
ACTA DE PLE NÚM. 10/15

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 D´OCTUBRE DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Extraordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 29 d´octubre de 2015

A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-nou d´octubre 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
extraordinària 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
Sr. Peter Oberle
Sr. Miquel Doñate Sastre
Sra. Maria Carme Torres Cassany

Secretària interventora
Sra. Rebeca Just Cobos

S´excusa la presència de la regidora Sra. Laia Ferrer Sellés.

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.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016 i
següents

2.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 20 del pressupost municipal 2015

3.- Dictamen  d’aprovació de la modificació de la forma de gestió del servei públic de complex esportiu
amb piscina coberta

La Sra. Alcaldessa dóna compte d´un Decret signat en el dia d´avui. 

Alcaldessa: Hem fet un Pacte de Govern aquest matí amb Municipalistes per Cabrils, el MUC, amb el
Sr. Miquel Doñate, i hem fet el Decret avui, i queda que el Sr. Miquel Doñate Sastre portarà la Regidoria
de  participació,  transparència  i  regeneració  institucional.  La  comunicació  abans  la  teníem  dividida.
Portava una part el regidor Oriol i una altra part la portava jo. S´ha fet una sola de comunicació que la
portarà igualment el Sr. Oriol Gil. 

L´altre Decret és el tema de la participació amb el Sr. Regidor Miquel Doñate que serà participació parcial
de 20 hores. Per tant li donem la benvinguda públicament ja al Sr. Miquel Doñate a l´equip de govern.
Benvingut.

1.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2016 i següents

PROPOSTA D´ACORD AL PLE

“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 1912/2015: aprovació provisional de la Modificació de les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2016 i següents

2. FETS I FONAMENTS LEGALS

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

En el  cas d’imposició de nous tributs,  les Ordenances fiscals  hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció  dels  respectius  acords  d’imposició.  L’article  16.1  del  text  legal  esmentat  estableix  que les
Ordenances  fiscals  contindran  com  a  mínim  la  determinació  dels  elements  tributaris,  el  règim  de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

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

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

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació
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de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta  que  justifica  la  proposta  d’aprovar  i  mantenir  actualitzada,  amb  les  modificacions  que
s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen,
al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen
la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització  d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada
no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vist la memòria d’alcaldia, l’informe de la Secretaria-Intervenció i l’informe tècnic-econòmic.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 d’octubre de 2015.

Per tot això,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

ACORDS

Primer.- Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de 2016 i  següents,  la  modificació  de l’Ordenança
General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals, així com
el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 Ordenança fiscal 1 – Impost sobre béns immobles

 Ordenança fiscal 2 – Impost sobre activitats econòmiques

 Ordenança fiscal 3 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 Ordenança fiscal 4 - Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

 Ordenança fiscal 5 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 Ordenança fiscal 8 – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat

dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o

declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i

les revisions periòdiques

 Ordenança fiscal 9 – Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses

explotadores de serveis de subministraments d’interès general

 Ordenança fiscal 10 – Taxa per expedició de documents administratius

 Ordenança fiscal 11 - Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria

d’urbanisme.

 Ordenança fiscal 12 – Taxa pel servei de clavegueram

 Ordenança fiscal 13 – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

 Ordenança fiscal 18 – Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
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 Ordenança fiscal 20 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de

construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

 Ordenança fiscal 21 – Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers

i altres serveis fúnebres de caràcter local

 Ordenança  fiscal  22  –  Taxa  pel  servei  de  recollida,  manteniment  de  gossos  solts  i  tinença

d’animals de companyia

 Ordenança fiscal 24 – Taxa per l’ús de terrenys públics, parades, barraques, casetes de venda i

espectacles o atraccions i altres activitats lúdiques

 Ordenança fiscal 25 – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de

via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

 Ordenança  fiscal  27  –  Taxa  per  la  prestació  dels  serveis  d’ensenyaments  especials  en

establiments municipals

 Ordenança fiscal 28 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb terrasses i/o vetlladors

 Ordenança fiscal 29 – Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per
a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província sota els criteris següents:

Quart.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així
com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.

