tot
fugint de la guerra que es viu als seus països  així com de les seves conseqüències.

 Denunciar als governs o grups implicats en aquestes guerres i conflictes que repercuteixen sobre
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la població civil i sol·licitar als nostres governs que els seus responsables siguin portats davant
els   tribunats  internacionals  de  drets  humans  per  a  que  puguin  respondre  a  les  seves
responsabilitats si així són determinades

 Denunciar als governs de tercers estats implicats -de forma interposada- en aquests conflictes.

 Denunciar la inacció de les institucions europees i internacionals davant d'aquests conflictes i
l'abandó de la població civil d'aquests territoris. 

 Denunciar les situacions d’abús que aquestes persones pateixen en la seva fugida per part de
màfies organitzades. 

 Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per desenvolupar una
política d’asil i acollida dels refugiats conjunta i donar resposta a les necessitats humanitàries de
les persones que viuen aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir
situacions d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones en casos
d’emergències humanitàries. 

 Instar  al  govern  de  l’Estat  a  donar  asil  o  refugi  a  aquelles  persones  susceptibles  d’obtenir
protecció internacional, o, com a mínim a totes aquelles que ho sol·liciti la Comissió Europea,
tant per decència cap als refugiats que arriben a les costes europees fugint de la fam i la guerra, 
com per solidaritat amb la resta de països de la UE. 

 Instar al govern de l’Estat que aprovi el més aviat possible el Reglament de la Llei 12/2009, de
30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiària. 

 Instar al govern de l’Estat a enllestir amb urgència un Pla d'acollida humanitària als refugiats.
Aquest pla ha de tenir disposades places d'acollida dignes, possibilitats d'escolarització per als
menors, atenció sanitària i social, en col·laboració amb els governs autonòmics i municipals així
com amb entitats i ONGs. 

 Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  donar  resposta  a  la  demostració  de  solidaritat  que  la
ciutadania de Catalunya i les seves entitats civils estan tenint en aquesta crisi, i en aquest sentit
sol·liciti el màxim nombre de persones refugiades que pugui assumir. 

 Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  preparar  tots  els  Departaments  implicats  en  la  gestió
d’aquesta  acollida,  i  oferir  tots  els  recursos  i  serveis  socials  necessaris  i  disponibles  amb
coordinació amb els municipis d’acollida. 

 Instem  al  Govern  de  la  Generalitat  a  desenvolupar  una  campanya  de  sensibilització  a  la
ciutadania sobre la necessitat de comptar amb una política d'asil  com a part essencial de la
democràcia,  el  respecte  a  la  dignitat  humana i  als  drets  humans,  i  que  així  mateix  procuri
prevenir l'aparició actituds racistes o xenòfobes. 

 Ens posem a disposició  de les institucions que compten amb les competències en aquesta
matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama humanitari que estan vivint
milers de persones desplaçades. 

 Ens  sumem  a  la  xarxa  de  municipis-refugi  preparant  dispositius  d'acollida  i  convida  a  la
ciutadania a implicar-se i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l'atenció i ajuda
als refugiats. 

 La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per realitzar un treball
estable i permanent que posi en marxa les diferents mesures disponibles per a la millor atenció i
suport als refugiats 

 Traslladar aquest acord del ple municipal als Governs de l’Estat i de la Generalitat, així com a
totes  les  entitats  socials  del  municipi,  i  en  especial,  aquelles  que  desenvolupen  tasques
d’acollida de persones”.
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 VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA

Vots a favor:

o Grup municipal  de CiU: Senyors/es 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 del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

VOTACIÓ

Vots a favor:

o Grup municipal  de CiU: Senyors/es 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 del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

7.- 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.

Alcalde accidental: Podem començar pels Decrets i després passarem a les actes. Quin grup municipal
vol prendre la paraula? No hi ha ningú? Entenc que és pels Decrets. Passarem a les actes de les Juntes
de Govern Local. El Sr. Víudez per ERC?

Sr. Xavier Víudez: Perdonin ara perquè potser he desordenat una mica les coses i hi ha algun decret.
Ho dic perquè tinc unes quantes preguntes i a l´hora de formular-les.....

