
ACTA DE PLE NÚM. 12/15

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 26 de novembre de 2015

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

ASSISTENTS

Alcaldessa

Sra. Avelina Morales Serra

Tinents/es d’Alcalde

Sr. Oriol Gil Tomàs
Sr. Manuel Pérez García
Sr. Francesc Xavier Badia Campos

Regidors/es

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

Secretària interventora

Sra. Rebeca Just Cobos

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 24 de setembre de 2015, de
la sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2015 i de la sessió extraordinària i urgent de data 23 de
novembre de 2015

I. Part resolutiva de la sessió

2.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  del  Pressupost  General  de  la  Corporació  per  l’any  2016  i  Bases
d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el
de l’Organisme Autònom Museu Municipal i  els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la
societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

3.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Cabrils

4.- Dictamen d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de sorolls

5.- Dictamen d’aprovació de la rectificació d’error material de l’expedient de modificació de pressupost
núm. 20 del pressupost municipal del 2015

6.- Dictamen d’aprovació inicial  de l’expedient  de modificació de pressupost núm. 21 del  pressupost
municipal del 2015

7.- Dictamen d’aprovació inicial  de l’expedient  de modificació de pressupost núm. 22 del  pressupost
municipal del 2015

8.- Dictamen d’aprovació inicial  de l’expedient  de modificació de pressupost núm. 23 del  pressupost
municipal del 2015

9.- Dictamen d’aprovació inicial  de l’expedient  de modificació de pressupost núm. 24 del  pressupost
municipal del 2015

10.- Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 26 del pressupost
municipal del 2015

11.- Dictamen d’aprovació per l’atorgament de concessions sobre drets funeraris del cementiri municipal
de Cabrils.

12.- Dictamen d’aprovació de la cessió a Càritas del 0,7% dels ingressos de la Mostra Gastronòmica
2015

13.-  Dictamen,  a  proposta  dels  grups  municipals  de  CIU  i  ERC,  de  suport  a  la  Resolució  1/XI  del
Parlament de Catalunya

14.- Donar compte dels informes trimestrals d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de
la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils, relatius al segon i al tercer trimestre de l’exercici 2015

II. Part no resolutiva de la sessió

15.- Mocions

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

Inicialment, a proposta de la Sra. Alcaldessa es fa un minut de silenci pels atemptats arreu del mon, la
violència arreu del mon i les dones mortes a mans de les seves parelles o ex-parelles.

Tot seguit,  la Regidora Isabel Tamboleo llegeix un manifest contra la violència de gènere.

Sra. Tamboleo: Bona nit: Ahir 25 de novembre, les administracions públiques i societat civil van trobar-
se per manifestar una vegada més el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l
´originen  amb la  ferma voluntat  de  no  detenir-nos  fins  erradicar-la.  En  el  compromís  d´erradicar  la
violència masclista totes les institucions públiques, molt especialment els ajuntaments catalans de la ma
d´entitats de dones i del moviment feminista ens hem reunit per dotar Catalunya d´un marc legal, per
construir una xarxa de recursos d´atenció i  recuperació per les dones i per els seus fills i  filles i per
dissenyar  protocols  d´actuació  que  compten  amb la  participació  de persones professionals  d´àmbits
diversos. 

Per la seva banda la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les
diferents manifestacions de la violència masclista. Això no obstant, la violència contra les dones és una
realitat persistent i cruenta tal i com demostren les xifres de les dones assassinades i les denúncies per
violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L´amenaça de ser violentades és permanent i s
´accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d´abordar àmpliament les
causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. En aquest sentit és
del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme,
de  les  imatges  que  tracten  el  cos  de  les  dones  com  a  objectes  sexuals,  de  les  narratives  que
emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l´agressió viscuda, de les
actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme. 

Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l´alternativa que
representem i  del  compromís  que  defensem per  l´erradicació  de  la  violència  masclista.  La   nostra
responsabilitat individual i col.lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per
nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d´un sistema social
que porta inscrit en el seu adn el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat. Tal
i com recull la Llei catalana del Dret de les dones a erradicar la violència masclista, el masclisme és el
concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que
ha imposat un poder de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. 

La violència masclista és l´expressió més greu i devastadora d´aquesta cultura que destrueix vides i
impedeix  el  desenvolupament  dels  drets,  la  igualtat  d´oportunitats  i  les  llibertats  de  les  dones.
Conseqüentment la violència masclista només es pot erradicar si desautoritzem l´estructura ideològica
patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d´un principi
de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. Per tant és prioritari situar la
prevenció d´aquesta violència com una política estratègica, més encara en aquest context de construcció
de noves estructures i d’ideació d´un nou horitzó i possibilitats.

Catalunya necessita un Pla de prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d´establir pràctiques
de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos  masclistes. És per això que les institucions
públiques conjuntament  amb la  societat  civil  hem de trobar les eines per  desplegar la llei  d´igualtat
efectiva de dones i homes aprovada el passat mes de juliol perquè és més amb el treball de construir
una societat democràtica moderna que erradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem
fent front a la violència masclista. Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les
institucions catalanes amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens
permetin  construir  conjuntament  dinàmiques  innovadores  per  erradicar  definitivament  la  violència
masclista, que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva
entre dones i homes.
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Alcaldessa: Molt bé. Gràcies. Ara passarem ja al primer punt de l´ordre del dia. 

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 24 de setembre de
2015, de la sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2015 i de la sessió extraordinària i urgent
de data 23 de novembre de 2015

         1.-   Aprovació acta sessió ordinària 24 de setembre de 2015:

Alcaldessa: Algú vol fer algun apunt sobre l´acta? Diga´m Laia.

Sra. Ferrer: Bona nit. Com ja vam fer en anteriors plens i com que seguim sense poder treure els vídeos
de l´Ajuntament, ens abstindrem en totes les actes. 

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre 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,  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 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 PPC: Sra. Carme Torres Cassany.

         2.-   Aprovació acta sessió extraordinària 29 d´octubre de 2015:

Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària de 29 d´octubre 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,  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 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 PPC: Sra. Carme Torres Cassany.
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   3.-   Aprovació acta sessió extraordinària i urgent de data 23 de novembre de 2015:

Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de novembre 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,  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 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 PPC: Sra. Carme Torres Cassany. 

2.- Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per l’any 2016 i Bases
d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament,  el de l’Organisme Autònom Escola
Bressol, el de l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i
d’ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics, relatiu a l’aprovació provisional del Pressupost General de
2016, integrat pel de la Corporació, l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu
Municipal  i  la  Societat  Mercantil  Serveis  i  Promocions  Municipals,  S.A.,  així  com de  la  plantilla  de
personal de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Escola Bressol i de Serveis i Promocions Municipals,
S.A.

2. FETS I FONAMENTS LEGALS

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, defineix en el seu article 162 els pressupostos generals de les entitats locals com
l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i
els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així
com de les previsions d’ingressos i  de despeses de les societats  mercantils  el  qual capital  pertany
íntegrament a l’entitat local corresponent.

Per  això  el  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Cabrils  conté  el  de  la  pròpia  Entitat  Local,
l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu Municipal i les previsions d’ingressos
i despeses de la Societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A.
Inclou l’estat de consolidació del Pressupost previst a l’article 166.1.c) del TRLHL.

També les Bases d’Execució adaptades a les disposicions generals en matèria pressupostària i a les
necessitats de l’Entitat, recollint tots els preceptes establerts a l’article 9 del RD 500/1990, i adaptant-se a
la Instrucció de Comptabilitat aprovada per l’Ordre de 23 de novembre de 2004.
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Vistos els informes emesos per la secretària interventora. 

3. CONCLUSIONS

En conseqüència, formulo al Ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’any 2016 i Bases d’Execució
del  mateix,  que  conté  el  propi  de  l’Ajuntament,  el  de  l’Organisme  Autònom Escola  Bressol,  el  de
l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat
mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A., el detall resumit dels quals és com segueix:

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ    IMPORT

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.931.700,00             
2 IMPOSTOS INDRECTES           50.000,00

     3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.716.018,00
     4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS             1.574.650,00
     5 INGRESSOS PATRIMONIALS           22.100,00
     7 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL            - 
     9 PASSIUS FINANCERS     -

TOTAL           8.294.468,00

ESTAT DE D  ESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ    IMPORT

      1 DESPESES DE PERSONAL 3.101.974,74
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS

I SERVEIS 3.891.408,86
3 DESPESES FINANCERES                    72.275,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                   762.811,15
6 INVERSIONS REALS             98.586,25
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL            -
9 PASSIUS FINANCERS       367.412,00

TOTAL           8.294.468,00

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA BRESSOL

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ    IMPORT

     3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 220.700,00
     4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                433.485,53
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     5 INGRESSOS PATRIMONIALS                          6,00
     
TOTAL   654.191,53

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ       IMPORT

      1 DESPESES DE PERSONAL             536.341,53
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS

I SERVEIS.           107.350,00
      6 INVERSIONS             10.500,00

TOTAL      654.191,53

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MUNICIPAL

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ    IMPORT

      4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS            22.200,00
          
TOTAL              22.200,00

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ    IMPORT

     2         DESPESES EN BÉNS CORRENTS
                                I SERVEIS.        15.200,00
     6                         INVERSIONS REALS                      7.000,00
     
TOTAL      22.200,00

ESTAT DE PREVISIONS D’INGRESSOS I  DESPESES DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS I
PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A.

ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ      IMPORT

     3 ALTRES INGRESSOS        186.287,00
     4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                  170.901,00
     5 INGRESSOS PATRIMONIALS                        40,00

  TOTAL 357.228,00
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ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ    IMPORT

1                        DESPESES DE PERSONAL                  128.135,00
2                        COMPRA DE BÉNS CORRENTS 

I SERVEIS.      228.743,00
     3           DESPESES FINANCERES                                350,00

TOTAL     357.228,00

Segon.- Aprovar les Plantilles de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Escola Bressol i de la societat
mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A que s’acompanya com a annex 1 a la present proposta. 

Tercer.- Exposar al públic l’expedient aprovat, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i anunci
al  tauler de l’Ajuntament,  als  efectes de que durant  el  termini  de quinze dies es puguin examinar i
presentar les reclamacions que els interessats estimin oportunes.

Quart.- Considerar aprovat definitivament el Pressupost, si durant l’esmentat termini no es presenta cap
reclamació al mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

Alcaldessa: Gràcies. Regidor d´Hisenda. Vol fer alguna intervenció?

Sr.  Manel Pérez: Bona nit.  Faré una intervenció.  Intentaré ser  breu perquè si  voleu fer les vostres
intervencions pues també hem d´intervenir tots. A veure, jo voldria fer una reflexió des del punt de vista
de  que  m´he  llegit  molt  bé  els  informes  de  secretaria-intervenció  i  m´agradaria  fer  esment  a  unes
conclusions que la secretària interventora ha fet en els seus informes i que crec que són molt importants
de cara a aquest pressupost que avui presentem. I diu el següent, és a dir vaig a un extracte del que són
aquests informes, són dos concretament, i diu el següent: 

“Dels informes de secretaria-intervenció pel que fa a la regla de despesa i  estabilitat  pressupostària
segons  els  requeriments  de  la  Llei  orgànica  2/2012  a  l´aprovació  del  pressupost  2016.  Diu:  “Es
desprenen les següents conclusions: 

Aquests informes tenen unes quantes pàgines, suposo que heu pogut consultar els expedients, però jo
simplement me´n vaig a la part inicial i a la part de les conclusions que és el que ens interessa. Diu:
“Es desprenen les següents conclusions: S´assoleix la capacitat de finançament, la base de la regla de
despesa està per sota del seu límit, el nivell de deute es situa per sota dels límits legals, i es conclou l
´informe dient que els controls de l´esmentada Llei orgànica 2/2012 es compleixen. Això ens dóna ja una
fiabilitat  de que lògicament aquests informes tenen el  seu pes específic de cara a serietat  d´aquest
pressupost des del punt de vista d´estudi de secretaria d´intervenció.

L´altre estudi o l´altre informe de secretaria-intervenció és pel que fa a l´informe económic-financer d
´aquest pressupost. Diu: “Es fa un anàlisi del pressupost municipal pel que fa als ingressos, les despeses
de l´Ajuntament, Organisme autònom Escola Bressol, Organisme autònom Museu col.lecció i societat
municipal  de SEIPRO S.A.,  amb les següents conclusions: Aquest  informe ha posat de manifest les
bases utilitzades per l´evaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per fer front al compliment de
les  obligacions  exigibles i  de les  despeses de  funcionament  dels  serveis  d´acord  amb l´estat  de la
despesa previst. Diu “el pressupost de l´Ajuntament i l´estat de previsió dels ingressos i despeses de l
´oganisme autònom Escola  Bressol,  Museu col.lecció  de Cabrils  i  la  Societat  Municipal  SEIPRO es
presenten anivellats.”
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Dit això el que passaré ara és a donar una sèrie de dades que espero que no us avorriu, però donaré un
extracte del que és més rellevant o més destacable del pressupost que avui portem a la seva aprovació. 

El Pressupost 2016 que es presenta a aprovació puja a nivell  de grup municipal a una quantitat de
9.328.087,53 €.  Aquest  pressupost,  aquest  total  que acabo de dir,  forma part  l´Ajuntament  l´Escola
Bressol, Museu col.lecció Cabrils i el servei Societat municipal SEIPRO. Tal i com ha dit la secretària-
interventora  l´Ajuntament  té  un  pressupost  de  8.294.468  €,  l´Organisme  autònom  Escola  Bressol
554.191,53  €,  el  museu  col.lecció  Cabrils  22.200  €,  la  societat  municipal  SEIPRO  357.228  €.  Cal
destacar,  en  aquest  pressupost  de  l´Ajuntament  que  s´incrementa  en  502.818,58  €  respecte  del
pressupost de l´any 2015. També cal destacar que l´Escola Bressol s´incrementa en 127.703 € respecte
del pressupost 2015.

El pressupost del 2016 contempla per primera vegada la gestió del complex esportiu municipal que és
voluntat d´aquest equip de govern gestionar-lo directament a partir de l´any vinent. En aquest sentit s´ha
de fer una previsió de despeses d´aquest centre per un import de 561.658 €, mentre que els ingressos
previstos pugen la quantitat de 444.000 €.

L´equip  de govern  ha volgut  fer  un doble  esforç,  en el  sentit  de  mantenir  el  nivell  de serveis  i  no
augmentar la pressió fiscal. Recordeu el Ple d´ordenances del 29 d´Octubre, on es van mantenir els tipus
i, es a dir, no va pujar el rebut que arribarà a les cases particulars, en aquest cas, pues es manté igual
que  al  2015.  Quan  dic  mantenir  el  nivell  dels  serveis  prestats  als  cabrilencs  i  cabrilenques  tot
incrementant la dotació pressupostària destinada, ara destaco alguna de les partides d´alguna de les
regidories on s´ha incrementat i uns percentatges que us donaré respecte comparativa de 2015-2016.
Per exemple la partida on la regidoria d´ensenyament amb una dotació de 660.913 € s´ha incrementat un
13 % respecte del pressupost 2015 i representa un 7,97 % respecte del pressupost del 2016. 

La partida de cultura, amb una dotació de 130.344 € s´ha incrementat un 40% respecte al pressupost
2015 i el pes d´aquesta partida dins del pressupost 2016 representa un 1,57 %. La de comunicació,
dotació de 107.650 € s´incrementa respecte al pressupost 2015 un 87 % i té un pes dintre del que és el
pressupost  que  portem  a  aprovació  d´1,30  %.  Seguretat  ciutadana  té  una  dotació  de  661.183  €,
representa un increment del 6 % respecte del pressupost 2015 i té un percentatge de pràcticament un 8
% dintre del que és el pressupost 2016.