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

Alcaldessa: Com la Sra. Secretària ha llegit, les Ordenances que s´han modificat, només les que s´han
modificat, l´Ordenança general de gestió i liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals,  han  patit  una  adaptació  a  la  legalitat  vigent,  i  actualització  dels  impostos  per  executar
embargaments de vehicles, de bens immobles. El límit màxim passa de 500 euros a 1.000 euros, a l
´article 39 i 40. 
L´Ordenança de l´Ibi n. 1 és adaptació a la legalitat vigent perquè en realitat l´Ibi s´ha mantingut tal com
ara, o sigui   no hi haurà augment, només l´augment que pugui fer l´Estat,  que aquest no depèn de
nosaltres, o sigui l´augment que podríem prendre nosaltres, mantenim el mateix, no augmenta. 
L´Ordenança fiscal n. 2, adaptació de la legalitat vigent. 
L´Ordenança  fiscal  n.  3,  impost  de  vehicles,  també  adaptació  de  la  legalitat  vigent.  L´article  5  s
´augmenten les bonificacions per vehicles elèctrics del 20% al 100% i els híbrids del 10% al 15 %. O
sigui, és una bonificació en benefici de les persones que tinguin vehicles elèctrics. 
L´Ordenança n. 4, impost increment valor terrenys de naturalesa urbana, adaptació a la legalitat vigent.
L´Ordenança n. 5 impost de construccions, instal.lacions i obres també adaptació text a la legalitat vigent.
La n. 8,  taxa d´activitats, modificació de les taxes per adaptar-les als costos reals suposats suportats per
l´administració. Aquí, en tot cas, la regidora, al seu moment ja parlarà. 
L´Ordenança  fiscal  n.  9,  taxa  aprofitament  especial  domini  públic  local,  empreses  serveis  d´interès,
adaptació  del  text  normatiu  arran  de diverses  sentències  del  Tribunal  Superior  de Justícia  sobre  la
telefonia mòbil. S´eliminen totes les referències a  telefonia mòbil. 
L´Ordenança n. 10, taxa d´expedició documents administració, adaptació del text a la legalitat vigent .
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La  n.  11,  taxa  de  llicències  o  comprovació  d´activitats  en  matèria  d´urbanisme,  adaptació  al  canvi
normatiu introduït per la Llei 16/2015. També aquí la regidora ja explicarà el què exactament.
L´Ordenança fiscal n. 12, taxa de clavegueram, adaptació del text a la legalitat vigent.
L´Ordenança n. 13, taxa de residus municipals, també adaptació a la legalitat vigent.
Taxa n. 18, taxa de Serveis Escola Bressol, adaptació del text a la legalitat vigent.
Taxa n. 20, taxa per ocupació de terrenys i ús públic, adaptació del text a la legalitat vigent.
La 21, taxa del cementiri, també adaptació del text a la legalitat.
L´Ordenança fiscal 22, taxa recollida de gossos, hi ha diversos punts a modificar que, en tot cas, ens
explicarà també la regidora.
La taxa 24, taxa d´ús de terrenys públics, parades, barraques, atraccions, adaptació del text a la legalitat
vigent.
L´Ordenança 25, taxa de guals, adaptació del text a la legalitat vigent.
La  27, taxa d´Escola d´adults, també adaptació del text a la legalitat vigent.
La  28,  taxa  d´ocupació  terrenys  públics,  terrasses  i  vetlladors  adaptació  del  text  d´acord  amb  la
modificació de l´Ordenança no fiscal reguladora de les autoritzacions de terrasses i vetlladors del Ple del
Juliol  de  2015.  La  quota  tributària  s´adapta  al  termini  d´ocupació  de  sis  mesos  i  anual  sense  que
realment suposi una modificació de la taxa. La regidora també acabarà de fer la seva explicació. 
I la 29, taxa d´instal.lacions quioscos, adaptació del text a la legalitat vigent.

El regidor d´Hisenda vol fer alguna intervenció?

Sr.  Manel  Pérez: Bé,  bona  nit  a  tothom.  Simplement  comentar  els  regidors  que  ja  han  tingut  la
oportunitat de debatre, no debatre si més no fer una reunió de treball amb el tema d´Ordenances, on vam
comptar amb la presència del tècnic de la Corporació per tal que aquells punts que no estiguessin clars,
aclarir-los. Simplement dir que l´equip de govern el que ha decidit en quant a les principals Ordenances,
en aquest cas, taxes, impostos, és mantenir la contenció igual que l´any passat, és a dir no pujar el preu
del rebut que arriba al ciutadà. És el cas de l´impost més important, que és l´Ibi, que mantenim el que és
el gravamen del 0,47 %, és a dir que el rebut que arribi a la casa del veí o de la veïna del nostre municipi
en principi es veurà incrementat. Per què? Ho explico, vindrà incrementat perquè la base liquidable la
posa el Ministeri d´Hisenda, concretament la Direcció General del Cadastre. Per tant, el que vull dir amb
això és que hi haurà un 1,5 de mitja en tots els rebuts en funció de la base liquidable des de la més alta
fins a la més baixa i la mitja serà aproximadament l´1,5 d´increment respecte al rebut de l´any anterior. 

No és així el cas dels vehicles, que es manté exactament la mateixa, el rebut de l´any passat serà el
mateix rebut d´aquest any i exactament, estic parlant de les taxes i impostos més importants, el tema de
la brossa exactament igual, és a dir el rebut de l´any passat serà el mateix preu que el rebut del 2016.

En quant a l´Ordenança n. 13 que és la taxa de prestació de serveis i gestió de residus, aquí també dir,
comunicar que hi ha hagut un canvi de nomenclatura simplement el que deia  “bonificació” ara es diu
“reducció”. Ho dic perquè així hi figura. Fins ara era una bonificació per ús de la deixalleria, de tantes
vegades tenies un tant per cent de reducció, de bonificació, ara la nomenclatura passa a “reducció”. I
recordo, ja que aquest Ple, almenys als presents també el poden veure per Televisió diumenge i dilluns,
recordar o fer veure la necessitat de gestionar bé els nostres residus utilitzant, ja que tenim deixalleria, la
mini-deixalleria mòbil i la deixalleria que tots sabeu que tenim mancomunada amb Vilassar i Cabrera, que
es faci ús d´aquesta targeta que tots tenim, que hi ha un percentatge que crec que és important d´un 5
per cent si l´utillitzes entre 4 i 7 vegades, un 10 per cent si l´utilitzes entre 8 i 11 vegades i un 15 per cent
a partir de 12 vegades. És important perquè representa un descompte, que tot va bé, a final de mes o a
final d´any, quan fem els nostres comptes, doncs és un descompte important.
I dir poca cosa més perquè estem parlant de les taxes i impostos més importants, els que ens afecten a
la butxaca directament tots. Les Ordenances tot són impostos, tot són taxes, però principalment aquests
són els que realment s´han de tenir més en compte.
Només unes dades orientativament d´un pressupost del 2015 que tenim aquí reflexat de 7.791.649 euros
perquè tingueu una dada significativa l´Ibi representa el 43,66 % dels ingressos en el nostre municipi. O
sigui que és un impost importantíssim, que el controlem, que el cuidem, fem els balanços corresponents
de cara a “lo que se nos avecina” que és el 2017. Sabeu tots que la revisió cadastral va començar al
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2007 i acaba al 2017, o sigui hi ha un decalatge de 10 anys i haurem detenir molt en compte aquell
moment què és el que decidim o el que fem amb el gravamen aquest.