Alcalde accidental: Sr. Víudez: M´agradaria que això quedés clar. Si són preguntes referents a aquestes
coses. Si no hi ha un torn de precs i preguntes que en tot cas li convidaria que si són preguntes referents
a temes més generals fossin adreçades allà.

Sr. Xavier Víudez: Hi ha temes sobre subvencions que són dins les Juntes de Govern i algun altre tema
que apareix  com són  les  licitacions,  per  tant,  jo  suposo  que  estan  dins  d´aquest  punt.  La  primera
pregunta fa referència a l´Escola Bressol. Com vostè sabrà durant el Patronat de l´Escola Bressol alguns
pares van sol.licitar informació sobre el servei de menjador que ha estat gestionat per l´empresa CLECE
als darrers anys, i el govern va manifestar que encara no havia tret la licitació. Això va ser a finals del
mes de juliol  i  aquesta licitació va sortir  el dia 11 d´agost.  La seva publicació ha estat el  dia 15 de
setembre, un cop començat el curs malgrat que a l´Escola Bressol se li havia notificat amb anterioritat la
setmana abans dient-li que quedava desert i que per tant l´empresa CLECE continuava donant servei de
menjador per als nens que necessiten quedar-se al menjador. 

Volia fer-li dues preguntes. La primera és si les condicions econòmiques del servei pel mes de juny i pel
mes de setembre són les mateixes i la segona, per què es va licitar aquest servei no amb prou temps
com per preveure aquesta situació i que s´hagués pogut tornar a licitar i per tant que ja tinguéssim un
curs definitiu amb una empresa ja adjudicada?

Alcalde accidental: Permeti´m que li faci una petita precisió prèvia i, ho reconec, segurament s´haurà
ordenat d´una forma diferent, aquests punts no corresponen ni a un Decret ni a una Junta de govern,
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perquè, si no recordo malament, això es va aprovar per una resolució de la Presidenta del Patronat de l
´Escola Bressol perquè qui es contracta aquesta o com vam creure convenient a partir d´aquesta licitació
qui contractés, com que és un servei  de l´Escola Bressol,  fos un organisme autònom i  com que he
delegat les facultats de contractació a la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l´organisme autònom, és des d
´aquest organisme però bé en qualsevol cas li respondré igualment. 

Condicions econòmiques? Nosaltres creiem que en el càlcul del juliol de 2015 són correctes, les de
setembre de 2015 pràcticament seran iguals perquè segurament podrem ajustar fins i tot que, ara que
tenim algunes dades més reals, de cara els nens que hi haurà en aquest curs. Però, si fa no fa, com que
tampoc han variat molt respecte a les anteriors, les condicions econòmiques no variaran, és a dir tampoc
variarà el preu per menú que havíem calculat anterior, el qual també es pot anunciar que és inferior al
que estava actualment i per tant doncs bàsicament el que sí hem fet és recollir aquella licitació, aquella
proposta que va quedar deserta per una oferta econòmica que no corresponia al que s´havia demanat o
en els barems que s´havia demanat, l´hem estudiat i aixó el que ens hem fet és en tot cas veure si hi
havia algun error o no en el nostre càlcul. Considerem que no hi era i per tant l´únic petit ajust serà
aquest en funció de si hi ha algun menú o no més, ara ho podem concretar més, i de fet la licitació podrà
sortir si no és la setmana que ve, en la qual ja ens hem posat també amb CLECE perquè ells no van
entrar la seva proposta però sí que van manifestar que la veien sensiblement baixa, per què ens diguin
en què era sensiblement baixa. 

Com que encara no ens han donat les explicacions tampoc li puc dir si realment estava fora de lloc, però
de la proposta, de la única que vam rebre, proposta de licitació, li  haig de dir que el preu no era ni
sensiblement molt més baix, per tant no hi havia cap mena de baixa temerària ni tampoc excessivament
alt, sinó que estava en la línea, l´únic que havien presentat una oferta económica que no s´ajustava ni al
tipus d´IVA, ni tampoc en les explicacions corresponents al que s´havia demanat, estipulat, un preu de
menú, fragmentació de quin era el cost de personal, quin era el cost del menjar, etc, etc., i com que corria
certa pressa per no haver d´esmenar un contracte a mig d´iniciar el curs, vam dir “que segueixi l´empresa
actual”,  es  torna  a  licitar,  com dic,  pràcticament  en  les  mateixes  condicions  i  ja  tindrem una nova
adjudicatària en el termini d´un mes-mes i mig.