També destacar  la  regidoria  de comerç,  regidoria  de serveis  socials.  Comerç en aquest  cas té una
dotació de 7.000 €, s´incrementa un 70 %. Aquesta té un pes, un percentatge dintre del que seria el
pressupost 2016 del 0,2 %. Serveis socials representa el 2,21 % dintre del que seria el pressupost 2016.
Serveis socials és una de les partides que no s´ha incrementat. En tot cas, la regidora després si vol fer
una explicació del tema, no s´ha incrementat per unes circumstàncies que s´aporten, que han quedat
diners i pel tema subvencions encara queden diners del 2015, i en tot cas ja ho explicarà ella.

Aleshores també cal destacar dintre d´aquest pressupost, pressupost que tots teniu, que és aquest llibret
vermell, respecte del pressupost 2015, que també el teniu, que és aquest de color blau, destacar que hi
ha tres fulls més en el vermell que en el blau. Per què hi ha tres fulls més? Bé, no els he comptat, però
com a mínim hi ha tres programes més, els fulls no sé si seran tres més o no, però tres programes segur,
que és el  núm. 160 que és la  xarxa de clavegueram, el  núm. 165,  si  ho busqueu aquí ho teniu,  l
´enllumenat públic i el 341 que és el Complex esportiu municipal.

La xarxa de clavegueram i l´enllumenat públic, aquests dos és per consell del propi Ministeri per portar
una  comptabilitat  individual  del  que  són  aquests  dos  serveis.  Es  recomana  que  es  porti  la  fitxa
concretament a partir d´ara per tenir quan defensem les despeses d´aquest municipi i tenir-ho tot en un
sol programa.

En aquest pressupost s´aconsegueix un estalvi entre els ingressos corrents i la despesa corrent, hi ha un
estalvi de 98.586,25 € que l´equip de govern destina a les inversions en aquest pressupost 2016. Aprofito
per fer un comentari que té que veure amb els punts que venen a continuació, ja sabeu que hi ha una
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sèrie de modificacions de crèdits la 21, la 22, la 24, la 26 i la 23. La 25 no, no sé per què. Aprofitant faig
una pinzellada d´aquestes modificacions tot  i que venen a continuació del pressupost, però simplement
és per donar una xifra.

La modificació 21, 22, 24 i la 26 pugen un total de 947.325,70 € que l´equip de govern ha considerat que
el destinarà a inversions. Són diners del pressupost 2015 i en aquest cas es destinaran a inversions. És
per això que no es preveu la necessitat d´acudir a la concertació de cap operació de préstec durant
aquest any 2016. 

Aquesta mesura conjuntament amb la que es proposarà com a modificació del pressupost 23-2015 en la
que es substitueix el finançament previst en les inversions del pressupost 2015, passant de préstec a
romanent de tresoreria, per un import de 186.363,42 € que són les inversions que figuren en préstec al
pressupost municipal del 2015. Això farà possible que el nivell d´endeutament a l´Ajuntament de Cabrils
que ara és d´un 50,26 % passi a ser a finals del 2016 aproximadament d´un 47,7 %, molt lluny del límit
fixat per la legislació vigent que és del 75 %. 

Per acabar, unes consideracions més. Això ja és una mica filosofia. Per circumstàncies evidents que ha
estat un any complicat,  en aquest any hi ha hagut eleccions, el temps ha estat un dels factors més
limitants, no hem pogut dedicar tot el temps que haguéssim desitjat per tal de debatre més profundament
aquests pressupostos. Es va fer una reunió, una sola reunió de grup de treball de pressupostos en la
qual es van recollir temes plantejats en el citat grup de treball.

Tampoc ha estat possible, al haver destinat recursos i temps a fer uns pressupostos participatius. La
voluntat d´aquest equip de govern és reconduir aquesta situació per l´any vinent, és a dir pel 2016 amb
les reunions del grup de treball que siguin necessàries o que puguem disposar tots de poder-les fer i
plantejar els temes que tranquil.lament, els  temes principals del nostre municipi i alhora restablir els
pressupostos participatius ja que en aquest pressupost 2016 destinem una partida de 30.000 € a aquest
objectiu de participació. Aquí ho deixaria, i si voleu preguntar, .....

Alcaldessa: Gràcies, regidor. Regidora, vol fer algun comentari de benestar social? 

Sra. Tamboleo: Sí, és senzill. Només és dir que vam rebre una subvenció bastant important i per tant
hem cregut convenient que no s´havia de pujar el pressupost, no? Podem passar la subvenció aquesta a
aquest any 2016 i amb això ja cobrim totes les necessitats de serveis socials.

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

Sr. Viudez: Sr. Pérez, permeti´m una petita broma. El seu pressupost del 2016 és de color rosa, el de l
´equip de govern és de color rosa.  El  de l´oposició és de color  taronja.  Més enllà de la broma, els
passaré a llegir el nostre posicionament. 

El govern de Cabrils, de Convergència, Unió i MUC vol que Esquerra Republicana....

Alcaldessa: Perdoni, Convergència i Unió i MUC.

Sr. Viudez: Perdoni. El grup municipal és Convergència i Unió, però vostès són tres partits. 

Alcaldessa: No senyor, Convergència i Unió i MUC. 

Sr. Viudez: No entraré a discutir-ho. El govern de Cabrils, Convergència, Unió i MUC vol que Esquerra
Republicana de Catalunya faci amb aquests pressupostos un acte de fe. La falta d´informació a la que
habitualment estem sotmesos, les dificultats per treballar i controlar el govern demostren la seva falta de
transparència.  I  això es tradueix  també al  pressupost.  A dia  d´avui,  per poder valorar  objectivament
quines poden ser les previsions d´ingressos d´aquest  Consistori,  el  govern encara no ha entregat a
Esquerra l´estat actual d´execució del pressupost del 2015. 11 dies després d´haver-ho demanat i una
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setmana després que se´ns fes arribar el pressupost, no podem fer una projecció mínima d´ingressos a
final d´any o com incideixen algunes decisions preses enguany pel govern i que arrossegaran a l´any
vinent. El govern de Convergència, Unió i MUC no ens han entregat tampoc les factures de l´empresa
Cases per poder conèixer la despesa d´aquest Consistori en mobilitat. Entendran doncs, que hem de fer
un acte de fe a les dades que el govern avui exposa, fet que per responsabilitat no podem assumir. 

La variació  més important  del  pressupost  respecte  de  l´any 2015 és  la  gestió  directa  del  Complex
esportiu de la piscina, com el Sr. Pérez ja ens ha explicat. Més de 500.000 € es volen destinar a la seva
explotació i manteniment. Ja hem manifestat amb anterioritat els dubtes que tenim en referència a les
dades que el govern ens ha facilitat degut a les errades que vam detectar i que posteriorment el govern
no ha explicat. 

Això sí, finalment divendres passat la regidora Maite Vinyals va rebre l’autorització per consultar les actes
aixecades per l´enginyer  municipal  en relació al  Complex esportiu Illa,  després de que se li  hagués
denegat l’accés i haguéssim insistit del dret que tenim els regidors de l’oposició a aquesta informació,
com part de les nostres activitats de control al govern. 

De moment sabem que el pressupost del 2016, que les instal·lacions del Complex esportiu de la piscina
no  seran  autosuficients,  donat  que  es  preveuen  uns  ingressos  de  144.000  €  i  una  despesa  de
561.658,40 €. Perdoneu 440.000 € d’ingressos i una despesa de 561.658,40 €, una diferència de més de
110.000  €.  Cal  entendre  que  aquesta  diferència  realment  serà  superior  donat  que  per  exemple  les
nòmines  o  algunes  reparacions  i  controls  s´estan  realitzant  des  del  propi  Ajuntament  i  per  tant
s’emmascaren les despeses si  no es realitza una facturació interna.  Un nou acte de fe. A Esquerra
només podem desitjar-los el millor dels encerts en les decisions que han pres pel be de tots. I com ja
saben ens trobaran al seu costat sempre que les decisions siguin clares, justificades i beneficiïn al be
comú. 

Votarem en contra d’aquests pressupostos per la diferència de criteri que tenim vostès i nosaltres en les
polítiques on incidir.  Posarem alguns exemples:  fa anys que l´Escola Bressol necessita una inversió
important  per  renovar  les  seves  instal·lacions,  tant  de  tancaments  com de  ventilació.  Un  canvi  de
finestres i portes exteriors que calculem en uns 9.000 € aproximadament permetria un estalvi energètic
en calefacció.  Una millor adequació de les instal·lacions interiors pel  mes més calorós,  el  juliol,  i  la
ventilació per solucionar la qualitat de l’ambient i les olors milloraria també el benestar tant de la quitxalla
com dels mestres. 

Votarem també en contra del pressupost per la falta de sensibilitat davant propostes com la que ja els
vam avançar tot just passades les eleccions per bonificar les famílies amb més d´un fill simultàniament a
l´Escola Bressol. Al darrer Patronat vam concretar-la demanant que el govern bonifiqués en un 30 % la
quota per aquelles famílies monoparentals amb uns ingressos bruts de 18.000 €, és a dir, 1.000 € nets al
mes i les famílies de dos progenitors amb ingressos globals inferiors als 36.000 € bruts. El govern ens va
demanar temps per estudiar-ho i per saber quantes famílies podrien beneficiar-se. Han tingut prou temps
per fer-ho. Aquesta setmana ens han dit que només hi ha cinc famílies a l´Escola amb dos fills alhora.
Probablement no se´n beneficiarien, sabent que podrien haver-n’hi més i coneixem el petit impacte sobre
el  pressupost  municipal  que tindria  una mesura d’aquest  tipus.  És falta  de sensibilitat  no estudiar  i
implantar una mesura d´aquest tipus. 

Esquerra ha proposat reiteradament una major inversió en polítiques de joventut. Volem felicitar-los per
haver incorporat una persona més a l´àrea que treballa 25 hores setmanals. Queda molt lluny, però,
encara del model que té per exemple l´Ajuntament d´Alella que disposa no només de personal suficient i
uns  espais  adients  per  què  joves  i  adolescents  puguin  realitzar  activitats  diferenciades  amb  un
pressupost proporcionalment equivalent al de Cabrils i un Pla de joventut al dia. 

Esquerra ja va plantejar al seu programa electoral traslladar l´altell al Mas Maria. No a la masia ni a la
masoveria. Recordin, i insistirem que volem que es crei l´Escola d´Hosteleria a la Masia amb un espai
també pel projecte NUT, una associació de pares i mares de fills amb discapacitat intel·lectual de Cabrils
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i Vilassar de Dalt, com a motor i creador de sinergies entre hostalers i el sector educatiu de Cabrils i la
comarca. 

Caldria  reaprofitar  alguns  dels  mòduls  actuals  per  quan  es  traslladi  l´Institut  i  adequar  els  espais
exteriors. Un projecte que ja hauríem hagut de començar a negociar amb el govern de la Generalitat
abans  de  les  eleccions  al  Parlament.  Ara  cal  esperar  tenir  govern  i  que  l´actual  Consistori  també
l’assumeixi  com a propi.  Confiem que el  govern no descuidarà la  promoció d´activitat  econòmica al
nostre poble. Esquerra ha manifestat públicament  la necessitat de coordinar les regidories de cultura, via
pública, turisme i medi ambient que permetin crear projectes transversals al voltant de figures com la
Pepeta Tolrà o altres persones destacades de la cultura del nostre municipi i aprofitar el nostre espai
natural  a través de rutes i  itineraris  per  atraure nous visitants  i  crear  noves iniciatives empresarials
complementàries a la marca Cabrils Vila gastronòmica. 

I no ens sorprèn tant la disminució del pressupost d´infraestructures i via pública, passarem d´1.464.000€
a 1.230.000€. Més de 200.000€ de diferència. Evidentment un any després d´eleccions. I  això que l
´arranjament de Cabrils i Vilassar de Mar va ser pagat per la Diputació de Barcelona i es va concloure
poc abans de les eleccions. 

Trobem a faltar un pla d´infraestructures, un planejament i un estudi clar per prevenir i allargar la vida útil
dels paviments del municipi. Confiem que en un any tinguin temps per dedicar-li part del pressupost que
avui la seva majoria aprovarà.

Esquerra no pot votar a favor dels pressupostos que avui el govern de Cabrils li presenta. Esquerra ha
fet un pas endavant, Esquerra és propositiva i transparent en les seves propostes i Esquerra mira al futur
amb una perspectiva diferent al govern de Convergència, Unió i MUC, posant en relleu les necessitats de
les persones amb un projecte que neix de la participació dels veïns i veïnes de Cabrils. I això és el que
continuarem fent. Escoltar les persones. Gràcies. 

Alcaldessa: Molt bé, moltes gràcies. Un apunt. Vostè estava parlant de lo de la piscina, que hi havia una
diferència de 110.000 € que nosaltres hem d´afegir,  però s´ha oblidat de dir que deixarem de pagar
105.000 € també de la forquilla anivelladora. Per tant seran 5.000 € de diferència. És molt diferent. Val?
Sí, fins ara nosaltres estàvem pagant 105.000 € de la forquilla anivelladora que nosaltres ara ja no hem
de pagar. Per tant si hi ha una diferència de 110.000 € en pèrdues, no és així perquè aquests 105.000 €
de la forquilla anivelladora aniran destinats allà. Per tant són 5.000 € de diferència. En tot cas, confiem
tots.

Sr. Viudez: Confiem. Si els números realment surten així ....

Alcaldessa: Depèn del número d´abonats que hi hagi. Això és com tot. Depèn del número d´abonats.
Quan ja sigui vertaderament tot de l´Ajuntament es faran  promocions perquè hi hagi més abonats, per a
que la gent vagi i a més no només això; entenem que la piscina, el Complex esportiu és una cosa que es
dóna al poble de Cabrils perquè el poble de Cabrils la disfruti.  Evidentment que el poble de Cabrils
pagarà, els abonats pagaran, però és una cosa que s´ha de mantenir perquè és un servei de fet que es
dóna al poble de Cabrils encara que costi uns diners. És el mateix que el servei de transport públic que
costa uns diners, però no sé de cap Ajuntament que faci negoci amb el transport públic i  normalment de
cap Ajuntament tampoc que faci negoci amb un Complex esportiu. Sempre és un servei que es dóna al
poble. Per tant el que s´ha d´intentar és perdre el menys possible, però continuar mantenint-ho. 

Algú vol fer alguna intervenció sobre el tema del pressupost? El Sr. Doñate? 

Sr.  Doñate:  Bé,  és per  trencar  també lo  dels  acudits,  que era  bo,  perquè no és  el  mateix  color.  I
aleshores  m´agradaria  que  fos  Municipalistes  per  no  sentir-me  discriminat:  Convergència,Unió  i
Municipalistes. Gràcies. Per això. És que com per trencar les sigles les trenquem, aleshores, trenquem
també la nostra i així no em sento discriminat. 
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Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció? El Sr. Gil?

Sr. Gil: Si hagués preferit si tots els regidors de la oposició que volien intervenir ho haguessin fet per no
repetir si pot ser, si més no hi ha algunes intervencions directes a les regidories que porto, li  faré la
resposta al Sr. Viudez. 

Quan parla d´Ensenyament i en concret parla de l´Escola Bressol i fa referència a la bonificació que
vostès proposen del 30 %, s´han plantejat que potser aquestes famílies que tenen dos fills o més no els
faci falta aquesta bonificació i per tant hem de plantejar aquesta bonificació per tothom?. En segon lloc,
no sé si  vostès,  espero que sí,  s´han estudiat,  la  seva regidora si  no tinc mal entès independent d
´Esquerra Republicana ha fet l´estudi del pressupost ja que va participar en el Patronat on es va aprovar
el pressupost, haurà vist que l´índex o la taxa d´aportació de l´Ajuntament augmenta, passem a un 67 %
d´aportació de l´Ajuntament quan és un 24 % per les famílies. Per tant això encara és, jo crec, una
qüestió encara més a remarcar de l´esforç que fa l´Ajuntament i per tant tots els contribuents en el si de l
´Escola  Bressol.  Per  tant  jo  crec  que  s´està  fent  una  bona  feina  en  aquest  sentit  i,  vaja,  aquesta
aportació, evidentment sí es pot estudiar, quantes d´aquestes famílies a més a més se´n beneficiarien,
però és que si tenen alguna necessitat poden perfectament atendre Serveis Socials aquestes famílies,
perquè d´alguna manera, per això abans ja els hi ha comentat la regidora de Benestar Social, hi ha
diners suficients per atendre necessitats d´aquestes famílies si són realment necessàries.