Una altra taxa important, també us donaré una dada que és l´impost sobre l´increment del valor dels
terrenys que també representa el 10,27 % dels ingressos del nostre Ajuntament i una altra dada també
important per cobrir el costos del servei que és la taxa de residus. Aquesta representa el 8,24 % dels
ingressos del nostre Ajuntament. Una dada també important pot ser la taxa de guals que representa l
´1,95 % dels nostres ingressos al  nostre Ajuntament. Simplement donar aquestes dades orientatives
perquè serveixin una mica, qui les vulgui tenir en compte pues.... I aquí acabaria la meva intervenció.

Alcaldessa: Moltes gràcies. Regidora d´Urbanisme? 

Sra. Marta Gómez: Bona nit a tothom. Només faré un apunt de l´Ordenança fiscal 8 i la 11. L´Ordenança
fiscal 8 que és la que fa referència al tema de  la prestació de serveis i  intervenció de l´Administració en l
´acitivitat dels ciutadans i les empreses s´ha adaptat al model de les Ordenances fiscals 2016 de la
Diputació de Barcelona que es van aprovar el 28 de setembre de 2015. Concretament s´ha adaptat el
model de la Ordenança fiscal 21. Per què us comentem això? Doncs perquè les taules que surten a l
´article 6 de quota tributària sembla que hagin canviat com un mitjó i no és això; el que passa és que s
´han hagut d´adaptar al model d´aquesta Ordenança d´acord amb el que proposava la Diputació que
bàsicament  diferencia  a  la  taula  segons  superfície  i  tipus  de  procediment,  si  és  una  autorització
ambiental, una llicència municipal o una comunicació prèvia i no referides als annexos. Per què això?
Doncs  perquè  a  la  Llei  16/2015  de  21  de  juliol  va  fer  molts  canvis  de  simplificació  de  l´activitat
administrativa i llavors quedaven obsolets la classificació per annexos com tenien totes les Ordenances d
´aquest  tipus dels  municipis.  Per  això pot  semblar  que hagin  canviat  molt,  però els  números s´han
adaptat a la nova classificació. També dir que a l´informe justificatiu de la taxa hem modificat la columna
que posava “cost econòmic”, la última, per “previsió d´ingressos”; em consta que la comissió informativa
que veu preguntar sobre això i sí que és cert que hi havia un error, era una previsió d´ingressos i no un
cost econòmic.

Respecte a la Ordenança fiscal n. 11, és la taxa per llicència o comprovació d´activitats comunicades en
matèria d´urbanisme, hem fet el mateix, hem adaptat aquesta Ordenança al model d´Ordenances fiscals
de la  Diputació  concretament  a  l´Ordenança fiscal  n.  20.  En aquesta Ordenança els  canvis  de text
responen a la nomenclatura, bàsicament, es fa esment de la Llei 16/2015 que acabo de comentar fa un
moment de simplificació de l´activitat administrativa per la seva incidència directa en aquest tipus de taxa
i si us hi heu fixat a l´article 5 sembla que desapareguin dos apartats, l´e i l´f que fan referència a la
primera ocupació i a la comunicació prèvia. No és que desapareguin, sinó que es reordenen i queden ja
mencionats en l´apartat b i en l´apartat a del mateix article 5. És a dir, no desapareixen. Així mateix, en l
´article 6, que és directament ja l´aplicació, em sembla que es diu quotes tributàries, també sembla que
desapareguin  dos  apartats  l´f  i  el  g  i  no  és  això  sinó  que  fan  referència  ja  queden  al  b  i  a  l´a
respectivament. S´han agrupat d´una altra manera tal i com ho proposa el model de la Diputació. Si
necessiteu qualsevol aclariment.......

Alcaldessa: Regidora de Sanitat?

Sra. Isabel Tamboleo:  Bona nit.  L´Ordenança fiscal  n.  22,  la taxa del  servei  de recollida d´animals
només s´ha fet una redistribució. Abans, la recollida de gossos, només per fer aquest servei es cobraven
100 euros, una taxa de 100 euros. Ara només seran 60. Les primeres 8 hores estaran exemptes de
càrrec, és a dir no hi haurà cap càrrec, però sí que a partir de les 8 hores fins a les 24 hi haurà un càrrec
de 40 euros. Llavors a partir de les 24 hores per cada dia que passi seran 10 euros més. I d´aquesta
maner doncs a lo millor també estalviarem, no? en comptes de 100 baixarem 20 euros per estalviar una
mica. 
Alcaldessa: El Sr. Manel Pérez?

Sr. Manel Pérez: Totes les Ordenances que hem esmentat són les que pateixen un canvi, ja sigui en el
text, en la quantia, en fi, en algun aspecte. Però no hem dit, tot i que sortirà quan tinguem l´acta, les que
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no ham patit cap modificació. I si més no, recordar-vos, com a mínim pel públic, o per la gent que ens
pugui veure aquest cap de setmana per la televisió les que no han patit cap modificació ni en el text ni en
la quantia o en la quota que arriba al rebut. Simplement recordar-les. És la Ordenança fiscal n. 6, que és
la  de  contribucions  especials,  la  Ordenança  fiscal  n.  8  que  és  la  taxa  per  prestació  de  serveis  i
intervenció administrativa en l´activitat dels ciutadans; l´Ordenança n. 14 que és la taxa per retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública; la Ordenança fiscal n.
15, que és la taxa per drets d´examen; la Ordenança fiscal n. 16 que és la ordenança reguladora del preu
públic pel subministrament d´aigua; la Ordenança fiscal n. 17, taxa per connexió de servei de xarxa d
´aigües;  la  Ordenança  fiscal  n.  19  que  és  la  taxa  per  la  prestació  de  servei  d´ús  d´equipaments
municipals, la Ordenança fiscal n. 23 que és la taxa per la prestació de serveis d´ajuda domiciliària i
altres  serveis  assistencials;  la  Ordenança  fiscal  n.  26,  que  és  la  taxa  de  prestació  del  servei  de
comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles; la Ordenança fiscal n. 30 ha estat derogada; la
Ordenança fiscal n. 31, que és la taxa per la prestació de serveis i utilització de les instal.lacions del
Pavelló Poliesportiu municipal. Simplement, recordar que aquestes no han patit cap canvi en cap dels
seus articles i que el preu que  pugui derivar de qualsevol d´aquestes Ordenances és exactament el
mateix que l´any passat. 