I en el segon cas, quan em diu de la previsió si que és cert, que potser s´ha corregut massa, o s´ha fet
un pèl massa tard. Vam demanar un assessorament a Diputació perquè ens ajustessin els números.
Segurament la Diputació tampoc no ha pogut córrer tant com volíem per les seves qüestions de canvis
de govern a la Diputació i l´ultimàtum que els vam donar que va ser a l´agost que ho necessitàvem
llençar,  perquè  se´ns  venia  el  temps a  sobre,  doncs  ha  sigut  precipitat,  no  li  dic  que  no.  Però  en
qualsevol cas no per això ni s´han fet els números malament ni creiem que hem fet cap cosa que no sigui
correcta.

Sr. Xavier Víudez:. El que sí que potser no ha quedat clar en la seva exposició, CLECE va manifestar
que no es presentava al concurs, això ho sabem perquè ho va manifestar per escrit. Vull dir, està recollit
en un document del Registre d´entrada, per tant això ja ho sabíem prèviament a que es convoqués la
licitació. I en referència a la primera pregunta, en la seva argumentació no m´ha respost a la pregunta
que li feia. De fet, el que li estava preguntant és no si el preu del menú ha variat, sinó els costos, és a dir
el que cobrarà CLECE per aquest servei és el mateix al juny que ara. 
Alcalde accidental: És que vostè no ha fet aquesta pregunta. Vostè no ha dit el que cobrés o no cobrés.
De fet CLECE no pot cobrar. Vol dir per la continuïtat del servei?

Sr. Xavier Víudez:. Evidentment.

Alcalde accidental: Això és una altra qüestió. Vostè no ha preguntat això.

Sr. Xavier Víudez:  Bé, potser no m´he explicat prou bé. El que sí que, en tot cas, CLECE havia de
continuar donant el servei, donat que és un servei públic i per tant fins que no hagués estat adjudicat a la
nova empresa és un compromís ja per requeriments tècnics de la licitació que ha de continuar.
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Alcalde accidental:  Correcte. És un requisit que en els Plecs de clàusules de l´anterior licitació està
condicionat, és a dir si no hi ha un nou adjudicatari no hi ha finalització del servei, en part perquè és un
servei públic el qual és de requeriment legal que s´ofereixi.

Les condicions econòmiques. Bé, d´una banda, com diu vostè va manifestar CLECE al seu moment, al
desembre que no volia continuar. Després en converses durant el mes de maig, juny i segurament també
abril, quan li vam dir que canviaríem algunes condicions no econòmiques, sinó d´organització per les
quals segurament havien conduït a que aquell servei hagi sigut deficitari, que hagi portat durant quatre
anys situacions de gestió constant de baixes, d´altes. Bé com vostès ja sabran perquè ho hem comentat
en altres plens, que la natalitat ha sigut molt fluctuant durant els últims quatre anys, ha portat també
alguns maldecaps en aquest  servei.  Per tant  vam dir  que canviaríem la manera de gestionar-ho i  l
´organització d´aquest servei i per tant, ells van manifestar verbalment que possiblement s´estudiarien la
seva presentació. Tot i així, es presentin o no es presentin no ens incumbeix. Vull dir, ells són lliures de
fer el que vulguin i l´Ajuntament no ha de fer res en referència a això.
 
Quan ara li he entès que de les condicions econòmiques que oferirà CLECE respecte als usuaris perquè
per ara el servei que fan és als pares que suporten aquest preu, CLECE va manifestar en el seu text de
que no es volia presentar a anar a l´agost a aquesta licitació i  per tant el que sí que acceptaria és
continuar el servei perquè era la seva obligació, malgrat que ell en aquell text no dic que se´n desdís
però deien “ho farem perquè ens obliguen”,  home! Evidentment ens obliguen perquè ells van signar
aquesta obligació proposant un preu nou. En aquest sentit l´Ajuntament el que els ha respost és que no
poden fer un preu nou perquè el preu està estipulat en funció d´uns preus públics i que es basen en el
que estava en la licitació. 