Parlar  de la  rehabilitació  de les finestres.  M´agradaria  veure aquest  pressupost  de 9.000 €,  perquè
nosaltres en tenim un de canvi de totes les finestres, i l´import és superior a 9.000 €, una part de les
quals està contemplada a la part d´inversions de despeses en equipaments escolars de cara al 2016. 

En quant a inversió i  joventut,  suposo que volia dir  despesa en general  de joventut.  En cap cas es
contempla una inversió d´estructures pròpiament en l´àmbit de joventut. Feia referència a l´Ajuntament d
´Alella. No sé si el que vostè voldria és que aquí poséssim a un 0,62 % el tipus impositiu de l´IBI que és
el que tenen a Alella. És a dir la pressió fiscal a Alella és bastant més alta que aquí. Si és la seva
proposta, endavant, proposi-ho, com Esquerra Republicana,  ja també estan governant vostès, però en
qualsevol cas jo crec que en matèria de joventut es fan també esforços. Es va fer en el seu moment ja
mantenint una despesa de l´àmbit del Pla local de joventut prou suficient i en realitat dóna marge a que
fins i tot sobrin diners de cada any i es pugui com s´ha fet fins ara doncs contractar una persona de
dinamització que si aquestes subvencions realment se sostenen amb el temps doncs es pugui mantenir
aquest personal al llarg dels anys.

I en quant al que deia del pressupost, parlant de pressupost i per tant parlant de xifres concretes en
quant a Escola d´Hosteleria, ja que compet a Ensenyament també una part de joventut, seria interessant
si  aquest càlcul ja l´han fet,  que no depèn en tot cas dels ingressos que suposo que no tenen de l
´Ajuntament. Poden vostès calcular i saber què és el que val aquesta Escola d´Hosteleria; ja que la
proposen, fer un proposta real, fefaent, que es pugui contrastar les  inversions de l´equip de govern i les
inversions que proposa per exemple, o no, si realment els ha de finançar l´àmbit privat, doncs escolti,
que sigui l´àmbit privat, a veure quina empresa ve a finançar una escola d´hosteleria aquí a Cabrils. Ho
dic parlant, concretant, en comptes de deixar tantes coses obertes a l´aire, doncs anar concretant quines
són les qüestions que Esquerra Republicana proposaria en unes properes reunions de pressupostos
com a proposta del regidor d´Hisenda que es pugui fer de cara a l´any vinent, no? Per tant en aquest
sentit jo crec que sí som molt sensibles amb l´Escola Bressol i per tant començaré i si vol després li faig
un resum del tant per cent amb què es destina l´Ajuntament i que destinen altres administracions o es
destinen taxes igual que siguem conscients què és el que més costa en una Escola Bressol, el personal,
gairebé en torn al 90 %.

Malgrat  les disminucions  d´alumnes,  del  ratio  d´alumnes en els  últims anys,  l´Ajuntament  ha seguit
apostant pel personal de l´Escola Bressol, per la qualitat i augmentant la qualitat en tant que no s´ha fet
disminuir  el  personal  malgrat  baixar  la  ratio.  I  això es  nota  en una satisfacció  dels  pares  i  en una
satisfacció també jo crec del personal. Per tant l´Escola Bressol, sí, si vol podem parlar d´aquesta qüestió
i si vol em pot dirigir a aquestes famílies que tenint dos o més fills puguin necessitar alguna ajuda. En

13



parlarem. Però jo crec que fer una bonificació perquè sí, en general a tothom, també ens ho podríem
plantejar en altres àmbits. També podria ser en àmbits de l´IBI, també podria ser en àmbits d´algunes
taxes. No sé perquè en concret en l´Escola Bressol vosté hi vol fer tant d´èmfasi quan l´Ajuntament ja
destina una gran part i vegi que any rere any rere any des del 2011 fins al 2016 el pressupost ha anat
augmentant  l´aportació  de  l´Ajuntament  en  el  pressupost  de  l´Escola  Bressol.  Per  tant  tinguem en
compte que aquesta sensibilitat potser no és del seu agrat però és prou notable. 

Alcaldessa: Algú més? El Sr. Viudez?

Sr. Viudez: Sí, a veure. En referència al que comentava vostè en el tema de les bonificacions, ja li he dit
que no sabem si aquestes famílies potser tenen dret o no. Perquè per tenir-hi dret han de presentar la
seva renda. I em fa l´efecte que el govern de Cabrils no ha sol·licitat a ningú la seva renda. Oi que no?
Doncs és evident. Vull dir, partim d´aquesta premisa. Per tant, no ho sabem i no sabem quin seria l
´impacte real. Per tant, si no tinguessin cap necessitat d´accedir a aquestes bonificacions, doncs seria
una o cap família la que la demanaria.

Per altra banda, les famílies que no s´ho poden pagar, segurament no estan anant a l´Escola Bressol.
Per tant no s’han preocupat vostès de mirar quines famílies potser podrien trobar-se en aquesta situació.
I això és relativament senzill, perquè em fa l´efecte que vostès sí que tenen el padró.

Pel que fa a la pressió fiscal a Alella,  jo li diria que és un tema que no té res que veure amb el que estem
plantejant. En tot cas el que plantegem nosaltres és una qüestió de prioritats que té el govern respecte a
aquest tema. Una pressió més alta de l´IBI no té res que veure amb si vostès prioritzen una política o una
altra. 

Pel que fa al Pla local de joventut me n´en ric. Perquè des del 2013 que va finalitzar estem esperant un
Pla local de joventut. I si l’han publicat, jo crec que no és públic. Bé, no és que no sigui públic, és que
ningú l´ha vist. 

I finalment quan em parla vostè de l´Escola d´Hosteleria per què fem un pressupost, li diria que no és
una competència municipal. És una competència del Departament d´Ensenyament. Per tant quan els
estem dient que aquest seria un model que nosaltres hem apuntat, i portem gairebé dos anys apuntant, a
veure, estem parlant de que hem de parlar amb el Departament. Jo no estic dient una altra cosa. No estic
dient  que l´Ajuntament  de Cabrils  assumeixi  els  costos d’implantar  uns cicles formatius d’hostaleria.
Estem parlant  de que tots  plegats anem al Departament  i  que demanem, no dic exigim,  demanem,
perquè l’oferta  existeix  a la  comarca,  doncs que Cabrils  disposi  d’uns cicles formatius que crearien
sinergies amb el nostre entorn econòmic, amb una associació d’hostalers, amb una associació de pares
que sabem que estava d’acord amb aquest projecte i, finalment, amb un municipi que s’acabaria també
beneficiant de la vinguda de criatures d’altres bandes.  

Alcaldessa: Sr. Gil?

Sr. Gil: Jo malgrat tot li demanaria una qüestió, que és respecte. Si vol riure, surti de la sala i se n´en riu,
però no digui que se n´en riu de qualsevol cosa que es faci a l´Ajuntament. Perquè si a vostè li agrada
redactar  Plans,  memòries,  documents,  tot  el  que vol,  com quan en el  seu moment al  2011 ens va
demanar  “fem  un  gran  pla  de  la  transparència,  documents  i  documents,  fem  memòries  anuals,...”
memòries anuals? 

Sr. Viudez: Ara li exigirà, eh?

Sr. Gil: Sí, sí, evidentment que hem tingut reunions i amb el regidor que porta aquesta matèria, hem
parlat amb tècnics  que quan venen a veure tot el que comporta la Llei de transparència diuen “molt bé,
haurem de fer la feina del dia a dia” que sap que la fan, la fan molt bé, i en fan molta,  “més sumada
aquesta”.  Doncs si a més a més ens hem de dedicar a fer els seus Plans, redacció de Plans, no, no, ara
parlo del pla local que evidentment està en marxa, potser és que el que vostè prefereix és que es pari l
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´administració. O tot el grup municipal prefereix que es pari aquesta administració, com quan demanen i
demanen i demanen documents i vagin plens de documents, se´ls convida a venir aquí, que els puguin
veure. Ara si vostès el que m´estan demanant és que l’administració només treballi per fer documentació
a part de la que ja té en el seu dia a dia, doncs contemplin que això segurament en un Ajuntament com
és el d’aquí, no tot serà possible. Però si us plau, li demano el que deia, rigui-se’n, però rigui-se’n fora si
vol. 

Vostè  el  que  ve  a  fer  aquí  és  un  cant  de  sirena.  Clar,  evidentment,  sí,  ens  agradaria  una  Escola
d’hostaleria, la Generalitat, un brindis al sol, demanem que vinguin aquí amb campanades quan estan
fent un Institut doncs també facin una Escola d’hostaleria. Jo crec que el que els diran, segur, perquè n
´he parlat i diverses vegades amb el Departament d´Ensenyament és “escolti, busquin també la part de
finançament  privat”.  I  aquí  tenim  finançament  privat?  Jo  crec  que  els  hostelers  si  els  parla  de
finançament privat correran entre cames perquè per qualsevol cosa que volen fer al municipi ja demanen
ajuda  també a  l’ajuntament.  Per  tant,  siguem seriosos.  Molt  bé,  pot  ser  és  una  qüestió  a  treballar
estratègicament. Aquí Cabrils és un municipi turístic i en el qual l’hostaleria té un cert renom, s´hi pot
treballar.  Però  ara  si  fem  un  brindis  al  sol  de  que  no,  que  nosaltres  traslladaríem  allà   l´Escola
d’hostaleria com si  ...  Molt  bé,  doncs anem-hi a treballar.  Busquem també finançament privat.  Seria
interessant sentir propostes seves.

I en quant a les famílies. Si és vostè qui m’ha dit que posem el 30 % i entenc que vostè ho deu conèixer,
com que ha sigut pare també de l´Escola Bressol recentment també, ho coneix i ha tingut  contacte amb
famílies que el deu necessitar, no?  aquest 30 %. Sí, hi són? I per què no me les ve a dir? I ho concretem
millor. Pot ser és que no hi són, no ho sé. Vostè ...

Alcaldessa: Perdoni,  Regidor,  és  que  primer  ho  han  de  demanar  les  famílies.  Nosaltres  com  a
administració no podem anar darrere de les famílies a dir si necessiten aquesta ajuda. Primer ho han de
demanar les famílies. 

Sr. Oriol Gil: Ni tan sols hem de mirar la seva renda per dir “escolti, com que la seva renda és baixa vol
venir ....” És potestat de la família venir-ho a demanar.

Alcaldessa: No podem fer-ho 

Sr. Gil: Per tant si vostès són coneixedors i saben que la família aquella no vol venir, doncs vinguin
vostès. No els hem tancat mai les portes per això, precisament.

Alcaldessa: I repetint el que ha dit el Regidor, vostè no sap les vegades que hem anat a Ensenyament
parlant precisament abans que es comencés l´Institut per donar una oferta, ja que sabien que no es feia
el Batxillerat i vam parlar de l’hostaleria. Vam parlar de l’hostaleria i la Generalitat no posarà ni cinc per
fer res d’hostaleria ni cap mòdul d’hostaleria aquí a Cabrils perquè et miren  tota la comarca la oferta que
hi ha i aleshores no et donen res, o sigui aquí en tot cas hauria de ser privat, tot privat, el 100% privat.

Sr Viudez, hem parlat amb el Departament d´Ensenyament. Hem estat parlant amb ells i amb el que ja hi
ha d´oferta d’hostaleria en tota la comarca no faran a Cabrils una oferta d’un mòdul d’hostaleria 

Sr. Viudez: Nosaltres també tenim els nostres contactes i coneixem quina és la situació dels estudis
d’hostaleria a la comarca.

Alcaldessa: Però són contactes diferents, Sr. Viudez. Uns estan governant i els altres no. Per tant, els
que estan governant saben verdaderament com està el tema i els diners que hi ha per poder invertir. Els
que estan a l’oposició sempre fan brindis al sol. Algú mes vol fer alguna intervenció? El Sr. Oberle?

Sr.Oberle: Bona  nit.  Vull  també  aprofitar  el  punt  de  l’aprovació  inicial  del  pressupost  general  de  l
´Ajuntament de Cabrils per fer unes breus declaracions. 
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Desde el inicio de la actividad política este otoño, primero de forma esporàdica y en las últimas semanas
ya algo más sistemàtico, los concejales de la oposición nos hemos visto más involucrados en el proceso
de toma de decisiones básicas como las Ordenanzas fiscales donde fuimos invitados a una reunión en la
que se decidieron parámetros básicos como mantener el porcentaje que recibe el Ayuntamiento en el IBI
o donde mi propuesta de bonificar el 100 % del impuesto de vehículos para los coches eléctricos y de
aumentar la bonificación de los híbridos fueron incorporadas en las Ordenanzas 2016.

Personalment agraeixo aquesta per a mi nova forma d´actuar i interactuar del govern a l´Ajuntament i
això ho vull expressar en públic i vull combinar-ho amb el desig que després d´aquests passos inicials d
´una cultura de diàleg hi hagi altres passos futurs i que s´estableixi poc a poc una confiança entre les
forces polítiques representades, les associacions i els ciutadans. 

El establecimiento de los grupos de trabajo conjuntos, gobierno y oposición, así como la propuesta de
funcionamiento  de  los  mismos  elaborado  por  el  nuevo  concejal  de  participación,  transparencia  y
regeneración institucional me hacen creer que ese deseo de continuidad de la nueva forma de actuar y 
Interactuar del gobierno en el Ayuntamiento se pueda cumplir. Además estamos en tiempos de Navidad y
es la temporada de los deseos.

En concret penso que Cabrils i nosaltres que vivim a Cabrils disposem de dos temes que constitueixen
autèntics problemes que haurien de ser tractats: la Riera de Cabrils i els pocs llocs de treball a Cabrils.
Son dos problemas de ámbitos muy distintos,  pero que comparten que no son problemas con una
solución rápida de un año, una legislatura. Son problemas que requieren actuaciones prolongadas en el
tiempo de una década o más. Actuaciones ordenadas y coordinadas durante este tiempo, este período
de tiempo. 

Qualsevol govern que iniciï actuacions en aquests dos temes, al meu entendre hauria de buscar aquesta
confiança entre les forces polítiques representades, associacions i ciutadans que permet aconseguir que
les actuacions iniciades tinguin la continuïtat necessària. En aquest sentit espero que els grups de treball
d´aquests temes anunciats verbalment es concretin en les pròximes setmanes.

Por todo ello y por el hecho que el presupuesto 2016 en mi opinión sigue de manera general líneas
económicas y sociales razonables, llámese presión fiscal, la gestión del Complejo deportivo de la piscina,
la Escola Bressol, mi voto en este punto del orden del día así como todos los relacionados es y será la
abstención. Gracias. 

Alcaldessa: Gràcies, Sr. Oberle. Alguna intervenció més? La Sra. Torres?