Alcaldessa: Bé, gràcies. Algú vol prendre la paraula? El Sr. Víudez?

Sr. Xavier Víudez: Bona nit a tothom. Nosaltres ja els avançarem que el nostre vot serà una abstenció.
Val  a  dir  que  com ja  apuntava  fa  una  estona  el  Sr.  Manel  Pérez,  el  punt  més  remarcable  de  les
Ordenances fiscals d´enguany és l´Ibi. El factor que aplica l´Ajuntament no s´ha modificat i per tant l
´aplicació que està fent l´Ajuntament sobre l´Ibi es mantè. Traduït com deia el Sr. Regidor, l´íncrement d
´ingressos de l´Ajuntament serà de l´1,5% que es distribueix de manera diferent sobre els diferents tipus
d´habitatge que hi ha al municipi. Per tant hi haurà gent que es veurà més afectada per aquest que no
pas aquest 1,5 %. 

Compartim per altra banda la mesura de reduir  la taxa de vehicles de tracció mecànica pels cotxes
ecològics i híbrids tot i que, com sabem, no hi ha gaires cotxes ni ecològics ni híbrids al nostre municipi,
però, a veure, tot sigui per promocionar-los; però per altra banda discrepem amb algunes altres taxes i
preus públics que es poden mantenir de forma indiscriminada com és el cas dels guals se´n faci o no ús
com ja sabem, del pas per sobre de la vorera, i com ja sabem molts veïns d´aquest municipi el que fan
és  deixar  el  cotxe  al  carrer,  perquè  no  entren  el  cotxe  dins  del  seu  habitatge  i  per  altra  banda  l
´Ordnenança el que manca és que han de modificar la seva vorera, és a dir és un cost important la
modificació de la vorera, per què l´Ajuntament no li cobri el gual. 

Una altra de les mesures que nosaltres ja els hi hem comentat reiterades vegades al Govern, tan a l
´anterior Patronat de l´Escola Bressol com el que s´ha donat avui és la poca sensibilitat en els preus per
famílies amb més d´un fill. Actualment la reducció és només d´un 5 %, és a dir que en el segon fill o si
tens bessons doncs la reducció del preu de l´Escola Bressol és només d´un 5 % i nosaltres ja havíem
proposat i continuem proposant que a partir d´aquest segon fill la reducció sigui d´un 30% i que en el cas
que la família o els dos progenitors no superin els 36.000 euros bruts que seria l´equivalent a que els dos
membres de la família fossin mileuristes o en el cas de famílies monoparentals que cobressin 18.000
euros bruts. 

Vam demanar informació a l´Ajuntament perquè ens facilités les dades de quantes famílies es veien
afectades per aquesta mesura i de moment encara no hem rebut resposta, tot i que per altres fonts
sabem que aproximadament poden ser unes cinc famílies avui a l´Escola Bressol. I val a dir que avui li
han manifestat a la regidora Maite Vinyals, en el propi Patronat, que hi ha un membre del Patronat que
es troba en aquesta situació. 

Així, doncs, com els deia i els avançava el nostre vot serà una abstenció. Gràcies.

Alcaldessa: Algú més vol prendre la paraula? El Sr. Peter Oberle?
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Sr. Peter Oberle:  Bona nit a tothom. Com ja havia dit a la Comissió informativa votaré a favor de la
Ordenança fiscal de l´Ibi per mantenir-se el coeficient en el seu valor actual que és un dels més baixos
del Maresme. També a l´Ordenança fiscal de la tracció mecànica que inclou la bonificació al 100 % pels
cotxes elèctrics i augmentar la bonificació dels híbrids, i l´Ordenança fiscal de les plusvàlues que també
penso que és important pel municipi, també per mantenir-se el coeficient en el seu valor actual. Però en
votar aquí totes les altres Ordenances fiscals en paquet, el meu vot també serà d´abstenció.

Alcaldessa: Algú més vol prendre la paraula? La Sra. Carme Torras?

Sra. Carme Torras: Sí, només dir que el sentit del nostre vot no serà en contra degut que s´ha seguit
una política de contenció econòmica i s´han produït aquestes bonificacions que ja han explicat els altres
partits i els regidors que s´encarreguen de la regidoria en concret i ens ha agradat que hagin inclòs la
bonificació per les famílies nombroses a l´Ibi. És per això que el nostre sentit de vot no serà en contra. 

Alcaldessa: Algú més vol prendre la paraula?

 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 Sastre

Abstencions:

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

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

2.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  la  modificació  de  pressupost  núm.  20  del  pressupost
municipal 2015

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Vist  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número  20/2015  incoat  per  ordre  de  l’Alcaldia,   per
utilització del superàvit  de l’exercici  2014 per inversions financerament sostenibles, per un import de
225.615,71 euros.

Vistos  els  informes  dels  serveis  tècnics  municipals  sobre  inversions  financerament  sostenibles  i  de
secretaria intervenció.

Vist el que disposen, d’una banda, l’article 177 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, en relació a les
modificacions de crèdits, i per altra banda la DA 16 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 32 i DA 6ª. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la DA 9ª. del RD Llei 17/2014, de 26 de desembre,
de  Mesures  de  Sostenibilitat  Financera  de  Comunitats  Autònomes  i  Entitats  Locals,  en  quant  a  la
utilització del superàvit pressupostari.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 d’octubre de 2015.
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.-  APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 20 del Pressupost
Municipal  de  2015,  per  utilització  del  superàvit  de  l’exercici  2014  per  inversions  financerament
sostenibles, amb el següent detall:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ
PRESSUP.