Per tant en aquest sentit la resposta és que els preus que van a cobrar els pares són els que són. Si ells
aleshores consideren que hi ha alguna despesa de més, perquè consideraven en el seu moment en el
juliol que havien d´exhaurir els contractes de les persones que possiblement no continuaven en el servei
i les han hagut de tornar a contractar i hi ha algun cost afegit, el que els hem manifestat és que ens
reunim la setmana que vé i que si hi ha aquests costos de més doncs que ho reclamin a l´Ajuntament i
en tot cas  ja ens hi posaríem d´acord però en cap cas aquesta qüestió ni pot influir ni ha d´influir en el
cost final d´aquest servei mentre CLECE estigui prestant aquest servei de menjador.

Hi ha alguna cosa més, no?

Sr.  Xavier  Víudez.  Sí.  En  tinc  unes  quantes.  La  segona  pregunta  estava  relacionada  amb  les
subvencions. De fet l´ADF Burriac, com vostès ja saben, cada any rep una subvenció per al manteniment
de franges, parcel.les, zones verdes, torrents i rieres. I el que hem detectat al llarg del darrer any i fins i
tot aquest, és que es contracten els serveis de l´empresa “Els avis de la fusta” per treballs de neteja, per
exemple de la riera i dels torrents. Entenem que aquesta tasca li correspondria a l´ADF Burriac, suposo
que per tal com està atorgada la subvenció i el que voldríem saber és si és així, si és un problema d
´efectius que ho està fent una empresa en comptes d´estar-ho fent l´ADF o si és un tema d´insuficiència
de la subvenció. Voldríem una mica d´explicació al respecte.
Alcalde accidental: Bé, en aquest cas és una subvenció nominativa, en aquest cas, no és de tot el
règim de concurrència competitiva, la subvenció de l´ADF. En tot cas com que correspon a la regidoria de
medi ambient li cedeixo la paraula a la Sra. Gómez. Si us plau. 

Sra. Marta Gómez: Bé, a veure. Sí, és així certament, però la raó és perquè és insuficient. O sigui el que
és insuficient....

Sr. Xavier Víudez: Què és insuficient, perdó?

Sra. Marta Gómez: El conveni que hi ha amb l´ADF Burriac per una determinada quantitat de diners
anual,  no  és  suficient  per  fer  totes  les  tasques  que  hi  ha  que  fer.  Aleshores  hi  ha  tasques
complementàries que es contracten apart. 
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Sr. Xavier Víudez: Però es contracte apart a empreses, en aquest cas...

Sra. Marta Gómez: Sí, Els avis de la fusta, com podria ser  un altre empresa.

Sr. Xavier Víudez: Sí, sí. Evidentment, que si és un contracte menor, es presenten tantes ofertes i la que
sigui més avantatjosa,...Perfecte. I per quina raó a les subvencions no s´inclou ja aquesta possibilitat
perquè entenem que l´Ajuntament ja preveu que ha de fer aquestes actuacions.

Sra. Marta Gómez: Quan diu a les subvencions, és que no ho entenc. Nosaltres tenim un conveni amb  l
´ADF Burriac.  No sé de quina subvenció parla.  És un conveni,  la  paraula no és subvenció.  O sigui
nosaltres paguem a l´ADF Burriac ...

Sr. Xavier Víudez: Potser ho tenia mal entès.

Sra. Marta Gómez: Val. No es una subvenció. Nosaltres tenim un conveni que se li paguen uns diners
anuals a l´ADF Burriac. En contrapartida l´ADF Burriac fa unes tasques de manteniment a les franges de
prevenció d´incendis del municipi, per una part. Si això és insuficient, que és el que està passant, per què
no s´amplia aquest conveni? Bé, actualment estem redefinint totes les franges del municipi i fent-nos un
planning de totes les tasques que caldria fer per poder precisament prendre aquest  tipus de decisions.
Això és el que li puc dir.

Alcalde accidental: Alguna qüestió més, Sr. Víudez? Alguna qüestió més sobre actes o decrets de
juntes. No? 