Sra. Torres: Bona nit. En relació a l’explicació que ha fet el Sr. Pérez...ell ha dit que s´ha fet una pujada
per exemple en l’ensenyament d´un 15 %, en cultura d´un 40 %, en comunicació una pujada del 87 %,
en comerç un 70 %,  no ha dit  res de turisme,  turisme s’ha mantingut  igual,  festes també ha pujat
considerablement... Bé, nosaltres des del nostre punt de vista, pensem que aquí hi ha hagut una pujada
o un pressupost que s´ha fet d´una forma aleatòria perquè no hi ha una pujada proporcional. És a dir, per
què es puja un 70 %  a comerç i a ensenyament només un 15 %? Aleshores potser després en el torn de
preguntes, preguntaria de cadascuna de les regidories, més que res per tenir informació de dir quin ha
sigut el criteri que han seguit vostès per pujar un 70 % comerç, un 80 % comunicació, turisme mantenir-
ho igual, ensenyament només un 15 %, només per tenir una idea del criteri que han seguit.

Alcaldessa: A veure. El tant per cent es calcula amb el que hi havia fins ara i com que comerç en realitat
estava molt baix per això l´augment ha sigut d´un 70 % . A Ensenyament ja hi havia molts diners i hem
augmentat més però només un 15 %. O sigui, sempre hem de mirar sobre el que hi havia al pressupost
del 2015. Però és veritat que nosaltres apostem per la cultura, per l´ensenyament, per la comunicació, i
per la participació ciutadana. Això està ben clar en aquest pressupost del 2016. És el que aquest equip
de govern vol apostar.
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Sra.  Torres: Bé,  si  un  cas  després  en  el  torn  de  preguntes  si  ens  poden  fer  una  explicació  més
exhaustiva en el sentit  de que per exemple un 87 % de comunicació a què el volen destinar, a per
exemple, perfeccionar la pàgina web, o tenen previstos ....?

Alcaldessa: El Sr. Doñate té la paraula.

Sr. Doñate: Gràcies al Peter pel comentari. Jo també tinc l´esperança i ho he comentat dels grups de
treball i s´ha de constituir un proper, però estàvem pendents de que s’acabés de formalitzar el document
que es va donar. Si no es tirarà endavant el grup amb aquells que acceptin aquelles condicions que vam
marcar entre tots una mica.

Parlant del pressupost perquè és una mica una resposta al que parlàvem de la participació, sembla que
és més del 50 % que s’ha doblat i és per una aposta u, per uns pressupostos participatius que implicaran
una participació d´unes dinàmiques per poder generar-los apart dels propis pressupostos, i també per
justament perquè hi ha una sèrie d´enfocaments d´unes realitats importants que s’apuntaven en alguns
comentaris que té que veure amb les entitats. És a dir les entitats tenen una nova legislació, una nova
normativa que tenen que aplicar i també volem que s’involucrin i regenerar tot el que és la incorporació
de les entitats a la vida activa de la vida política del poble, no només social sinó també podríem dir amb
la participació en aquesta dinàmica. I també directament, perquè com sabeu, l´1 de gener s´aplica la Llei
de transparència. I això també implicarà podríem dir un desgast o una inversió i també això explicaria en
part perquè augmenta aquesta partida. I  que això a més es relaciona directament, tot i  que estiguin
separades,  amb  el  tema  de  comunicació,  perquè  no  es  pot  parlar  de  transparència,  participació  i
regeneració institucional sense parlar de comunicació i això ho explicarà molt millor el Regidor Oriol Gil. 

Alcaldessa: Sr. Gil?

Sr.  Gil: Començant  per  comunicació,  és  evident,  s’ha  constatat  en diverses  intervencions  en Plens
anteriors, i fins i tot intervencions del públic, i ja ho portàvem en el nostre programa de Convergència i
Unió i era un fet constatable que feia falta una nova inversió en comunicació, per tant voldrà dir sí una
nova web. No sé si ho sabran però també s’ha donat de baixa l’aplicació perquè  l’aplicació nova no
acaba de rutllar, vol dir també si és possible durant l’any 2016 alguna nova aplicació i veiem necessària,
però evidentment tot allò que vagi enllaçat amb noves formes de participació i que sabem tindran molt a
veure  amb tot el que és el 2.0, el 3.0 per tot allò que no sigui pròpiament una via allò directa personal. 

Però en si òbviament  hi ha una bona part de despesa en aquest sentit, hi ha un altra que sabrem fruit de
les  limitacions  que  pugui  tenir  l’ajuntament  en  matèria  de  contractació  on  es  pugui  necessitar  una
persona que assisteixi en matèria de comunicació, de participació, de transparència, evidentment també
aquí està inclòs el que sí que ja està comptat d’altres anys, el que és el contracte de la televisió. Tenim
també  alguna  voluntat  d’arribar  acords  amb  altres  mitjans  de  comunicació,  de  premsa  escrita,  per
exemple, per què també tinguem aquesta part de cobertura de publicitat cap a l’exterior, diguéssim, de
tot el municipi amb altres mitjans.

Hi ha també pensat el que seria apart de la renovació, del butlletí, diguéssim una reedició, un canvi i fins i
tot una major periodificació de més butlletins, per tant vol dir passar d’una publicació trimestral a una
publicació bimensual. Són coses que s’han pressupostat, que estan en ment de fer-se i per tant estan en
el projecte de pressupost. Que després s’acabin fent totes o no potser pequem d’ambiciosos molt durant
l’any 2016, però com que és molt també el que creiem que feia falta, doncs donar-li un canvi de rumb.
Perquè en veritat el canvi de paradigma de comunicació, que és el que és també, que amb això hi hem
pogut invertir bastant més del que hi havia.

Per altra banda, amb ensenyament, com en part deia l´Alcaldessa hi ha algunes regidories que ja s’hi ha
anat invertint augmentant despesa en aquest àmbit i ensenyament, ara no li podria dir la xifra des del
2011 fins al 2016, però aquesta ha sigut bastant notable, apart de que ja s´ha anat treballant que tot el
pressupost així com hauran vist alguns canvis de funcions, alguns canvis de xifres, que estaven abans
per exemple a feines diverses i estan en algun altre àmbit, el qual és un salt que s´ha volgut fer és
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ordenar, ja s’inverteix prou, no només amb les escoles infantils, fins el punt en que podem invertir que
tampoc és gaire, però per exemple amb això s’ha començat un nou projecte de música, a les escoles
durant les hores de música es fa un projecte de participació dels alumnes amb instruments que no són
pròpiament els de flauta o orf  que és el que fan  normalment sinó també en violí i començarem amb el
grup de tercer d´ESO i això és una forma de que com que totes dues escoles ho fan puguin d’alguna
forma també integrar-se més enllà de les dues escoles, poder tenir un espai compartit que sigui el de la
cultura i el de la música. 

Evidentment aquí també hi ha una educació vial,  etc. etc, etc., són tota una sèrie d’inversions que s
´anaven fent durant anys anteriors i que senzillament s’han consolidat amb un augment, com sobretot i
part de l´augment d´ensenyament part de l´augment ve per  l´Escola Bressol, pel que comentàvem abans
amb els companys d´Esquerra Republicana. Per tant no ha sigut tan necessari com el que hem cregut
que sí que feia falta en comunicació, perquè hi havia algunes qüestions en les quals les coses estaven
bastant i bastant endarrerides.

Igual que alguna de les partides en les quals potser després surten de les modificacions de pressupost
que també van destinades a l’àrea de noves tecnologies, de tot el que és millora de la infraestructura
informàtica de l’ajuntament que en part  també pot  ser necessària per aquestes demandes de major
comunicació 2.0 i el que m’agrada també dir a vegades de 3.0 perquè 2.0 ja queda com endarrerida, no?

Si  recordo,  eren aquestes  dues preguntes,  m’ha  dit  comunicació  i  ensenyament,  són els  augments
respectius.

Sra. Torres: I una última pregunta: La regidoria de festes, el pressupost de festes també s’ha augmentat
considerablement. Que tenen previst fer de més perquè hi hagi més despesa?

Alcaldessa: Sr. Badia.

Sr. Badia: Bona nit  a tothom. La regidoria de festes ha incrementat concretament la partida que és
“Organització de festes populars”, concretament aquesta, s’ha incrementat fins arribar a 75.000 €. Aquí
bàsicament el que posem al servei de la ciutadania de Cabrils ara, tot el que és aquests cicles de cinema
que ja hem estrenat la primera sessió, això ho farem durant tot l´any. També programarem durant tot l
´any a La Fàbrica cinema, teatre i  música. Farem uns cicles constants de manera que cada cap de
setmana, cada quatre setmanes del mes, una hi haurà cinema, l´altre teatre i l´altre música, de manera
que la ciutadania de Cabrils pugui gaudir-ne d´una programació estable, en aquest sentit. Després també
el que tenim clar és que tant la Festa Major de maig com la d´agost, tenim tota la voluntat de potenciar-
les, de potenciar-les absolutament i això vol dir diners. 

El que està clar és que, que estigui pressupostat no vol dir que anem gastant-ho tot. També creiem que
s’hauria d’investigar molt  el que seria l´sponsorització privada de diferents actes. També creiem que això
la col·laboració del mon municipal amb el mon privat ha d’existir i tot el que això pugui servir per rebaixar
els pressupostos està clar que hem de pressupostar-ho prèviament per si això no acaba consolidant-se.
En definitiva és això. Tenim moltes idees. Creiem que tant la cultura com les festes tenen que veure amb
la qualitat de vida com amb altres aspectes, però això també, segur, i  creiem que hi hem d’apostar
clarament. El pressupost s’incrementa tant en festes com en cultura. Tenim molts projectes i idees i tenim
dos membres de la comissió de festes que col·laboren entusiàsticament en tot el que fem i programem i
bé, aquesta és la idea. 

Concretament projectes nous, n’hi ha i n’hi hauran, però bàsicament aquests dos són clars. Comptarem
a partir de ja d´una programació estable de teatre, concerts i  cinema a La Fàbrica. Això té un cost.
Insisteixo, si podem treballar amb alguna sponsorització que jo hi crec fermament a que ens rebaixi
aquest pressupost, doncs bé, ens ho estalviarem o farem altres coses i després, tant la Festa major de
maig com la d´agost, el nivell d´orquestres, el nivell de tot això en quant vols assolir un cert nivell, no és
que incrementi una mica sinó que la puja és exponencial. Bé, aquesta és la pretensió. 
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Si no m’ho pregunta, però ja que tinc la paraula doncs explico també el tema de la cultura, que intervé
sobretot el que és el Festival de música, així com altres manifestacions culturals que també tenim moltes
idees en aquest sentit, però concretament aquest Festival de música d´aquest juny-juliol vam intentar ja
donar-li un aire diferent i creiem que aquest Festival de música ens agradaria a tots plegats que això
també fos una eina més que ajudi a situar Cabrils en el mapa. Sabeu que hi ha moltes poblacions al
Maresme i a altres comarques que estan fent Festivals de música potents i bé, nosaltres creiem que val
la pena potenciar això, no? I només amb l´increment de pressupost que ens suposaria, però aquí també
penso que val la pena plantejar-ho així, És un pressupost, un increment de pressupost perquè hem de
comptar de fer-ho, però treballarem amb tota la insistència perquè tant a nivell de la venda d’entrades
com la pròpia sponsorització del Festival no ens requereixi gastar aquests diners. Però en tot cas s´ha de
pressupostar. No podem pressuposar que ens sortirà bé això. En aquest sentit ja tenim molt avançat per
exemple que Cabrils pugui tenir la seva pròpia web de venda d’entrades on line, això ens ajudarà molt a
que la gent no hagi d’anar expressament a La Fàbrica a comprar sinó que des de casa seva pugui...,
com qualsevol altre espectacle avui en dia. Doncs bé, treballar en avanços d’aquest estil. Tot això cal
pressupostar-ho i així ho hem fet. En tot cas al llarg de l’any ja anirem compartint i, si convé, també
faríem un grup de treball per parlar de tot això. No sé si teniu alguna cosa més concreta, però aquesta és
la idea.

Alcaldessa: Alguna intervenció més? Sí, Sr. Viudez?

Sr. Viudez:  Sí. M´he deixat abans de preguntar-li  una cosa al Sr. Pérez. De fet, vostè haurà vist un
correu electrònic i la Sra. Alcaldessa, que vaig enviar a Serveis econòmics, amb una sèrie de preguntes i
sobretot voldria que m´aclarissin en quina situació de liquiditat es trobarà d´aquí uns mesos l´Ajuntament
de Cabrils si  el  que fem és tirar d´estalvi,  diguem-ho així,  del romanent de tresoreria i  no concertar
operacions de crèdit. 

Alcaldessa: Sr. Pérez?

Sr. Viudez:  Vostès han optat per rebaixar el deute, el grau d´endeutament de l´Ajuntament, però clar,
això pot crear tensions a tresoreria. 

Sr. Pérez: En principi, amb les dades que disposem nosaltres ja he comentat abans, que he donat unes
dades d’endeutament que, d´un 50,26 % que estem actualment,  passaríem a un 47,7 %. Aleshores
l’estat de liquiditat en aquest cas no crearia una situació greu, per les dades que nosaltres hem utilitzat
per calcular aquests percentatges. És a dir, nosaltres tenim clar que el que volem és utilitzar aquest
romanent per fer aquestes inversions abans de tenir un percentatge totalment més alt del que teníem fins
ara que era un 50,26 %. Aleshores hem calculat en base d’aquesta liquidació que tu saps que encara
falta un mes per tancar l’any, amb les dades que tenim en aquests moments falta un mes, un mes i poc, i
simplement la situació no és desastrosa, o sigui és una situació la qual ens permet poder utilitzar o haver
fet aquest plantejament com a equip de govern, de no utilitzar préstec ni per les inversions que tenim
previstes en aquest any i utilitzar romanents com veurem ara a partir d’aquests punts que venen en
l’ordre del dia d’aquestes modificacions que posem al damunt de la taula. O sigui que en principi no
quedem en una situació..... de tota manera hem d’esperar per tenir més dades, a tenir la liquidació total
del pressupost, cosa que quan tanquem l’any i tenim a partir del primer trimestre de l’any per col·laborar i
treballar  totes aquestes dades aleshores tindrem les dades exactes de la situació en la qual queda
l’ajuntament. Però que en principi els números pels quals nosaltres hem fet aquests càlculs, aquesta
estimació,  no  és  un  situació  que  porti  l’ajuntament  a  una  situació  límit  en  cap  sentit,  al  contrari:
l’endeutament aconseguim reduir-lo i estem molt lluny llògicament inclús del 50 % que teníem en aquests
moments. 

Alcaldessa: Apart també d’aquests diners que farem servir també per inversions  s’ha que comptar que
hi ha també el sobrant, com si diguéssim, del pressupost del 2014, que això no és romanent encara. Al
sobrant aquest del 2014 hem afegit els diners que sobraven en unes intervencions i unes coses que
volem fer ara que passaran per l´any que ve. Per tan no és tot específicament romanent. Sr. Oberle?
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Sr. Oberle: Sr. Regidor d’hisenda. Penso que no ha contestat la pregunta del meu company. Una cosa és
el pressupost que és ingressos versus gastos i una altra cosa és l´estat de liquiditat  que és determinat
per quan entren els ingressos i  quan surten els gastos.  Jo no tinc massa coneixement de quan es
preveuen les diferents partides d’ingressos i quan es preveuen les sortides dels gastos, però penso que
la pregunta del meu company és més en aquest sentit.

Alcaldessa: En tot cas això s’hauria de veure en el pressupost del 2015 sobre el mes de març quan
sapiguem el que ha quedat del 2015. El mes de març que ve. 

Sr. Viudez: Però ara votarem unes modificacions.

Alcaldessa: Sí evidentment.

Sr. Viudez: Ara votarem un pressupost que exclou...

Alcaldessa.  Sí,  sí,  sí.  Però és que la Llei  permet, per exemple, que agafis romanent per inversions
sostenibles.

Sr. Viudez: La Llei permet moltes coses.

Alcaldessa: Evidentment. Llavors és el que fem. 

Sr. Viudez: El paper ho aguanta tot.