TITOL CREDIT
INICIAL

IMPORT
MODIFIC.

TOTAL
CREDIT

160.619.01 Clavagueram. Rehabilitació
col.lector  d’aigües  pluvials
c/ Til.lers i Oliveres.

0 225.615,71 225.615,71

TOTAL 225.615,71

ALTES ESTAT D’INGRESSOS

APLICACIÓ
PRESSUP.

TITOL CREDIT
INICIAL

IMPORT
MODIFIC.

TOTAL
CREDIT

870.00 Romanent  de  Tresoreria
per a despeses generals.

0 225.615,71 225.615,71

TOTAL 225.615,71

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.”

Alcaldessa: Aquí, com s´explica ha sorgit un tema d´urgència que és un clavegueram del carrer Til.lers i
s´ha de fer una intervenció que ara explicarà amb més detall la regidora, però aleshores, explicar-els-hi
que amb un superàvit del pressupost del 2014 fem aquesta modificació, el superàvit del 2014 ho passem
al pressupost actual de 2015 pel valor de l´arranjament d´aquest clavegueram, per poder arreglar això
que és un tema urgent. Regidora, si vol, si us plau...

Sra. Marta Gómez: Gràcies. Tal com comenta la Sra. Alcaldessa és un tema urgent. Faré un històric molt
ràpid  perquè  tothom es  pugui  centrar  d´on  ve  aquest  tema.  Aquest  tema  va  començar,  la  primera
notificació que vam tenir va ser al setembre de 2014 en el qual hi havia una sospita que hi havia al carrer
Oliveres unes filtracions subterrànies que afectaven a uns habitatges. Arrel d´allà l´Ajuntament va actuar
conseqüentment. Primer es va enviar una empresa per poder fer una inspecció visual i accedir amb
càmeres al que seria la xarxa del col.lector d´aigües pluvials que ve del carrer Til.lers i enllaça fins al
carrer Oliveres, perquè es tenia la sospita que podia venir d´aquí. No hi havia accés perquè només hi
havia una reixa interceptora al carrer Til.lers i aquesta no permet l´accés. Per tant no es va poder fer
aquesta inspecció visual. 
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Arrel d´això, l´Ajuntament va sol.licitar posteriorment a una empresa especialista un pressupost per què
es podés fer un pou de registre al carrer Til.lers per accedir al col.lector i poder fer aquesta inspecció
visual amb càmera. Un cop es va fer aquesta inspecció es va veure que sí, que certament el col.lector no
estava en bon estat i urgentment es va demanar un pressupost a una empresa especialista per fer una
memòria valorada per veure quina actuació s´havia de fer en aquest tram de la xarxa de pluvials. Va
haver-hi una empresa que va fer la feina i un cop es va fer la feina les conclusions van ser les següents:
Es va poder delimitar el traçat perquè no hi havia documentació exacte de per on anava el traçat del
col.lector, es va poder passar la càmera, es va poder fer la inspecció visual, es va fer un pou de registre i
es va veure que hi havia unes patologies que finalment portaven com a conclusió que calia fer una total
reconstrucció urgent d´aquest tram de col.lector de pluvials. I la mateixa memòria valorada proposava
aprofitar  aquesta situació per situar  el  tram nou que s´hagués de fer del  col.lector en sòl  públic  en
comptes de en sòl privat com està ara on damunt hi ha habitatges. A més, òbviament d´augmentar pous
de  registre.  Aquest  mateix  estudi  té  diverses  alternatives  i  finalment  s´ha  escollit  l´alternativa  que
compleix totes les opcions per poder solucionar aquest tema. 

Alcaldessa: Gràcies. El Sr. Manel Pérez?

Sr.  Manel Pérez:  Com bé ha explicat  la regidora el  motiu argumentat  pel  qual s´ha de fer aquesta
inversió,  vostès,  em refereixo  als  regidors,  han  tingut  a  la  seva  disposició  els  expedients  amb  els
informes dels serveis tècnics municipals, secretaria-intervenció, així com la meva memòria d´alcaldia per
poder consultar totes aquestes dades. Informes que, a la vegada, justifiquen favorablement el dur a
terme l´esmentada actuació, la qual la finançarem amb romanent de tresoreria com bé ha dit la Sra.
Alcaldessa, utilitzant el superàvit de l´exercici 2014 per a inversions financerament sostenibles. 

La vida útil de la inversió és de 40 anys, superior als 5 anys previstos a la disposició addicional 16.a. Els
recordo que l´Ajuntament de Cabrils presenta un superàvit  en la liquidació de l´exercici  2014 per un
import  de 925.947,19 euros,  dels  qual  destinarem aquests 225.615,71 a les actuacions de millora  i
rehabilitació del col.lector d´aigües pluvials que connecta els esmentats carrers Oliveres-Til.lers. 

Aquesta intervenció ha de permetre durant la seva execució, manteniment, liquidació, donar compliment
als objectius d´estabilitat pressupostària i deute públic per part de l´Ajuntament, atès que la reducció de
despeses  de  manteniment  que  ha  de  comportar  la  inversió  afavorirà  l´acompliment  dels  objectius
marcats. 

Alcaldessa: Algú vol prendre la paraula?

 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.

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
o Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
o Grup municipal del PPC: Sra. Maria Carme Torres Cassany.

o 3.-  Dictamen  d’aprovació  de  la  modificació  de  la  forma de  gestió  del  servei  públic  de
complex esportiu amb piscina coberta

PROPOSTA D’ACORD AL PLE
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“Atès  que  el  Ple  de  l’Ajuntament,  a  la  sessió  celebrada  el  dia  25  de  març  de  2010  va  aprovar
l’establiment del servei públic municipal de piscina coberta, així com la memòria justificativa i el projecte
de reglament, preveient-se que la prestació del servei es portés a terme mitjançant gestió indirecta.