8.- Precs i preguntes

Alcalde  accidental:  Hi  ha  algú  que  tingui  algun  prec  o  alguna  pregunta?  Per  part  d´Esquerra
Republicana, el Sr. Serra, si us plau?

Sr. Raül Serra: Jo tinc una pregunta de planning justament. Sobre què passa amb els vestidors del camp
de futbol? No tinc molt  clar si  aquesta pregunta va dirigida a la regidoria d´esports o la regidoria  d
´equipaments, però el fet és que en l´últim butlletí podíem llegir que el Club Esportiu Cabrils podria gaudir
de nous vestidors per la nova temporada. La nova temporada ha començat i les obres dels vestidors
sembla que no han acabat o fins i tot estan clausurats en part. Volia preguntar quins problemes han
sobrevingut al respecte, què pensa fer-hi l´Ajuntament i en tot cas, quina planificació de finalització es té
de les obres? 

Alcalde accidental: La regidora d´esports, la Sra. Tamboleo? 

Sra. Isabel Tamboleo: Bé, bona nit. He de dir-te que els vestidors estan acabats. Sí que és cert que hi
ha hagut uns retrassos, però això.... quines són les obres que no es retrassen? El que passa és que hem
tingut la mala pata de que hem agafat el mes d´agost, que tothom està fent vacances. Aleshores hem
tingut problemes amb la qüestió de material, però, bé, s´han retrassat un mes pràcticament, perquè han
començat el dia 1 de setembre el futbol i ara a finals de setembre estan acabats, o sigui estan pintant la
part exterior i jo crec que això no implica que els nanos no puguin utilitzar els vestidors. 

De tota manera mentre s´han fet les obres jo crec que els vestidors han estat oberts, vull dir, s´han fet d
´una manera que els nanos no es quedessin sense dutxar. Vull dir que hem tingut una mica de cuidado
amb aquest tema i sí que és cert que s´han retrassat, però bé, en aquest tema no podíem fer res. Vull dir,
ens ha enganxat el mes d´agost i ens hem trobat amb material que no arribava. Estan acabats, ja et dic
jo que estan acabats, estan pintant la part exterior, acabant, que això no implica tampoc que puguin
utilitzar-los i l´únic que falta són els penjadors i els bancs també per un tema de quantitat. Són molts
penjadors, no sé si són vuitanta metres de penjadors i no sé si quaranta-dos bancs i evidentment no els
tenien en stock. Llavors bé, jo crec que dintre d´aquesta setmana o la setmana que ve ja ho tindrem tot. 
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Alcalde accidental: Sr. Serra, si us plau. Rèplica?

Sr. Raül Serra:  Sí, estan acabant però si no tenen bancs ni penjadors, com es canvien els nanos?

Sra. Isabel Tamboleo: A veure. Als nanos nosaltres, provisionalment els hem deixat uns bancs que són
els de les taules aquelles de l´arrossada, que són per què puguin deixar les coses a sobre i puguin
canviar-se. Vull dir, no els deixen a terra. 

Alcalde accidental: Hi ha algun prec o alguna pregunta més? Sr. Pérez, si us plau.

Sr. Manel Pérez:  Volia comentar que, aprofitant les obres que s´estan fent als vestuaris municipals,
també estem fent una actuació molt important al que és tot l´ajardinament i tot el que és l´entorn del
camp de futbol. O sigui que veureu aquests dies bastant de moviment en tot el que són totes les franges
al voltant del camp de futbol, les pistes de tenis i la tanca divisòria, diguéssim pujant cap el camp de
futbol i la tanca que hem rebaixat, bé, hi ha bastant de moviment i estem aprofitant que s´estan fent
aquestes obres, pues  adequant tota la part de jardineria perquè es vegi l´entorn controlat i ja tocava.

Alcalde accidental: Al Sr. Pérez vol replicar el Sr. Serra.

Sr.  Raül  Serra:  De  totes  maneres  aquestes  intervencions  entenc  que  són  posteriors  a  les  obres
principals. Vull dir que la raó d´aquesta dilatació en la planificació és únicament haver enganxat el mes d
´agost.