Alcaldessa: Sr. Viudez, quan es va fer la piscina municipal també va ser de romanent i no era de 300 o
400 mil € que pot ser el que nosaltres podem tocar del romanent sinó que era de 2 milions d´€. I es va fer
i no passa res. Ja ho ha vist vostè que no passa res. Després quan ve un altre pressupost, es fa el PEF,
queden perfectament bé tots els números i aquí no passa res.

Sr. Viudez: Però recordi que també que va ser al començament de la legislatura anterior, vam estar
durant molt de temps amb un Pla de viabilitat econòmic .....

Alcaldessa:  Sí. El complíem, el complíem cada any el Pla de viabilitat i s’anaven fent coses. I durant
quatre anys no s’ha pogut tocar el romanent perquè el Ministeri...

Sr. Viudez: Sí, sí, sí, sí

Alcaldessa: I durant quatre anys no s´ha pogut tocar el romanent perquè el Ministeri no deixava, i ara ja,
des de fa dos anys el Ministeri deixa tocar el romanent. Per tant no és gens agosarat que fem el sobrant
del 2014, l’aprofitem per intervencions sostenibles i que després no creïn gastos per l´Ajuntament i això
no ens crea com a deute de cap classe i agafem algo del romanent. Li torno a repetir, el de la piscina van
ser dos milions d´€. Això no arriba ni a mig milió d´€. Per tant,  ni punt de comparació. Ja li  dic. No
arribarem al punt que hi havia aleshores. Per què ja li dic fem un PEF, el pressupost del 2016 pel 2017 i
ja està.

Sr.  Viudez:  Però Sra.  Morales,  vostè  m’està  dient  que  no  hi  haurà  cap problema ni  cap  tensió  de
tresoreria. D´acord. Ja està. És el que volia escoltar. Gràcies.

Alcaldessa: De res. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació. 
 

 VOTACIÓ 

Vots a favor:
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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, Laia Ferrer Sellés 

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

3.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  la  modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  de
l’Ajuntament de Cabrils

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Atès que mitjançant acord de Ple de data 26 de març de 2015, es va aprovar inicialment la relació de
llocs de treball  de l’Ajuntament  de Cabrils.  Vist  que durant  el  tràmit  d’informació  pública no es van
presentar al·legacions, l’aprovació inicial va esdevenir definitiva. 

Vist l’Informe de secretaria Intervenció de data 12 de novembre de  2015 mitjançant el qual s’informa del
compliment  dels  requisits  per  a  la  reclassificació  dels  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris  amb
habilitació de caràcter nacional del Municipi de Cabrils a categoria de segona. 

Atès que la reclassificació comporta la creació de dos llocs de treball i la modificació del lloc de treball de
cap de serveis econòmics per adaptar-lo al nou organigrama que de la modificació es proposa. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

De conformitat  amb allò que disposen els articles 32 del  Decret  214/1990, de 30 de juliol,  pel  qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa
al Ple, l’adopció del següent:
 

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament, amb
el text que figura a l’Annex adjunt i que a continuació es relaciona, consistent en la creació dels llocs de
treball de “Secretari/ària” (IN02) i “Interventor/a” (IN04), i modificació del lloc de treball de Cap de serveis
econòmics, per “Cap de Gestió econòmica” (IN10). 

SEGON. Exposar  al  públic  l’esmentada relació,  durant  el  termini  de quinze dies a  comptar  des del
següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La relació se
considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.

TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es publicarà íntegrament
en el Butlletí Oficial de la Província de/d' Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
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s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el
termini de trenta dies.”

Alcaldessa: La modificació dels llocs de treball és per un sol lloc de la plantilla. És un sol lloc que com ja
la Llei disposa en els municipis que tenen més de 5.000 habitants de fet ha d´estar separada la figura del
secretari  i  l´interventor.  Aleshores,  nosaltres  ara,  a  partir  d´aquest  any  que  ve,  la  idea  és  tenir  un
interventor i el secretari que en aquest cas és secretària. I per això la modificació dels llocs de treball de
la plantilla. Algú vol fer alguna intervenció? Sr. Viudez?

Sr. Viudez: És només una petita apreciació. Els volia comentar només que de cara a l´any vinent s´en
recordin d´enviar-nos tota la relació de llocs de treball. No el document en si, on es fa la descripció dels
llocs de treball, sinó el llistat de la plantilla de l´Ajuntament. Gràcies.

Alcaldessa: Molt bé. Quan li enviem als sindicats li enviarem també a vostè, perquè els sindicats també
ho demanen. Algú vol fer alguna  intervenció sobre aquest tema? 

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

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

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

o Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
o Grup municipal del PPC: Senyora Maria Carme Torres Cassany.

Abstencions:

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

4.- Dictamen d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de sorolls

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Per acord plenari de data 30 de juliol de 2015, es va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació
de l’article 26 de l’Ordenança municipal de sorolls de l’Ajuntament de Cabrils.

L’acord esmentat ha estat sotmès a informació pública i audiència mitjançant anuncis publicats en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 d’agost de
2015, durant el període de 30 dies hàbils, finalitzant el termini el 22 de setembre de 2015.

Durant  el  termini  d’informació  pública  atorgat  s’ha  formulat  una  al·legació,  presentada  pel  Gremi
Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona, amb número de registre general d’entrada 4213/2015,
de 21 d’agost de 2015. 

El compendi legislatiu que és d’aplicació al cas es composa, substancialment, de les normes següents

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRBL), modificada per la
Llei  11/1999,  de 29  d’abril  i  per  la  Llei  57/2003,  de 16 de desembre,  de mesures per  a  la
modernització del govern local, en virtut d’allò que disposa el Títol XI.
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 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de
règim local de Catalunya.

 Decret  2586/1986,  de  28  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.

 Llei  30/1992,  de  26  de novembre,  del  Règim jurídic  de les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu Comú.

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

 Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya.

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica.

 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per l’elaboració dels mapes
acústics.

 Ordenança municipal de sorolls.

En data 30 d’octubre de 2015, es va emetre informe tecnicojurídic, el qual en la part que interessa és
com segueix:

“INFORME: 

En primer lloc, cal destacar que l’Ordenança municipal de Sorolls de l’Ajuntament de Cabrils va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Cabrils en sessió ordinària de 27 de març de 2014 i
va ser publicada al Butlletí Oficial Provincial de Barcelona de 14 d’abril de 2014. Per tant,en l’actualitat es
una Ordenança que està en vigor i atenent la  naturalesa  jurídica  de les  ordenances  municipals de
disposicions  generals  de   caràcter   reglamentari,   a   data   de  l’al·legació  no  pot   ser  objecte  ni
d’al·legacions  ni  d’ impugnació  directa  fora   del  que  és   única  i  exclusivament  el  contingut  de  la
ordenança  subjecta a  informació pública.

En  el  present  supòsit  únicament  es   objecte  d’informació  pública   l’acord  d’aprovació  inicial  de  la
Modificació de l’article 26 de l’Ordenança municipal de sorolls, per la qual cosa  i atenent l’ esmentat
anteriorment només  el contingut d’aquest article  pot ser objecte d’al·legació.

Per contra, l’al·legació encara que referida  formalment a l’art 26 de l’Ordenança municipal de sorolls
objecte de modificació  relatiu a les “Activitats a l’aire lliure”, quan a  contingut té per  objecte l’article  25
de la  referida ordenança  “Requeriments tècnics de les activitats”, exposant que no està d’acord amb el
seu contingut i pretén la seva modificació. Recordem que  l’article  25 relatiu als “Requeriments tècnics
de les activitats”, no és objecte de modificació i per tant tampoc es  objecte d’informació pública.

En  definitiva,  s’està  utilitzant  el  període  d’  informació  pública  de  l’acord  d’aprovació  inicial  de  la
Modificació de l’article 26 de l’Ordenança municipal de sorolls per impugnar els aspectes regulats en un
altre article que no es objecte de modificació.

Per tant, ja  d’inici,  s’han de desestimar en tot cas les al·legacions referides a l’article 25 relatiu als
”Requeriments tècnics per a les activitats” que com hem dit no pot ser objecte d’al·legació  en el tràmit
d’informació pública de la Modificació de l’article 26 de l’Ordenança en no ser objecte de la referida
Modificació.
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Amb independència de l’ exposat, cal destacar que en matèria de Soroll i de Contaminació Acústica,
conformen l'ordenament jurídic d’aplicació la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll; el Reial decret
1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental; el
Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de
qualitat  i  emissions acústiques;  la  Llei  16/2002,  de 28 de juny,  de protecció  contra  la  contaminació
acústica; el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels
mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos.

A nivell municipal, la potestat i la competència en la gestió de control del soroll i de la contaminació
acústica correspon respectivament als ajuntaments.

Dins dels preceptes d’aquestes normatives es regula la obligació dirigida als Ajuntaments de Catalunya
per  tal  que  aprovin  les  ordenances  contra  el  Soroll  i  la  Contaminació  Acústica  que  estiguin  en
concordança  amb  els  preceptes  de  la  Llei  37/2003,  el  RD  1513/2005,  la  Llei16/2002  i  el  Decret
176/2009.

Concretament, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, en la disposició transitòria primera, estableix
expressament que els ajuntaments que a la seva entrada en vigor disposessin d'ordenances municipals
de protecció contra la contaminació acústica, hauran adaptar-se a les normes contingudes en el referit
reglament. 

Igualment, la Llei 16/2002, en el seves disposicions transitòries, obliga als ajuntaments a adaptar les
ordenances municipals a la llei.

Doncs bé, en el marc jurídic exposat,l'Ajuntament de Cabrils, tenint en compte que la Ordenança sobre
protecció del medi ambient contra la emissió del soroll vigent en el municipi de Cabrils era de l’any 1998,
va procedir a aprovar un conveni de col·laboració amb el Servei de Control d'Ambiental del Consell
Comarcal del Maresme, que tenia per objecte l'assessoria en la redacció de l'ordenança municipal sobre
contaminació acústica i soroll.

Finalment  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Cabrils  de  25  de  novembre  de  2010  va  acordar  aprovar
definitivament  l’Ordenança de Sorolls,  amb la  publicació  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  de 16 de
desembre de 2010. Posteriorment, com ja s’ha dit, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils en sessió ordinària
de  27  de  març  de  2014  va  aprovar  definitivament  una  nova  Ordenança  municipal  de  Sorolls  de
l’Ajuntament de Cabrils, publicada al Butlletí Oficial Provincial de Barcelona de 14 d’abril de 2014. 

Doncs bé, tant l’Ordenança Municipal de Sorolls aprovada al 2010 com al 2014 preveuen en el seu
article 25 relatiu als “Requeriments tècnics per a les activitats” que tant les activitats compreses al Grup I
(tallers de reparació de vehicles amb xapa, entre d’altres ) com al Grup II (tallers de reparació de motos i
cotxes, entre d’altres) desenvolupin la seva activitat amb les portes i finestres tancades, disposant dels
elements de ventilació adients i  amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els
valors límits establerts i ha de garantir una aïllament mínim de façana de 45 dB en el cas de les activitats
del Grup I i de 35 dB en el cas de les activitats del Grup II.

En aquest sentit, cal destacar que l'Ajuntament de Cabrils ha dut a terme correctament l 'ordenat per la
llei, aprovant la nova Ordenança del soroll que segueix escrupolosament el  marc de la legislació vigent.

I, en concret a la previsió de l’article 25,  i sempre subjectant-se  a l’ establert  com a  marc legal en
matèria de molèsties i sorolls  cal puntualitzar la capacitat legítima que ostenta l’Ajuntament de Cabrils
dins  de la seva potestat  discrecional de fixar els continguts  de les  seves  ordenances per determinar
els requeriments tècnics a les diferents activitats que generin o puguin generar molèsties, així com els
efectes  nocius  per  sorolls  i  vibracions  que  puguin  provocar,  en  ares  a  la  potestat  reglamentària  i
d’autoorganització i de la autonomia local reconeguda expressament en la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, article 21, en virtut del qual:
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Article 21.

Ordenances reguladores de la contaminació acústica
1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals supramunicipals
en cas que els municipis els hagin delegat les competències, elaborar i aprovar ordenances
reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula aquesta Llei i
la normativa que la desenvolupa,sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les
exigències i els paràmetres de contaminació acústica establerts pels annexos d’aquesta Llei.

En conseqüència, i per tot l’ exposat, es proposa desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel Gremi
Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona en relació a l’acord d’aprovació inicial de la Modificació
de l’article 26 de l’Ordenança municipal de sorolls.”

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

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

ACORDS

Primer.-  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Gremi  Provincial  de  Tallers  de  Reparació  de
Barcelona.

Segon.-   Aprovar definitivament la modificació de l’article 26 de l’Ordenança municipal  de sorolls de
l’Ajuntament de Cabrils, d’acord amb el redactat del text següent:

“Article 26.- Disposició de caràcter general

1.- Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls acústics i totes les
altres  activitats  a  l’aire  lliure  que  tinguin  una  incidència  significativa  han  de  disposar  d’autorització
municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva possible
incidència a la via pública, segons la zona on tinguin lloc i es tramitaran conforme a la Llei 11/2009, de 6
de juliol, d’espectacles i activitats recreatives i els reglaments que desenvolupin l’esmentada norma.

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

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

Tercer.- Disposar que es notifiqui la present resolució a l’interessat.

Quart.-  Disposar  que  es  publiqui  el  text  definitiu  de  la  modificació  de  l’article  26  de  l’ordenança
municipal de sorolls al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Cinquè.- Disposar que el text modificat de l’Ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini
establert en l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.”

Alcaldessa: La regidora Marta Gómez vol fer la seva intervenció?

Sra. Gómez: Bé, respecte a l’aprovació definitiva, fer un apunt respecte al que ara ens estaven llegint.
L’al·legació que ha fet el secretari general del Gremi provincial  de tallers de reparació de Barcelona
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sol·licitant  que  es  modifiqui  l’article  26  s’ha  desestimat  bàsicament  perquè  està  utilitzant  el  període
d’informació pública de modificació de l’article 26 per demanar un canvi de l’article 25 que no s’ha tocat
per res. L’article 26 fa referència a les activitats a l’aire lliure, la secretària acaba de llegir com queda
l’article. Només recordar-los que bàsicament, en aquest article l’únic que fèiem era remetre la tramitació
en una altra Ordenança, però en si no canviàvem res essencial i afegir una esmena a la normativa vigent
actual, però no canviàvem res en si del que deia l’article 26. I l’al·legació que es fa en realitat es refereix
als requeriments tècnics de les activitats, que això és a l’article 25. Un cop els jurídics van emetre el seu
informe doncs només tocava que impugnar aquesta al·legació. Res més. 

Sr. Viudez: Gràcies. Algú vol fer alguna pregunta? El Sr. Serra, si us plau?

Sr. Serra: Bé, havent exposat en el Ple del 30 de juliol i havent discutit el posicionament d´Esquerra
Republicana de Cabrils al respecte i sabent que tot i el que es va parlar aquell dia hi ha hagut queixes i
reclamacions dels  veïns i  havent  escoltat  mentides de la  Regidora com que l´Ordenança de sorolls
s’havia complert sempre, valorant el govern totalment deslegitimitzat per ordenar el soroll en el municipi,
votarem en contra. 

Alcaldessa: Algú vol fer una intervenció? Sra. Marta Gómez?

Sra. Gómez: No li permeto que em digui així a la cara que he dit una mentida. Ho pot demostrar, si us
plau? Perquè si no, actuaré en conseqüència. Moltes gràcies.

Alcaldessa: El Sr. Serra?

Sr. Serra: Ho faré tan bon punt em donin accés als vídeos dels Plens.

Alcaldessa: No tenim vídeos dels Plens de moment. Vídeos dels Plens? Val, el de la tele. Val.