Atès que l’Ajuntament va portar a terme l’oportuna licitació i  en data 30 de setembre de 2010 es va
adjudicar a Instal.lacions de Lleure Esportiu Illa SA la concessió administrativa de l’execució de les obres
i explotació del complex esportiu amb piscina coberta a la zona esportiva, posteriorment subrogant-se
AREVA TRADING, SL com a concessionari del centre esportiu municipal amb piscina coberta de Cabrils,
segons contracte formalitzat en data 22 de novembre de 2010.

Atès que en data 27 de març de 2015, el Jutjat mercantil núm. 4 de Barcelona, actuacions 29/2015,
mitjançant  interlocutòria  ha  declarat  el  concurs  de  creditors  d’AREVA  TRADIG  SLU,  procedint-se
posteriorment a iniciar la fase de liquidació segons interlocutòria de 20 de maig de 2015.

Atès que el Ple de l’Ajuntament  a la sessió del dia 30 de juliol de 2015 va acordar iniciar el procediment
per acordar la resolució del contracte de concessió administrativa formalitzat el dia 22 de novembre de
2010, a l’empar de l’article 246.2 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, si bé
aquest acord està en tràmit i pendent de resolució definitiva, la qual cosa comportarà la recuperació de la
gestió del servei públic per part de l’Ajuntament.

Vista la Provisió de l’Alcaldia de data 3 de setembre de 2015, es considerà la necessitat i conveniència
de modificar la forma de gestió del servei públic de la piscina coberta i complex esportiu.

Vist l’informe de secretaria intervenció de data 3 de setembre de 2015, sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a modificar la forma de gestió del servei.

Vista la nova proposta de projecte del servei, el projecte de nou Reglament del servei i l’anàlisi de mercat
en relació a la forma de gestió directa del servei .

Atès  que,  d’acord  amb  l’informe  de  data  14  d’octubre  de  2015,  justificatiu  del  canvi  de  gestió,  es
considera que:

Un model de gestió directa permetrà garantir el control total per part del consistori sobre l'oferta
d'activitats. Aquesta oferta, així com la seva necessària comunicació a la població, es plantejarà
en funció dels criteris de necessitats reals de les persones que volen realitzar pràctica físico-
esportiva i no únicament en funció dels seus nivells de rendibilitat econòmica. Permetrà també
garantir l'accessibilitat per part de tots aquells nens i nenes que demanden una pràctica amb una
vessant més educativa. En definitiva, la proposta del canvi del model de gestió cerca garantir la
viabilitat social i esportiva, a més de l'econòmica, del complex esportiu municipal del municipi.

Vist allò que disposa l’article 153 del Reglament d’obres, activitats i serveis, dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació als articles 159 i següents del mateix cos legal, quant a la
seva tramitació per a l’establiment del servei.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 d’octubre de 2015.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei públic és la gestió directa a
través de l’Ajuntament de Cabrils, d’acord amb les condicions actuals indicades en l’informe justificatiu.
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SEGON. Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic de la piscina coberta i
complex esportiu, a gestió directa, d’acord amb la memòria justificativa de la modificació, així com el
projecte de modificació del reglament del servei.

TERCER. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant un anuncis que
s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
taulell  d’edictes d’aquest  Ajuntament,  a  efectes  de que els  particulars  i  entitats  puguin  formular  les
observacions que estimen pertinents. Simultàniament es donarà audiència als interessats i a les entitats
que, si escau, hagin exercit la iniciativa.

QUART.- Considerar aprovada la modificació de la forma de gestió del servei públic de la piscina coberta
i complex esportiu a gestió directa, d’acord amb la memòria justificativa de la modificació, així com el
projecte de modificació del reglament del servei, si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions o suggeriments.

CINQUÈ.- Condicionar l’eficàcia del present acord i de l’aprovació definitiva de la modificació de la forma
de  gestió  del  servei  a  gestió  directa,  del  reglament  del  servei  així  com la  vigència  de  l’execució
mitjançant  gestió  directa  del  servei  públic,  a  la  recuperació  definitiva  del  servei,  una vegada s’hagi
procedit a la resolució del contracte de concessió administrativa formalitzat el dia 22 de novembre de
2010, i executats els demés tràmits administratius i judicials que corresponguin.”

Alcaldessa: Bé, com ha dit la secretària, tenim pendent aquest tema de la piscina ja de fa uns quants
mesos, però tot el que està al Jutjat normalment acostuma a anar lent. Com que ara estem pendents del
Comitè Jurídic Assessor i del Mercantil que hi diguin la seva, és un avançament més. Si aprovem això un
cop ells diguin  ja que l´Ajuntament  es pot  fer càrrec del  complex esportiu  directament  ja no només
intervenint-ho sinó portant-ho directament, tot això que ja tindrem avançat. Per tant quan diguin “a partir d
´ara ja  es pot  fer”  no tindrem que començar a preparar  documentació.  Estarà tota  la documentació
preparada i  pràcticament  l´endemà mateix ja  podríem prendre possessió  completament  del  complex
esportiu, no tan sols intervenció. Algú vol fer alguna pregunta al respecte? Raül, si us plau?

Sr.  Raül  Serra:  Bona  nit.  Jo  tinc  unes  quantes  consideracions,  altres  observacions,  i  al  final  unes
quantes preguntes. Primer de tot especificar que ens sorprèn rebre un projecte de gestió directe dels
serveis del Centre Esportiu Municipal de Cabrils perquè tot i que des de la nostra ideologia estem molt d
´acord amb que la gestió d´aquest tipus de serveis s´ha de portar des de l´Ajuntament, també crèiem que
es contemplarien altres opcions sobretot degut a la indefinició que hi havia en quant als costos o els
problemes que es podien derivar de la gestió d´aquest servei. Degut a això, bé, ens alegra que proposin
una gestió directa, però no sabem si està prou fonamentat.