Alcalde accidental: Sí, és una qüestió d´execució, que ha faltat un material, tal i com li ha explicat la
regidora d´esports i per això s´han retrassat. Malgrat això, com dèiem, tampoc s´ha privat de l´ús i per
tant, doncs....

Sr. Raül Serra: I recordant una mica la pregunta, l´Ajuntament pensa exigir algun tipus de responsabilitat
al constructor o a l´executor de l´obra al respecte d´aquesta dilatació? Perquè entenc que una dilatació
curta en principi pot ser assumible però una obra que en principi es planifica o es publicita de dos mesos
de durada i que dura un mes i mig més, té una gran allargada. 

Alcalde accidental: Podríem fer-ho, evidentment, però com vostè comprendrà, jo crec que ja fan prou
esforç les empreses que són d´aquí del municipi. Jo crec que si a més a més els hi posem aquesta..., i
no dic que no sigui legítim poder-els-hi demanar, però haver de reclamar això jo crec que no els hi farà
un flac favor.  Per tant,  podríem fer-ho,  evidentment verbalment,  i  sabent que va haver-hi  tot  aquest
problema ja se´ls va manifestar, però com comprendrà, jo crec que és prou comprensible que no fem
aquesta reclamació a una empresa que és del municipi. Si ens perjudica, evidentment, dir-li escolti, si hi
ha alguna altra adjudicació que hagi de rebre, apart de que ho tindrem en compte, jo crec que estarà en
la memòria en la presència de no només els regidors sinó també del personal de l´Ajuntament que ha
revisat això, però espero que entengui que sent una empresa del municipi no li fem això. També sabent
quines han sigut les seves possibilitats perquè potser ni tan sols depenia d´ell i no era el subministrador,
potser depenia d´un tercer.

Que evidentment amb més planificació s´hagués pogut no acabar en aquesta situació, però jo li demano
aquesta comprensió. 

Sr. Raül Serra: Bé, li agraeixo que m´expliqui tot lo comprensiu que pot arribar a ser. De totes maneres
jo només volia preguntar si prendrien alguna acció. Vull dir, en aquest cas la resposta és no. Al respecte
no tinc cap altra consideració.

Alcalde accidental: Hi ha alguna pregunta més? 

Sr. Xavier Víudez: Sí, també va dirigida a esports. En el Ple municipal, amb els vots a favor només del
govern, es va aprovar el trenta de juliol la intervenció integral de l´administració municipal de les activitats
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e instal.lacions del complex esportiu Illa. Una setmana després, la del 3 d´agost es feia efectiva i no ha
estat fins un mes després, el dia 3 de setembre que el govern li demana a un consultor extern, a AITIC, a
requeriment  de  secretaria  d´intervenció,  demana un estudi  econòmic  de  viabilitat  i  un Reglament  d
´establiment del Servei.

En teoria, se´ns va comunicar, que aquesta documentació havia d´estar ja en poder de l´Ajuntament
aquesta setmana o la setmana anterior. Voldríem saber en quin estat està precisament aquesta entrega i
quina és l´opinió o quines conclusions es desprenen d´aquesta documentació.

Alcalde accidental: Si no recordo malament,i així fins i tot es manifestava a l´acta del Ple de 31 d´agost,
que jo no hi vaig ser, però sí que evidentment l´he llegit al Ple d´avui, deia que la previsió era que fos el
dia 21, per tant aquest dilluns que ja estigués disponible. Avui, dia 24 els he de dir que encara no ha
arribat. No tornaré aquí a fer un detall de la comprensió o no comprensió de si en tres dies són suficients
o no. Evidentment s´ha reclamat i es reclamarà a que arribi, avui dia 24 encara no ha arribat. Sabem que
s´està  elaborant,  per  tant  encara  no  li  podem donar  la  resposta  de  quines  conclusions  dóna,  però
evidentment tan bon punt es faci aquesta arribada, arribi aquest document, els hi traslladarem en una
reunió. Entenc jo que a la darrera reunió que es va fer el dia 3 de setembre, aquesta sí, amb els grups
municipals es va dir  que hi  hauria aquesta transparència de la informació que hi  hagués.  Com que
encara no hi és, encara no els hem convocat. 