Sra. Gómez: Però fixi´s que vostè m’ha acusat i vostè diu que no ha tingut accés als vídeos. O sigui,
primer acusa i després ho verificarà. Diu molt de part seva. 

Sr. Serra: Però jo com tots els que estem aquí tinc memòria. Vull dir, jo estava present aquí quan vostè
va dir que l´Ordenança de sorolls s’havia complert sempre. Estava aquí quan va dir que supeditaria les
actuacions de les Festes majors a les Ordenances de soroll del municipi.

Alcaldessa: Sra. Gómez?

Sra.  Gómez: A veure  si  entenem  el  que  vol  dir  que  l’ajuntament  pugui  fer  que  es  compleixi  una
Ordenança. L’ajuntament municipal posa una Ordenança que s’ha de complir i l’ajuntament ha de vetllar
per què es compleixi. Això és com que el Codi civil  diu  “no mataràs” i hi ha una persona que mata,
m’entén?.  Llavors quan jo dic que s’ha complert  l’Ordenança vol  dir  des de que jo estic  en aquest
Ajuntament i en aquest equip de govern, fil per randa, si s´havia de fer una activitat complementària, n
´hem  tingut  coneixement,  s´han  demanat  tots  els  papers,  no  s´ha  deixat  de  fer  cap  activitat
complementària  que  no  ho  hagués  demanat,  evidentment  si  n´hem  tingut  coneixement,  m’explico?
Llavors quan jo dic que s´ha complert una Ordenança, jo el que estic dient és que l’ajuntament fa que allò
que diu l´Ordenança es porti a terme dintre de les competències que té l’ajuntament. No confonguem una
cosa amb l’altra, si us plau. 

Alcaldessa: Sr. Badia? 

Sr. Badia: Només volia fer referència no al tema concret de l´Ordenança, sinó que em sap greu que
utilitzem aquesta manera d’expressar-nos, sincerament. Jo entenc que sou oposició. També podríem dir
que, segons la nostra opinió, sou oposició també perquè voleu, però jo crec que per ser oposició no cal
tenir aquesta dialèctica agra. Jo crec que és gratuïta, innecessària. Simplement, no era una precisió
política, simplement de comportament mutu. Simplement això. Gràcies.
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Alcaldessa: Gràcies. Algú més vol fer alguna intervenció? 

 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 del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre

Vots en contra:

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

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

5.-  Dictamen  d’aprovació  de  la  rectificació  d’error  material  de  l’expedient  de  modificació  de
pressupost núm. 20 del pressupost municipal del 2015

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 2553/2015: Modificació de pressupost núm. 20 del pressupost municipal per a l’exercici
2015.

2.- ANTECEDENTS

En data 29 d’octubre de 2015, en sessió extraordinària plenària es va adoptar l’acord d’aprovació inicial
de la modificació de pressupost número 20 del Pressupost Municipal de 2015, per utilització de superàvit
de l’exercici 2014 per inversions financerament sostenibles.  

Segons  el  text  de  l’acord  el  crèdit  extraordinari  s’imputava  a  l’aplicació  pressupostària  160.619.01,
detectant-se  un  error  material  en  el  número  d’aquesta  aplicació  pressupostària,  essent  l’aplicació
correcta la núm. 161.619.01.

3.- FONAMENTS JURÍDICS

Vist  el  que  disposa  l’article  105.2  de la  Llei  30/1992,  de  26 de  novembre,  de  règim jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vist el que disposa l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

4.- CONCLUSIONS

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

Primer.- Rectificar l’acord primer de la part resolutiva de l’expedient de modificació de pressupost núm.
20 del Pressupost Municipal de 2015, en el sentit següent:

Allà on diu:

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

Ha de dir:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ
PRESSUP.

TITOL CREDIT
INICIAL

IMPORT
MODIFIC.

TOTAL
CREDIT

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

0 225.615,71 225.615,71

TOTAL 225.615,71

Segon.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un anunci de rectificació per error
material, respectant el termini de quinze dies d’exposició pública de l’anunci inicial, finalitzant aquest el
26 de novembre de 2015.”

Alcaldessa: Això, com molt bé ha llegit la secretària, és un error d’epígraf que enlloc d´un 160 era un
161 o al revés. Només era això. Algú vol fer alguna pregunta?

 VOTACIÓ 

Vots a favor:

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

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

o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
o Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre
o Grup municipal del PPC: Senyora Maria Carme Torres Cassany
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6.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  21  del
pressupost municipal del 2015

PROPOSTA D´ACORD AL PLE

“Vist  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número  21/2015  incoat  per  ordre  de  l’Alcaldia,  per
utilització del superàvit  de l’exercici 2014 per inversions financerament sostenibles, per un import de
334.408,64 euros.

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

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

Vist el que disposen, d’una banda, l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, en relació a les
modificacions de crèdits, i per altra banda la DA 16 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refòs
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 21 del Pressupost
Municipal  de  2015,  per  utilització  del  superàvit  de  l’exercici  2014  per  inversions  financerament
sostenibles, amb el següent detall:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓAPLICACIÓ
PRESSUP.PRESSUP.

TITOLTITOL CREDITCREDIT
INICIALINICIAL

IMPORTIMPORT
MODIFIC.MODIFIC.

TOTALTOTAL
CREDITCREDIT

155.619.24155.619.24 ‘Actuacions  de  millora  i
rehabilitació  de  la
pavimentació del municipi”

00 334.408,64 334.408,64

TOTAL TOTAL 334.408,64

ALTES ESTAT D’INGRESSOS

APLICACIÓAPLICACIÓ
PRESSUP.PRESSUP.

TITOLTITOL CREDITCREDIT
INICIALINICIAL

IMPORTIMPORT
MODIFIC.MODIFIC.

TOTALTOTAL
CREDITCREDIT

870.00870.00 Romanent  de  TresoreriaRomanent  de  Tresoreria
per a despeses generals.per a despeses generals.

00 334.408,64 334.408,64

TOTAL TOTAL 334.408,64

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.
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TERCER.- L’EXPEDIENT  esmentat  es  considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  el  termini
d’informació pública no es presenten reclamacions.”

Alcaldessa: El Sr. Pérez vol fer una intervenció si us plau?

Sr. Pérez: Tal i com ha dit la Sra. Secretària, és una actuació de millora i rehabilitació de la pavimentació
del municipi per un import de 334.408,64 €. Teníem un superàvit al 2014 de 925.947,19 € i després de
descomptar les obligacions ens queden ...  perdoneu, les obligacions pugen 365.922,84 € restant els
corresponents ajustos quedarien 560.024,35 € d´aquest superàvit de 2014. Amb acord del Ple de 24
d’octubre de 2015 es va fer aquesta actuació de clavegueram de carrer Til.lers-Oliveres a la urbanització
La Llobera que pujava 225.615,71 € i la resta d´aquest superàvit que són 334.408,64 € aquest equip de
govern decideix utilitzar-los en aquest tipus d´actuació en el  paviment,  rehabilitació del paviment del
municipi. Una actuació financerament sostenible. Simplement això. 

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta? 

 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  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 PPC: Senyora Maria Carme Torres Cassany

7.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  22  del
pressupost municipal del 2015

PROPOSTA D´ACORD AL PLE

“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 22/2015 incoat per ordre de l’Alcaldessa. 

Vist l’informe de secretaria intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

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

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 22 del Pressupost
Municipal de 2015, amb el següent detall:

1) CRÈDIT EXTRAORDINARI

341.619.15
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS 
DESTINATS A L’ÚS GENERAL  34.685,23
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  TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI           34.685,23

2) BAIXES ESTAT DE DESPESES

   342.770.00 Subvenció anivelladora complex esportiu            34.685,23
     

TOTAL BAIXES ESTAT DE DESPESES            34.685,23

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: Regidor, si us plau.

Sr. Pérez: Aquesta modificació número 22, com bé ha dit la Sra. Secretària, per un import de 34.685,23€,
simplement és la forquilla aquella anivelladora que nosaltres destinàvem al Complex Esportiu Illa, que
era 105.000 €, doncs la part que ha quedat des del moment que vam fer la intervenció aquesta va ser de
105.000 € no es va gastar tot en aquest pressupost del 2015 i aquest queden 34.685 € que estaven en el
capítol 7 i ara el passarem a capítol 6 d’inversions a la primera modificació de crèdit que fem a partir del
mes de gener, o sigui al primer Ple que podem fer al mes de gener s’incorporaria dintre del que serien les
inversions per engreixar una mica la partida corresponent per tot  el que ja sabem, les despeses de
funcionament, etc, etc. Tot el que s’hagi d’anar reparant i engreixar una mica aquesta partida que serien
aquests 34.685 €.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta?

VOTACIÓ

Vots a favor:

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

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

o Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre

Abstencions:

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

8.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  23  del
pressupost municipal del 2015

PROPOSTA D´ACORD AL PLE
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“El  Pressupost  Municipal  de  2015  contemplava  una  previsió  per  a  Inversions  per  un  import  de
186.363,42 euros, finançades mitjançant la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini.

L’ajuntament de Cabrils ha donat compliment al que estableixen els articles 32 i la Disposició Addicional
6ª. de la Llei Orgànica 2/201º2, de 27 d’abril, Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
en relació al destí del superàvit de l’exercici 2014, que pujava la quantitat de 925.947,19 euros, aplicant-
lo al finançament d’Inversions Financerament Sostenibles de l’exercici 2015.

Malgrat  això,  donat  que l’esperit  de la  normativa esmentada i  la  voluntat  de l’Ajuntament  és  reduïr
l’endeutament,  hom  pretèn  destinar  part  del  Romanent  de  Tresoreria  Disponible  per  a  Despeses
Generals excedent del superàvit a substituïr el finançament de les Inversions del Pressupost de 2015
prevista inicialment mitjançant crèdit.

Vist el que disposen els articles 172 i següents del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost.

Vist l’informe de secretaria intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

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

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 23 del Pressupost
Municipal de 2015, per canvi de finançament de les inversions previstes en el pressupost inicial de l’any
2015 amb el següent detall:

1) BAIXES ESTAT D’INGRESSOS

      911.14  CRÈDIT PER FINANÇAR INVERSIONS 2015. 186.363,42

  TOTAL BAIXES ESTAT D’INGRESSOS 186.363,42

2) ALTES ESTAT D’INGRESSOS

     870.00 ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE PER
A DESPESES GENERALS EXERCICI 2014. 186.363,42

     
TOTAL ALTES ESTAT D’INGRESSOS 186.363,42 

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: Regidor, si us plau.

Sr. Pérez: Sí, aquesta és la modificació número 23 que portem al Ple en el dia d´avui, i és simplement el
total de 186.363,42 € que eren els diners destinats a finançar amb crèdit les inversions del pressupost
2015.  En  aquest  cas  totes  aquestes  inversions  relacionades  amb  el  pressupost  2015  han  estat
finançades, han estat pagades amb romanent de tresoreria. Per tant, no es concerta aquest préstec  i
aquests diners queden en el romanent del 2014. 
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Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció? 

 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:

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

9.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  24  del
pressupost municipal del 2015

PROPOSTA D´ACORD AL PLE

“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 24/2015 incoat per ordre de l’Alcaldessa. 

Vist l’informe de secretaria intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

Vist el que disposen els articles 34, 35 i 49 del Rd 500/1990, de 20 d’abril,pel qual es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, així com
les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 24 del Pressupost
Municipal de 2015, amb el següent detall:

Crèdit extraordinari

Altes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

920.626.15 Equips per procés d’informació 34.989,76€

920.227.99
Altres treballs realitzats per empreses

i professionals
15.000,00€

431.500.00 Fons de contingència 67.510,24€

TOTAL DESPESES 117.500,00€
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Anul·lacions o baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

932 227.08 Premi de cobrança ORGT 117.500,00€

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 117.500,00€

Transferència de crèdit 

Altes en Aplicacions de despeses

Aplicació

Pressupostària Descripció Euros

338.226.10 Organització festes populars 5.000,00
330.226.09 Despeses diverses 15.500,00

TOTAL DESPESES 20.500,00

Anul·lacions o baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

011 310.00 Interessos 18.000,00€ 
932 227.08 Premi de cobrança ORGT 2.500,00€

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 20.500€

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:  Sr. regidor, si us plau.

Sr.  Pérez: Aquesta  és  la  modificació  número  24  del  pressupost.  Aquesta  concretament  és  que  l
´Organisme de Gestió Tributària que ens cobra, que ens gestiona tots els impostos o cobrament dels
impostos del nostre municipi aquest any s’ha encès la llumeta, “han llegado los Reyes”, i ens perdona els
120.000€  de  la  part  proporcional  que  s’endu  per  la  gestió  aquesta.  Aleshores  què  fem,  l´equip  de
govern? Decidim: ens el gastem, evidentment fent unes inversions que, com bé ha dit la Sra. Secretària,
estan aquí reflectides, és a dir 117.500€ es farien unes inversions d’equips en procés d’informació, que
són 34.989,76€, altres treballs fets per empreses professionals 15.000€, que correspondrien si no m
´equivoco, Oriol, al manteniment de la pàgina web i fons de contingència 67.510,24€ que també anirien a
incorporar-se dintre del  que seria el  paquet pel  manteniment del  Complex esportiu Illa,  per prevenir
possibles deficiències en les instal·lacions. Això farien un total de 117.500€. Hem dit que el que ens han
perdonat o ens han regalat són 120.000€, doncs en l’apartat següent tenim una ampliació en la partida
aquest any de festes populars que són 5.000€ no previstos en el pressupost i altres despeses diverses
que són 15.500€, que pugen 20.500€. Això com ho financem? Ho financem amb una partida d’interessos
que ens ha quedat de 18.000 € i una part també proporcional de cobrança que serien 2.500€ que, tal
com he dit abans, teníem 117.500  i són 120.000 els que ens perdonen, doncs hi hauria 2.500 més, més
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els 18.000 d’interessos pagaríem aquestes ampliacions d’organització de festes i  despeses diverses.
Simplement això.

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta? Sra. Laia Ferrer?

Sra. Ferrer: Només un dubte que tenim en aquest cas. El fons de contingència volíem preguntar a que
es destinaria. El Regidor ja ho ha explicat. Però si no ho hem entès malament està en les partides de
comerç i promoció econòmica?

Sr. Pérez: 431 500. Un error de partida.

Sra.  Ferrer: Si  és  un  error  demanarem  que  es  posi  correctament  la  numeració  de  l’aplicació
pressupostària.

Sr. Pérez: Molt be.

Alcaldessa: Alguna intervenció més?

 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 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 PPC: Senyora Maria Carme Torres Cassany

10.-  Dictamen  d’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  pressupost  núm.  26  del
pressupost municipal del 2015

PROPOSTA D´ACORD AL PLE

“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 26/2015 incoat per ordre de l’Alcaldessa. 

Vist l’informe de secretaria intervenció.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

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

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 26 del Pressupost
Municipal de 2015, amb el següent detall:
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1) CRÈDIT EXTRAORDINARI

1533.609.25
Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general   40.000,00

1533.619.25
Altres Inversions de reposición en infraestructures i béns destinats
a l’ús general 327.442,00

1533.623.25 Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge   11.000,00
163.623.15 Maquinària neteja viària     7.000,00

170.619.15
Altres Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats 
a l’ús general àmbit de medi ambient   34.387,07

171.623.15 Maquinària parcs i jardins     6.000,00

342.609.15
Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’us general 
ámbit esports   45.000,00

342.622.15 Tancament sala  de judo   16.000,00
 

 TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI                       486.829,07

2) SUPLEMENT DE CRÈDIT

   151.627.00 Projectes tècnics                                                               56.413,00
   342.227.06    Contractes prestación de serveis                                                             18.000,00
     

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT                                     74.413,00
           

                                                                                             TOTAL                               561.242,07 TOTA

SEGON.-  DISPOSAR que el finançament d’aquesta modificación pressupostària que puja la quantitat de
561.242,07 euros es faci mitjançant el  Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’exercici
2014.