En segon lloc considerem un encert i a més és una cosa que nosaltres havíem demanat reiteradament,
el fet de que els informes ens arribin signats. En aquest aspecte ho valorem molt positivament perquè a
més  és  una  manera  d´identificar  qui  ha  estat  el  responsable.  I  a  partir  d´aquí  hi  ha  una  sèrie  de
consideracions una  mica  més formals  pròpies  d´aquest  projecte  que és  on entenc que  fonamenten
aquesta proposta de gestió directa dels serveis municipals, el qual no sé si conté un error o és forçat, és
a dir ha de ser un reflex del tipus de gestió el que proposa el seu govern. 

Una mica destacar que el document d´implantació del model de gestió directa parteix d´una arrancada de
1.200 socis, cosa que desconeixem exactament, però creiem que no és així, que està més proper als
920 que als 1.200. Llavors la primera pregunta seria quants socis hi ha actualment.

La segona és que el projecte de gestió directa parla d´una graderia al costat de la piscina que, que jo en
tingui constància, no ha vist mai ningú. Després el fet de que es tripliquen les tasques de direcció per
sobre de les d´ara perquè allà on hi havia un gestor o director hi haurà la regidoria, un agent gestor i un
coordinador. M´agradaria, si fos possible, que ens aclarissin com serà a partir d´ara el nou organigrama
de gestió de la piscina i del complex esportiu.
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Després existeix una previsió de 400 revisions mèdiques a l´any que no entenem a què correspon. I
entrant una mica més en matèria de preus, hi ha contrasentits molt importants, però a nivell d´ignonímia
en l´estudi, en la seva taula de previsió econòmica, en el tercer any es proposa que els diners que ha de
percebre el Complex en quant a concepte de matrícules i abonaments és de -1.754 euros. Això vol dir
que pensen pagar a la gent perquè vagi al gimnàs enlloc de recaptar fons? 

Després el fet de que l´estudi observa el fet, i a més ho entenc com una realitat, de que s´augmentarà el
50% dels socis que hi ha actualment en tres anys, és a dir que es passarà d´uns 1.025 a uns 1.500 i que,
a més, els costos de gestió només augmentaran un 7,2 % que per molt que hi hagi economies d´escala,
això és realment problemàtic o difícil de creure si més no. I a la vegada hi ha costos que es redueixen
com el cost de publicitat i propaganda  que passa de 10.800 euros el primer any a 8.400 l´últim. 

Ja per últim de tot, l´última pregunta és el fet de que el primer any es preveu una pèrdua de 88.667 euros
i el segon any una pèrdua de 7.193 euros. D´on els traurem aquests diners? Sobretot perquè com que no
observem la previsió de contemplar cap altre model de gestió que no sigui aquest, perquè sobre aquest s
´ha de versar el que avui votem, clar, d´aquí a un any, dos anys, tres anys, tres anys i mig com deia l
´informe d´aquest matí, quan governem nosaltres ens hauran generat un forat que serà impossible de
gestionar. Això és tot. Gràcies. 

Sra. Alcaldessa:  Bé, moltes gràcies. A veure, està clar i a ningú se li escapa que una gestió directa
sempre, sempre estalvia diners que externalitzar. Sempre. S´ha pogut demostrar en aquest Ajuntament
en el cas de la Brigada, quan estava externalitzat li costava al Consistori uns 300.000 euros més anuals.
Per tant, amb una gestió directa del Complex esportiu, anirem a estalviar recursos, per tant anirem a
estalviar diners. Evidentment no hi haurà les despeses ni dels directors que hi havia, ni despeses d
´advocats que teníem previstos, etc, etc, que hi havia moltes despeses que inflaven la gestió aquesta. Si
no s´ha fet un estudi econòmic real és perquè en realitat, això es fa sobre la marxa o sigui  es pot tenir
una idea del que en realitat hi haurà de gent abonada, el que s´ingressarà de diners i després els costos
reals.  Els costos reals  del  Complex esportiu,  de moment encara no els hem pogut valorar al  100%
perquè ens manca encara molta documentació que encara està en el concursal, que estem demanant i
que no ens donen.

Per tant aquí hi ha dos temes importants: o es tanca el complex esportiu amb el que això representa,
entenc jo, pel municipi, amb la despesa, amb la inversió que ha fet aquest municipi de més de 3 milions d
´euros de tots per fer aquest complex esportiu; o es tanca o es tira endavant des de l´Ajuntament, que és
per el que estem apostant, per tirar-ho endavant des de l´Ajuntament per poder donar un millor servei al
ciutadà i a més a més amb menys costos. Perquè han de tenir molt clar que en el moment que sigui
municipal al 100% podem també fer preus públics. Aquí també parla de que s´han de fer uns preus, per
exemple, per persones més grans de 65 anys, per persones amb una minusvalia, fins a un 30 %, em
sembla. Això també està aquí previst. Per a les escoles, o sigui, entenem nosaltres que sempre és millor
gestionar des de dintre que des de fora. 

Actualment  hi  ha  casi  1.000  abonats  aproximadament.  Hi  havia  hagut  aquí  1.450  abonats  al
començament, per això parlen de 1.500 abonats, perquè 1.450 abonats donava beneficis, havia de donar
beneficis ja a la mateixa empresa que ho estava portant, que recordem que era externalitzada. Per tant
havia de guanyar molts més diners. Aquí l´Ajuntament no pretén guanyar diners. Pretén donar un servei
al  municipi  i  que no li  costi  diners.  Per  tant  si  amb 1.450 abonats  ells  podien  guanyar  uns diners,
nosaltres amb menys donarem el servei. Però, si són 1.450 millor. No hi ha res que no es pugui canviar
amb el temps. Si veiem que l´Ajuntament no se´n surt o que té moltes pèrdues sobre aquest tema,
sempre es pot intentar externalitzar, però estic convençuda, i penso que els meus companys de govern
també, que fet des de l´Ajuntament sortiran bé els números. No dic que anem a guanyar, però tampoc
perdrem. I si guanyem, millor. Però el més important i primer d´això és que donarem un servei al ciutadà
de qualitat i a més a més per tot el tipus de gent que pugui estar vivint en aquest municipi, que fins ara
no s´arribaven a fer preus públics i, en canvi, si és portat des de l´Ajuntament podran haver-hi preus
públics.
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Les altres coses que vostè ha pogut dir, si hi ha algun error d´alguna cosa, pot ser possible, no li dic que
no, perquè amb tants fulls és fàcil que pugui haver-hi algun error. Però la idea és això. Anem a fer un pas
endavant perquè quan ens vingui del Comité Jurídic Assessor, que ja podem fer-nos càrrec nosaltres d
´una gestió completament directa de la piscina, poder-ho fer. Apostem per això i penso que ens ha de
sortir bé perquè els números canten. 