Sr.  Xavier  Víudez: Continuant  amb aquest  tema,  donat  que  ja  portem un  parell  de  mesos  havent
intervingut el complex, voldríem saber quin és l´increment d´abonats que tenim respecte al mes de juny.
Sí, clar perquè juliol i agost hi ha tendència a que la gent es doni de baixa, per tant....

Alcalde accidental: Sí, la Sra. Isabel Tamboleo té la paraula.

Sra. Isabel Tamboleo: Nosaltres vam intervenir la primera setmana d´agost.

Sr. Xavier Víudez:: El sis d´agost.

Sra. Isabel Tamboleo: Clar, jo el que tinc és de l´agost cap endavant. De juny i juliol no ho tinc.

Alcalde accidental: En tot cas ho demanaríem, Sr. Víudez. Ara aquí mateix, la Sra. Tamboleo diu que té
des de l´agost. Si vol aquestes dades, bé, i si no, doncs,...

Sr. Xavier Víudez:  Ho dic més que res perquè clar no són comparables.

Sra. Isabel Tamboleo: Jo puc dir que aquella reunió que vam estar parlant d´aquest tema, hi havia uns
985. El que et puc dir és que a dia d´avui hi ha hagut 72 altes i 100 baixes. Des del 6 d´agost fins ara. 

Alcalde accidental: Vaig alternant. No voldria que algun grup municipal no fes totes les preguntes, però
en tot cas veig que ... Té més preguntes, Sr. Víudez?

Sr. Xavier Víudez:  Sí. En tenia alguna altra. Tenia només una

Alcalde accidental: Era un comentari sobre això. Com que era un comentari sobre això....Sr. Doñate, si
us plau.

Sr. Miquel Doñate: M´agradaria saber dintre d´aqueste 100 baixes, que crec que és una mala notícia en
aquest període d´agost – setembre, m´agradaria saber quin ha sigut l´impacte de la campanya de la
promoció, perquè potser s´han produït a l´agost aquestes baixes i les altes s´han produït al setembre,
amb l´impacte. Es té més o menys vist o... ?

Sra. Isabel Tamboleo: No, a veure: promoció, s´ha fet la promoció ara al setembre. Llavors clar, tampoc
sabem cert  el perquè. S´ha fet la promoció i ara tornem a fer una altra promoció, però és el que hi ha. 
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Alcalde accidental: No sé si en aquest sentit, Sra. Tamboleo, les altes saber quan han sigut, Se sap d
´agost ni que sigui, aquestes 72 altes són de tot el més d´agost i setembre o són de....?

Sra. Isabel Tamboleo: No,no, jo t´estic parlant des del sis d´agost fins ara, fins al dia d´avui.

Sr. Miquel Doñate:  Preguntava si podíem discriminar quants s´havien produït més baixes i quan més
altes.

Sra. Isabel Tamboleo: Això t´ho podria mirar. Sí, sí.

Sr. Miquel Doñate:  Per començar a veure si tenia èxit la campanya de promoció i realment l´assumpció
municipal de la piscina.

Sra. Isabel Tamboleo: Ho podem mirar i llavors us ho trasllado.

Alcalde accidental Sr. Víudez?

Sr. Xavier Víudez:  Prefereixo continuar amb aquest tema, perquè és interessant que tothom sàpiga en
quina  situació  està  el  complex.  Tots  sabem que hi  havia  alguns  problemes tècnics,  també hi  havia
problemes amb la maquinària,  amb alguna caldera,  amb el  sostre,...  quines accions ha començat a
realitzar l´Ajuntament per poder subsanar totes aquestes mancances.

Sra. Isabel Tamboleo: Bé, a tot això es va pujar amb l´enginyer i va fer un informe de tot el que estava
espatllat i sí que és cert que s´ha anat arreglant tot, fins i tot les goteres crec que ja estan solventades.
Vull dir que no tenim ara mateix res que no funcioni. Està tot correcte. 

Sr. Raül Serra: Inclús la caldera?

Sra. Isabel Tamboleo: Sí, sí. La caldera també.

Sr. Xavier Víudez:  I el cost total d´aquesta posta en marxa? Aproximat.

Sra. Isabel Tamboleo: Si vols, jo t´ho passo, però ara mateix no sabria dir-te un número perquè són
diners, bastants diners.