TERCER.- 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.

QUART.- L’EXPEDIENT esmentat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’informació
pública no es presenten reclamacions.”

Alcaldessa: Sr. Regidor?

Sr. Pérez: Modificació número 26 de l´any 2015 i última d´aquesta nit. I suposo que per aquest any. Com
bé ha dit la Sra. Secretària aquí hi ha una sèrie d´inversions, una sèrie de partides que es financen amb
romanent de tresoreria del 2014. Jo l’únic que puc dir és si voleu saber alguna d´aquestes partides,
perquè aquí posen uns totals, si teniu interès en alguna per a que us diguin què és el que entra en
aquesta partida, tinc aquí una “xuleta” que alguna cosa tinc. Per tant, en principi, del que es tracta és d
´això,  l’equip  de  govern  decideix  utilitzar  romanent  de  tresoreria  del  2014  per  fer  totes  aquestes
inversions que pugen com ha dit la secretària 561.242,07 €. I no puc dir res més. 

Alcaldessa: Algú vol fer alguna pregunta?

 VOTACIÓ

36



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 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 PPC: Senyora Maria Carme Torres Cassany

11.- Dictamen d’aprovació per l’atorgament de concessions sobre drets funeraris del cementiri
municipal de Cabrils.

PROPOSTA D´ACORD AL PLE

“En data 29 de març de 2007 es va aprovar inicialment pel  Ple de la Corporació el  Reglament del
Cementiri Municipal de Cabrils, que derogava l’anterior.

En el Ple celebrat el dia 25 de setembre de 2008 es va aprovar definitivament.

El  citat  reglament  estableix  que  és  l’Ajuntament  l’encarregat  d’atorgar  les  concessions  dels  drets
funeraris sobre les sepultures i que les adjudicacions del dret funerari es registraran a títol individual del
propi peticionari seguint l’ordre de presentació de peticions i numeració del cementiri, podent ésser de
caràcter permanent o temporal.

En data 15 de maig de 2013 es signa el contracte amb l’empresa CABRÉ JUNQUERAS, SA. per la
gestió del Servei d’Enterramorts en el cementiri municipal.

En data 26 de març de 2015, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts, el Sr. C.P.B.,
amb DNI núm. XXXXXX-E, sol·licita la concessió del dret funerari d’un columbari de caràcter provisional.

En data 5 de juny de 2015, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  el Sr. H.B.S., amb
DNI núm. XXXXXX -S, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol de caràcter permanent.

En data 31 de juliol de 2015, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  el Sr. R.A.L.,
amb  DNI  núm.  XXXXXXX-N,  sol·licita  la  concessió  del  dret  funerari  d’un  columbari  de  caràcter
permanent.

Atès que l’Ajuntament disposa de sepultures suficients per a satisfer aquestes sol·licituds.

Atès  que existeix  un cànon establert  per  l’Ordenança Fiscal  núm.  21  per  a  l’adjudicació  dels  drets
funeraris, cànon ja satisfet pels sol·licitants a l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts en el moment
del servei.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

Per tot l’exposa’t, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS:

Primer.-  Reconèixer  l’atorgament  de  les  concessions  sol·licitades  sobre  els  drets  funeraris  de  les
sepultures del Cementiri Municipal de Cabrils al les persones interessades relacionats seguidament:

- Nínxol núm. 11-C, amb caràcter provisional, a favor del Sr. C.P.B., amb DNI núm. xxxxxxxxxxxx,
a partir del dia 26 de març de 2015 i fins el dia 25 de març de 2018.

- Nínxol núm. 12-C, amb caràcter permanent, a favor del Sr. H.B.S., amb DNI núm. xxxxxxxxxxxx,
a partir del dia 5 de juny de 2015, i fins el dia 4 de juny de 2040.

- Columbari  núm.  10,  amb  caràcter  permanent,  a  favor  del  Sr.  R.A.L.,  amb  DNI  núm.
xxxxxxxxxxxx, a partir del dia 31 de juliol de 2015 i fins el dia 30 de juliol de 2040.

Segon.- Notificar les concessions a les persones interessades i a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona als efectes d’incloure les noves concessions en els padrons corresponents.”

 VOTACIÓ

Vots a favor:

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

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

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

12.-  Dictamen  d’aprovació  de  la  cessió  a  Càritas  del  0,7%  dels  ingressos  de  la  Mostra
Gastronòmica 2015

PROPOSTA D´ACORD

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de nou de març de 2006, va aprovar la cessió del 0,7 % dels ingressos
provinents  de  la  venda de  tiquets  de tast  i  beguda de la  mostra  gastronòmica,  al  Fons  Català  de
Cooperació al Desenvolupament. Aquest acord va ser revocat per acord del Ple de l’Ajuntament de data
29 de setembre de 2011,  tot  acordant  que aquests  recursos  es donarien  a  Cáritas,  ja  que  és  una
institució que aten situacions que poden ser més properes i urgents.

De la comptabilitat de la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A., organitzadora de la
Mostra Gastronòmica de l’any 2015, resulta que els ingressos per venda de tiquets de tast i de begudes,
prèvia deducció  dels impostos corresponents,  han pujat  la quantitat  de cent  trenta-un mil  dos-cents
quaranta-vuit euros amb noranta-nou cèntims (131.248,99 eur).

L’import d’aquesta cessió corresponent a l’any 2015, pujaria la quantitat de nou-cents divuit euros amb
setanta-quatre cèntims (918,74 eur).

L’article 22.2.c) de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General  de Subvencions,  disposa que amb
caràcter  excepcional  es podran concedir  de forma directe  les subvencions en que s’acreditin  raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública.
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En  el  Pressupost  Municipal  de  2015,  existeix  consignació  nominativa  a  l’aplicació  pressupostària
432.461.05 per a aquesta finalitat, per un import de 1.000 euros.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

Per tot l’anterior es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la cessió a Càritas del 0,7 % dels ingressos de la Mostra Gastronòmica del 2015, que
puja  la  quantitat  de 918,74 euros,  completant-la  fins a  l’import  de 1.000 euros que s’han previst  al
Pressupost Municipal de 2015 per a aquesta finalitat.

Segon.- Aprovar  la  despesa  per  import  de  1.000  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
432.461.05 del Pressupost Municipal vigent.

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  a  Càritas  i  al  departament  de  serveis  econòmics,  als  efectes
escaients.”

Alcaldessa: Bé, això és el que anem fent any rere any, encara que aquest any la Mostra ha estat un
fiasco, encara no tenim tots els números fets perquè encara van arribant factures, però com que això
sempre ho tenim previst al pressupost, doncs igualment se´ls dóna a Càritas els 1.000 €. 

Algú vol fer alguna intervenció?

 VOTACIÓ

Vots a favor:

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

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

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

13.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i ERC, de suport a la Resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya

PROPOSTA D´ACORD

“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent

RESOLUCIÓ

“Primer.  El  Parlament  de  Catalunya  constata  que  el  mandat  democràtic  obtingut  a  les  passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista
en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república.

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert,
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. 
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Quart.  El  Parlament  de  Catalunya  insta  el  futur  govern  a  adoptar  les  mesures  necessàries  per  fer
efectives aquestes declaracions.

Cinquè. El  Parlament de Catalunya considera pertinent  iniciar  en el  termini  màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent,
reitera  que  aquesta  cambra  i  el  procés  de  desconnexió  democràtica  de  l’Estat  espanyol  no  se
supeditaran  a  les  decisions  de  les  institucions  de  l’Estat  espanyol,  en  particular  del  Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els mandats
emanats d’aquesta cambra, legítima i  democràtica,  a fi  de blindar els drets fonamentals que puguin
resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex
d’aquesta resolució.

Novè.  El  Parlament  de Catalunya  declara la  voluntat  d’iniciar  negociacions  per  tal  de  fer  efectiu  el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per
decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el
futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la
Llei  24/2015, del  29 de juliol,  de mesures urgents per a afrontar  l’emergència  en l’àmbit  de
l’habitatge  i  la  pobresa  energètica,  de  manera  que  es  garanteixi  el  dret  d’accés  als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur
govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de
juliol,  de mesures  urgents per  a  afrontar  l’emergència  en l’àmbit  de l’habitatge i  la  pobresa
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de
l’habitatge  habitual  que  afectin  persones  i  unitats  familiars  en  situació  de  risc  d’exclusió
residencial  es compleixi,  per a poder fer efectiu el  desnonament,  el  principi  de reallotjament
adequat de les persones i unitats familiars afectades.

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament  de  les  meses  de  valoració  per  a  l’adjudicació  d’habitatges  per  a  situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció
sanitària pública i  de qualitat,  per mitjà del  Servei  Català de la Salut  (CatSalut),  a totes les
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persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui
o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència
de si consta o no en el  padró.  Així  mateix, cap ciutadà no es pot  veure privat  d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel  Parlament,  no es poden dur a terme nous
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.

4. Educació
El  Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat  contra bona part  de
l’articulat de la Llei  orgànica 8/2013, del  9 de desembre,  de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria,
contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs,
el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el
respecte  de  les  competències  establertes  en  favor  de  les  administracions  catalanes  i  per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.

5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de
la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el
21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a
drets  fonamentals  emparats  per  textos internacionals  com la  Declaració  universal  dels  drets
humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació  en  matèria  de  seguretat  ciutadana  per  la  plena  vigència  i  el  respecte  dels  drets
fonamentals esmentats.

6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir  les plenes competències de les administracions locals  catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries
per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica
2/2012,  del  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  dictada  en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències
als  ens  locals,  al  control  del  cost  dels  serveis  i  a  l’obligació  de  la  priorització  de  l’activitat
econòmica privada. 

7. Refugiats
A fi  de poder donar resposta a la greu situació humanitària  que viuen els refugiats,  el  futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats  (ACNUR)  amb  l’objectiu  de  donar  acollida  i  asil  al  màxim  nombre  de  persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espany

8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el
conjunt de la despesa.
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Prioritàriament,  el  futur  govern  ha  d’impulsar  la  renegociació  de  tots  els  finançaments
estructurats,  separant  els  pagaments  que  compensen  un  servei  (inversió  i  manteniment)
d’aquells  que  constitueixen  un  pagament  excessiu  respecte  als  tipus  d’interès  a  les  taxes
d’inflació  actuals.  Així  mateix,  el  futur  govern ha d’instar  els  concessionaris  o superficiaris  a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en
moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb
finalitats socials.”

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en
l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la
cambra catalana. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 19 de novembre de 2015.

Per aquest motiu, a proposta dels grups municipals de CIU i ERC, es proposa al ple de l’Ajuntament de
Cabrils, l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils a la resolució 1/XI del Parlament
de Catalunya. 

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de
la  Generalitat  de Catalunya,  a l’Associació de Municipis  per la  Independència (AMI)  i  a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).”

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

Sr. Gil: Si m’he negat a llegir aquesta moció com a portaveu del grup municipal, és una qüestió purament
de lògica, perquè manifesto d’aquesta manera el meu vot particular, diguéssim particular, perquè així no
serà la unanimitat de tot el grup municipal que votarà a favor, el meu vot particular en contra. Pel següent
fet: perquè aquesta manifestació, aquesta moció que dóna suport al que va ser la resolució núm. XI del
Parlament  de  Catalunya,  d’alguna  forma  és  i  crec  que  és  una  declaració  d’independència  feta
unilateralment sense cap mena d’acord més enllà de les forces polítiques que emanen de les eleccions
del 27 de setembre i per tant amb allò que com a Unió Democràtica vam assumir en el seu moment amb
criteris de sobirania, de diàleg, de seguretat jurídica, de permanència a la Unió Europea i de cohesió
social del nostre territori, crec que malgrat ser un procés legítim i el qual va rebre una majoria dels vots
de les darreres eleccions, no és, però, una majoria qualificada per la qual es pugui determinar que es pot
iniciar aquest procés sense un gran acord tenint en compte doncs que es demanava al seu moment una
majoria gran, diguéssim absoluta, ni que sigui per donar legitimitat a aquell caràcter plebiscitari que sens
dubte doncs vaig votar-hi en contra a la seva resolució aquí al Ple de l’ajuntament, doncs la va tenir però
no majoritària, en forma de majoria absoluta. Per tant en aquest sentit crec que malgrat que si aquest Ple
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és també sobirà i decideix que donarà suport a aquesta resolució ho pot fer i crec que també ho pot fer
amb el meu vot particular en contra.

Alcaldessa: Moltes gràcies. Algú més vol fer alguna intervenció? La Sra. Vinyals?

Sra. Vinyals: Bona nit. Per aquesta votació sí que són Convergència Democràtica i Unió Democràtica.
Simplement.

Alcaldessa: Sra. Vinyals. Està equivocada. Nosaltres som Convergència i Unió. Així ens vam presentar i
així anem. Però sempre, sempre, sempre, en aquest equip de govern i a l’anterior, hem donat llibertat de
vot. No amb les coses del dia a dia de l’ajuntament que en això anem tots a una, però en el que surti del
tema Ajuntament exclusivament municipal tothom té llibertat de vot. L’altra vegada estava la Sra. Carme
Torres i també tenia llibertat de vot. En aquest cas el Sr. Oriol té les seves idees diferents a les que
podem tenir la resta i també té la seva llibertat de vot. 

Això no vol dir, i no cal que rigui, això no vol dir que no siguem Convergència i Unió, ens vam presentar
per Convergència i Unió i som Convergència i Unió. Aquí, al municipi de Cabrils. Fora d’aquí cadascú
sabrà el que es fa, però aquí som Convergència i Unió. Mal li pesi a Esquerra Republicana. Ho sento
molt. Però és així. El Sr. Gil?

Sr. Gil: En referència al comentari de la Sra. Vinyals, suposo que de la mateixa manera, Sra. Vinyals,
que vostè manifesta que és membre del Grup Municipal d´Esquerra Republicana tot i que no és membre
d Esquerra Republicana.

Sra. Vinyals: Sr. Gil. Ho sento, però sóc membre d´Esquerra Republicana.

Sr.  Gil: I  constava així  a  les llistes que  es va  presentar  a  les eleccions  municipals.  Estava com a
independent.

Sra. Vinyals: No, no. No sortia com a independent. 

Sr.  Gil: No sortia  com a independent?.  Cap problema.  Crec que tot  i  així  sap perfectament  que la
Federació de Convergència i Unió es va presentar aquí com a la resta de municipis a les eleccions del 25
de maig. Per tant si vostès volen refermar que són dos partits diferents presentats en una Federació amb
molta més antiguitat que tota la seva consecució de grups municipals que es van anar acordant al seu
moment d´Acord municipal, de Gent per Cabrils, de Consens per Cabrils, etc, etc, si vostè té aquesta...
no ho sé, és que he vist en general aquesta crispació del grup d´Esquerra Republicana o dels regidors d
´Esquerra Republicana, els volia fer un prec. Com que després em diran que normalment els precs els fa
l’oposició de cara al govern, ho faig en aquesta manifestació perquè és una més que se suma a les tres
que ja hem tingut avui.

D´una banda, vostè, Sr. Viudez, amb la mala fortuna de dir que se’n reia de qüestions, crec que no
portaven al seu terme. De la mateixa manera que aquí hi ha hagut una falta de respecte a una Regidora
per part del Sr. Serra i evidentment aquesta constant...., que no sé quina finalitat té. Segurament amb el
mateix riure sorneguer amb que ho diu, Sra. Vinyals, és aquesta demència que vostè o el seu grup vol
portar a aquest Ple, vull dir no avui, al Ple de la Corporació, per tant cadascuna de les sessions que es
reuneix. 