El Sr. Doñate?

Sr. Miquel Doñate:  Nosaltres hem defensat sempre des de fa anys, quan no existíem com a MUC, la
municipalització dels serveis. I també defensàvem que, evidentment, una construcció d´aquest tipus i un
servei destinat a aquesta empresa, quan es va fer els càlculs, no eren els reals. I s´ha demostrat que no
era així. La qüestió no és dirimir de qui va ser la responsabilitat política, de quina força, això ja es fa a les
eleccions, suposo, sinó en qualsevol cas tornar a apostar novament per la gestió directa. No perquè fos
la predilecció, perquè hi ha altres models de gestió mixtes que poden implicar a entitats. El problema és
que  segurament  no  existeix  aquesta  realitat,  aquest  teixit  esportiu  de  capacitat  de  gestió  d´un
equipament d´aquestes prestacions com passa en altres ciutats o municipis. Per tant creiem que és bo
que ho tingui l´Ajuntament i  a mi em sorprèn,  i  vull  dir-ho d´aquesta manera que no vull  pensar en
guanys. El que vull pensar és que si es produeixen guanys, no estic parlant de pèrdues, es reverteixin
directament en la reducció de les quotes. És a dir, si en algun moment es produeixen més socis i per tant
més guanys, jo crec que el que s´haurien de reduir automàticament són les quotes, és a dir una menor
quota és, podríem dir, una major satisfacció del servei pel veïnat . Per tant, des d´aquest sentit nosaltres
sí que entenem que aquest informe que ja vam comentar-ho a la comissió informativa quan ho havíem
treballat, té aspectes econòmics una mica ambigus. Segurament és una previsió, s´ha de justificar o s´ha
d´explicar així, però també ens preocupava una mica el procés o la definició del projecte, que també com
que és una previsió es pot justificar que d´alguna manera deixa unes aigües estranyes, mal explicades o
poc definides que és on jo crec que com a Ajuntament, com a veïns i veïnes tindríem que definir realment
que és el què volem. Que també això em preocupa ,apart de la seva viabilitat econòmica, és precisament
veure si volem el que tenim o com el volem. I és el que nosaltres creiem que és bo, que més enllà que
ara aprovem això o no, que nosaltres votarem afirmativament, és determinar en un futur pròximament :
sí, bé però això com que jo havia decidit ahir, abans d´ahir, l´altre, continuaré fent el mateix. No canvio.
Jo no canvio de color. Per tant és algo important senyalar aquest sentit, no?, aquesta idea, no?. 
I jo el que em preocupa i torno a insistir és com ja havíem fet vàries reunions, que es continuïn fent, com
definir aquest projecte, per quan s´implementi aquesta realitat de traspàs, se soluciona el concurs de
creditors finalment, què es faria en aquest sentit de pensar quin és el projecte que volem per la piscina,
pel gimnàs o digueu-li com vulgueu.

Alcaldessa: Gràcies. Algú més vol prendre la paraula El Sr. Peter Oberle?

Sr. Peter Oberle: En primer lloc, celebro que ara la Illa Activa o la piscina municipal té la plena atenció
del Consistori. Crec que no ha sigut sempre així, i per a mi és un pas endavant i un pas necessari per a
que el futur d´aquesta instal.lació sigui millor que ha estat fins ara. 

En segon lloc, sobre el model de gestió, no sé si la gestió directa sempre és la millor. Penso que depèn
de cada cas.  Si  és aquí la millor,  el  futur ho dirà.  Per tot  això la meva votació,  el  meu vot,  serà d
´abstenció. Gràcies.

Alcaldessa: Gràcies. Només rectificar-li una cosa, Sr. Oberle. Aquest complex esportiu sempre ha tingut
l´atenció del Consistori. Sempre. Ara i els altres quatre anys. Algú és vol prendre la paraula? El  Sr. Raül
Serra? 

Sr. Raül Serra: La intervenció només anava dirigida a fer-los partíceps de per què nosaltres no votarem
a favor, perquè entenem que aquest projecte que s´ha fet està molt poc definit i a més té contradiccions
pròpies. I apart d´això m´agradaria felicitar al regidor del MUC, sobretot per què no canviï de color ara
que es farà corresponsable de moltes coses. Gràcies.
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Alcaldessa: Bé està clar. No sé si vol dir-ho el senyor del MUC o ho dic jo mateixa. Abans d´arribar als
plens tot ho debatrem. Com fa un equip de govern i vertaderament quan portem un tema aquí és perquè
tots  estarem d´acord.  Això  és el  que hem intentat  també amb altres membres de l´oposició,  de fer
reunions per  debatre  tot  i  que tots  estiguem d´acord quan portem les coses al  Ple i  no sempre és
possible, però en aquest cas li asseguro que sí que ho serà. 

Algú més vol prendre la paraula? El Sr. Doñate?

Sr. Miquel Doñate: Gràcies.

 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 MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.

Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

Vots en contra:

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

o Grup municipal del PPC: Sra. Maria Carme Torres Cassany.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les vint
hores i cinquanta 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, la secretària interventora, que ho certifico. 

L’alcaldessa La secretària interventora
Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos

15


	ACORDS