Sr. Xavier Víudez:  D´acord.

Alcalde accidental: Hi ha alguna pregunta més? Una altra diferent?

Sr. Xavier Víudez:  Voldria fer una pregunta i de fet és també en referència al darrer butlletí que l´àrea
de medi ambient publica que es reconeix a Cabrils com a millor recollida selectiva neta de la fracció
orgànica dels municipis entre 5.001 i 50.000 habitants. Per això cal felicitar tots els veïns perquè entre
tots estem contribuint a fer més net el nostre poble, el nostre poble, Catalunya i el món, diguem-ho així.
Però, alhora, com hem manifestat en algun ple anterior d´algun any anterior, continuem observant doncs
que a la Mostra Gastronòmica no es recicla. 

Voldríem saber si es va donar algun tipus d´instrucció a l´empresa que estava fent la recollida de les
safates per què es posés la brossa en els corresponents contenidors. Si no es va fer, perquè era obvi
que no, perquè la recollien i vèiem com la llançaven al mateix cubell, si es va fer algun tipus d´actuació
posterior i bé, que ens ho expliqués una mica, perquè sinó seria una mica contradictori doncs que ens
donessin un premi per una banda i que una empresa que està treballant per l´Ajuntament doncs no
estigui realitzant aquestes tasques.

Alcalde accidental: Té la paraula la Sra. Gómez, regidora de Medi ambient.
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Sra.  Marta  Gómez:  Primer  de  tot,  a  la  Mostra  sí  que  hi  havia  contenidors  de  recollida  selectiva.
Aleshores a la seva pregunta de per què no es recicla, sí que es recicla o hi havia els contenidors per
reciclar. Vostè afirma que després ho ajuntaven tot. Jo això no ho puc saber, el que sí ara en aquest
moment no ho sé. Bé vostè ho afirma, el que li puc dir és que averiguaré el què passa. El que sí que li
puc dir és que no hi havia cap mena d´ordre que és el que també ha preguntat, de que si vam donar
alguna ordre expressa ni molt menys. O sigui, no ens dediquem a repartir contenidors de selectiva per
després ajuntar la brossa i no fer la selecció en origen, ni molt menys. Intentaré esbrinar què ha passat
amb això. 

Alcalde accidental: Molt bé. Hi ha alguna pregunta més. Sí, Sr. Doñate?

Sr. Miquel Doñate:  Sí,  és que ara ha quedat tallada, però per no tallar....,  era sobre el  tema de la
piscina, perquè crec que les dues notícies no són extremadament positives, però crec que a la reunió del
3 de setembre es van comunicar alguns canvis que estaven produint-se dintre de la gestió de la piscina,
que suposaven com a mínim una reducció dels costos i per tant seria bo que també ho coneguessin els
veïns públicament ja que nosaltres ho coneixem, com per exemple el consum de la llum, que vam parlar
d´unes rebaixes i per tant estaria bé que ho transmetéssim a la gent perquè coneguin que potser tot no
va tan malament a lo millor, o tenim esperança. 

Alcalde accidental: Sra. Tamboleo, si us plau.

Sra. Isabel Tamboleo: Del consum de la llum, sí que estem treballant amb això encara, perquè s´havien
de fer uns canvis de comptadors i  el  que sí que us puc dir  és que l´aigua tindrem la sort  que ens
estalviarem la factura de l´aigua, perquè no pagarem aigua. Llavors això jo crec que ja és molt.

Alcalde accidental: No pagarem l´aigua pel fet que com és l´Ajuntament qui ho gestiona, l´Ajuntament
està exempt de pagar aquest servei d´aigua, a la vegada que si no recordo malament, també hi ha la
qüestió  de  la  biomassa  també  s´aconseguien  reduccions  en  aquest  sentit,  per  tant  donem alguna
resposta més en la línia del que deia el Sr. Doñate.

Hi ha alguna qüestió més?

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les
vint-i-una hores i deu minuts del dia indicat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, que és
signada per l’Alcalde accidental juntament amb mi, el Secretari interventor accidental, que ho certifico. 

L’alcalde accidental El secretari interventor accidental
Oriol Gil Tomàs Jordi Piera Castellví
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