I com deia el Sr. Badia crec que no és digne d’un partit al qual se’ls va oferir entrar a governar, que
haguessin pogut governar, que fins i tot en aquesta qüestió que tant els agrada i més ara de vostè sortir
aquí i dir “mira voten diferent els regidors d’un costat i d’un altre”, si és amb la finalitat de seguir crispant
no sé  si  és  realment  la  voluntat  amb la  que  Esquerra  Republicana,  i  ara  parlo  del  regidor  que  es
mantenia de la legislatura anterior, que vostè va manifestar que estava en contra ¿no? quan hi havia
crispacions amb altres regidors doncs crec que ara el seu grup municipal i em dirigeixo a vostè com a
portaveu del grup municipal,  li  agrairia,  suposo que parlo també en aquest  sentit  en nom del  grup
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municipal, ja no vull parlar del govern en tot cas, que hi hagi més respecte, en aquest sentit perquè crec
que si volem tirar endavant com s´ha proposat i s´ha fet incorporant el Regidor de Municipalistes per
Cabrils, d’un intent d’acostar el govern també a l’oposició, de fer coses junts i  malgrat que no s’hagi
pogut fer i com manifestava el Regidor d’hisenda en aquesta primera sessió de Comissions de treball, de
grups de treball, de pressupostos, sí que es va tirar endavant amb altres i perdoni, no sé si m’aclarirà
després el regidor de Municipalistes per Cabrils si han respost al grup d´Esquerra Republicana en una
qüestió com la dels grups de treball que vam demanar que respongués i han trigat i han deixat passar
molt temps i jo crec que fins i tot hem hagut de donar un excés de confiança perquè ja hem fet reunions
de grups de treball sense que vostès s’hagin manifestat amb total acord del protocol que vam signar. 

Jo crec que si la labor del govern és acostar-ho haurien de tenir també vostès la voluntat d’acostar-s’hi
de bones maneres, i algunes d’elles que no han demostrat avui. Per tant si vostè vol seguir dient que
som dos partits, segueixi-ho dient, segueixin manifestant on vulguin. Evidentment són totalment lliures
però crec que no estaran treballant en aquesta línia que el govern vol treballar, i per tant doncs, malgrat
siguin una força amb voluntat de govern perquè així ho van ser i així ho van proposar a la campanya i
potser per desgràcia seva no ho van aconseguir, si volen una campanya futura en aquest sentit jo no els
auguro un gran futur. 

Alcaldessa: Havia demanat la paraula abans el Sr. Doñate i després el Sr. Badia.

Sr. Doñate: Ja vaig dir fa temps i torno a dir-ho: crec que aquí es munten uns espectacles, que a més a
mi no m’agraden, no sé si al públic i a la resta de companys. En qualsevol cas el que sí que volia dir és
que ja que s’ha obert el meló en qüestió volíem dir perquè nosaltres no hem portat conjuntament amb
CiU i Esquerra Republicana aquesta moció, una de les raons és perquè creiem que no feia suficient i la
segona és perquè som radicalment municipalistes i per tant creiem que provocar aquest escenari aquí
potser suposo que no és necessari. Un cop plantejada es vota a favor i ja està perquè estem d’acord.

I també m’agradaria dir que fent una mica la sorna per veure si trenquem aquest ambient, suposo que
estic atenent la representació de Junts pel sí,  no? Aquesta militant  no vota a Convergència i  Unió i
Esquerra sinó que han presentat Junts pel sí, que és qui es presenta al Parlament .

Sr. Badia: No cal, no cal.

Alcaldessa: No cal, Sr. Badia? Sr. Viudez?

Sr. Viudez: Sí. Abans quan ha intervingut, no li he dit res, però ara ho faré. Quan m’he rigut quan parlava
vostè del Pla local de joventut, em reia precisament no de vostè, em reia de que vostè m’estigués dient
que tenien un Pla local de joventut, que no el tenen. I això en els escrits que hem pogut llegir els regidors
avui aquí i que es presenten al Ple, el Pla local de Joventut no existeix. Vostès em podran dir que l’estan
prorrogant, que hi estan treballant, però portem dos anys i mig que em diuen si no més, me´n parlen del
Pla local de Joventut. Però, perdoni, no existeix. D’això és del que estava rient. I li torno a repetir: no
m’estava rient de vostè. M’estava rient d’una cosa que no existeix. Gràcies. 

Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció? El Sr. Oriol Gil i acabarem

Sr. Gil: Sr. Viudez, és vostè qui treu reiteradament el tema del Pla local de Joventut i segurament per
vostè tindrà molta importància el Pla local de Joventut, però és com si no s’apliquessin polítiques de
joventut en aquest ajuntament, com si no es fessin qüestions per la joventut en aquest Ajuntament. Si
tant li importa un document, 137 pàgines d’un Pla local de joventut l’acabarem fent, evidentment que
l’acabarem fent. Segurament vostè el voldrà fer perquè d’alguna manera així veurà recompensat que la
insistència tants anys i tants anys de ...... no, no, no cal que em digui que no, no ho sé, ja m’ho dirà en el
seu moment de la mateixa manera que m’ha dit que el Pla local de Joventut consta per algun d’aquests
documents, no sé, ja m’ensenyarà quin document és. Evidentment jo no li  he tret pressions. En sóc
conscient que des del 2013 està prorrogat i en sóc conscient de quines són les limitacions d’aquest
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Ajuntament a nivell de personal i quines són les prioritats. I evidentment les prioritats s’enfoquen cap a
l’atenció dels joves. No cap a la redacció d’un Pla local de Joventut. Per tant,....

Sr. Viudez: Vostè, Sr. Gil, perdoni....Els he felicitat....

Alcaldessa: Anem acabant, ja.

Sr. Viudez: Els he felicitat quan hem exposat el  nostre posicionament respecte als pressupostos que
han incorporat una nova persona en les polítiques de joventut, que treballa vint-i-cinc hores a la setmana
i  me n’alegraria que podés continuar aquesta persona i que se’n podessin incorporar moltes més. Però
això vol dir que ara sí que vostès han prioritzat una mica més joventut, cosa que en els darrers anys no
han fet. I això és obvi. Perquè m’ho està dient vostè. Gràcies.

Alcaldessa: Bé, doncs passem a la votació d´aquesta moció.

 VOTACIÓ

Vots a favor:

o Grup municipal  de  CiU: Senyors/es,  Avelina  Morales  Serra,  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 MUC: Senyor Miguel Doñate.

Vots en contra:

o Grup municipal de CiU: Sr. Oriol Gil Tomàs.
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
o    Grup municipal del PPC: Senyora Maria Carme Torres Cassany.

14.-  Donar  compte  dels  informes  trimestrals  d’intervenció  i  tresoreria  municipals  sobre  el
compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils, relatius al segon i al tercer trimestre
de l’exercici 2015

A continuació es dona compte de la proposta efectuada per serveis econòmics:

La Tresoreria municipal ha elaborat els informes sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
contra la Morositat 15/2010, pel pagament de les obligacions en un màxim de 30 dies per a l’exercici
2015, a data 30 de juny i 30 de setembre de 2015.

En compliment del que disposen els articles 4.4 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en les
operacions comercials.

Per tot això, es dóna compte al Ple de la corporació del següent:

Primer-  Donar compte de l’informe de tresoreria, sobre les obligacions de despesa per les que hagi
transcorregut més de 30 dies des de la data de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, a
data 30 de juny i 30 de setembre de 2015.
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Segon.-  Publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de
tramitació en el termini de 15 dies.

El Ple es dona per assabentats. 

15.- Mocions

Alcaldessa: Passem al núm. 15. Hi ha alguna moció?  

No es presenten. 

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

Alcaldessa: Algú vol fer alguna intervenció?

No es produeixen intervencions. 

17.- Precs i preguntes

Alcaldessa: Algú té algun prec o alguna pregunta? La Sra. Vinyals o el Sr. Serra?

Sra. Vinyals: Una pregunta. És per la Sra. Tamboleo. Primer agrair-te que hagi llegit el manifest contra la
violència de gènere i saber què heu preparat des de Cooperació per la Marató de TV3.

Sra. Tamboleo: Bé, des de la Marató, apart de que està en diferents activitats el poble, no? La gent gran
crec que fa un bingo i més coses, havíem pensat fer des del Complex Esportiu municipal els dies que
coincideix la Marató, 12 i 13, fer activitats de portes obertes i fer diferents activitats. Ja t´ho diré. Seria el
dia 12 que és dissabte fer portes obertes de 10:30 que hi hauria una classe funcionant de training, a les
11:30 de cycling, a les 11:30 també a baix a la piscina hi hauria una de aqua-gym i a la tarda a les 17:30
també una d´aqua-gym. Llavors diumenge, dia 13, al matí faríem una a les 10:30, de 10:30 a 12 una
master-class de cycling. D´entrada cobraríem un euro o dos euros i tot això aniria per la marató de TV3. 

Sra. Vinyals: L´altre pregunta és per la Sra. Alcaldessa o pel Sr. Gil. És igual. Voldria saber com està el
tema del concurs del CLECE al menjador de la Bressol. 

Alcaldessa: Això li contestarà el Regidor. 

Sr. Gil: Les  bases  estan preparades i estan a punt de treure´s a licitació per segona vegada.

Sra. Vinyals: Però sabeu quan?

Sr. Gil: La setmana que ve. 

Sra. Vinyals: Molt bé. Gràcies. I el prec és pel Sr. Doñate. Vaig demanar accés als registres d´entrada,
se m´ha donat, i he està tot el matí aquí, i llavors el prec seria si és possible treure això de l´Ajuntament.
Ja sé que el Sr. Gil sembla que li molesti que li demanem papers, que els demanem per treballar. No els
demanem per caprici, no els demanem per treballar, perquè és la única feina que hem de fer els regidors
de l´oposició i llavors jo el que li voldria demanar com a regidor de transparència, no sé si és possible
treure aquests llistats que, al fi i al cap, no tenen cap utilitat política, perquè és una eina administrativa
més que una eina política.  O sigui  el  que sí  que és un element  polític  és l’expedient  que jo pugui
demanar a través del  registre  d’entrada que això jo entenc evidentment s’ha de venir  a consultar a
l’ajuntament, però uns registres que són això, una eina administrativa, evidentment des de la confiança
de que no s’utilitzaran ni noms ni coses d’aquestes, quan de fet a 1 de gener haurem de tenir penjades,
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per exemple, les juntes de govern local a la web perquè obliga la Llei de transparència, em sembla una
mica incòmode per la feina simplement nostre, perquè a mi m’és més còmode treballar a casa meva i
puc fer més coses que estar aquí com he estat aquest matí dues hores en un despatx de l’ajuntament.
Gràcies. 

Sr. Doñate: Bé, com és un prec, ho tindríem en compte. Suposo que la part legislativa també dirà el que
és permès  o no. Jo diria, potser m’equivoco, però jo no ho puc treure i no sé si algun company ho treu
però entenc la dinàmica domèstica que és més còmode  fer-ho a casa. Però bé, es veurà si és possible. I
efectivament a partir de l´1 de gener implementarem la Llei de transparència i molta de la documentació
a la que es pot accedir serà pública per tothom, tant en format no modificable com en format modificable.
Tot i que suposarà una feinada impressionant perquè no és només el 2016 sinó que hem d’incorporar els
darrers anys que suposaran un temps, evidentment. 

Alcaldessa: Sr. Serra?

Sr. Serra: Alguns dels veïns de Can Tolrà, no en representació de tots, ens han fet arribar un comunicat
que han rebut a casa seva que a més està penjat en el blog de Can Tolrà. Si li sembla bé va adreçat a l
´alcaldessa. Ens agradaria que es manifestés al respecte, si li sembla bé llegir això. 

A 26 dissabte de Setembre de 2015. Diu:

“Excel·lentíssima Sra. Alcaldessa de Cabrils: en data 10 d’agost se li va remetre la següent consulta: Tal
i com vam parlar en els últims dies, en referència al preu de l’aigua i les obres sense impostos li agrairia
preus aigua, quins són els preus actuals, així com em va comentar no han sigut aprovats, com és que
SOREA ja els aplica? Tenen pensat fer qualsevol acció al respecte? I després respecte a les obres, els
permisos de les obres a realitzar a Can Tolrà, ens van arribar però amb impostos. Agrairíem confirmació
que estem exempts dels mateixos tal i com vostè ja em va confirmar. 

Posteriorment el dia 11 rebem la seva resposta: l’ajuntament va renunciar al cànon de SOREA perquè
els rebuts no pugessin més d’un 14,35 %, no un 20 % com diu que els hi estan cobrant. Per tant en
quant arribi l’enginyer que ara està de vacances parlarem del tema amb SOREA i ja els tindrem al
corrent. En relació a les taxes de les obres, aquesta setmana parlo amb la secretària i els diré alguna
cosa.

En relació amb els preus i a la seva resposta hem de manifestar-li: en la mateixa no se’ns aclareix quins
són els preus actuals, si els preus que ens han aplicat han estat aprovats  o no per l’ajuntament, no
obstant, això sembla obvi, que SOREA està aplicant uns nous preus ja que els mateixos figuren a la
seva pàgina web en vigència des de març tal com figura en la informació que li vam enviar. Aquests
preus ens els han aplicat a nosaltres com també va poder comprovar a la nostra factura de juliol i els
estan aplicant als veïns de Cabrils segons pot veure en la següent imatge d´una factura emesa el 13 de
juliol (pengen una fotografia d´una factura).

Arribats  a  aquest  punt  ens  preguntem com és  que des  del  mes  de  març  hem estat  contínuament
preguntant si s’havien aprovat els nous preus i la resposta sempre ha estat negativa. Aquestes consultes
van ser realitzades personalment en entrevistes mantingudes amb vostè i amb l’enginyer i mitjançant
consultes telefòniques i per mitjans electrònics. Concretament en l’ultima consulta realitzada 
electrònicament el cinc d’agost la seva resposta va ser: el preu de l’aigua no ha variat. No hi ha cap
augment de moment. 

D’altra banda, en el seu escrit ens indica que no volien que els preus pugessin més d’un 14,35 %, quan
en realitat els preus que estan aplicant han experimentat un increment del 17,28 %. Finalment i tal com
pot comprovar-se en el nostre escrit no hem dit que se’ns augmentessin els preus un 20 %. Va anar
electrònicament el dia cinc d’agost que indicàvem, SOREA aplica preu amb un increment de gairebé un
20 % . 
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Vist tot el que antecedeix sembla obvi que SOREA ha augmentat els preus, que ens costa creure que
sense la seva autorització i que a nosaltres se´ns ha estat ocultant aquest increment. Si els preus van
ser aprovats al març tal com figura a la pàgina web de SOREA, nosaltres igual que ells podríem haver
pogut aplicar els nous preus en la factura de juliol, la qual cosa ens hagués representat un major ingrés
proper als 6.000 € aproximadament, ingrés que no tindrem i que perjudicarà els interessos dels veïns de
Can Tolrà.

En quant als impostos per les obres que realitzem de millora de les instal·lacions estem a l’espera de la
seva  resposta,  tenint  present  que  ens  va  confirmar  verbalment  que  no  hauríem de  pagar  aquests
impostos i que el motiu que figuressin al permís d’obres havia estat un error de l’enginyer que no ho va
tenir en compte. 

Davant  de tot  l’exposat  pel  que concerneix  al  preu de l’aigua ens sorprèn en gran manera la seva
postura observada des del mes de març pel que agrairíem i considerem que hem d’exigir una explicació
de per què s’ha produït la mateixa i com podem recuperar la pèrdua d’ingressos motivada per la mateixa.

En espera de la seva resposta, rebi una cordial salutació.”

Alcaldessa: Què em fa, la pregunta? M’ho passa? És un prec. Exactament què és el que fa, Sr. Serra?
O m´ho comunica?

Sr. Serra: Primer li trasllado el fet de que han penjat aquest escrit en el seu blog i després que els veïns
de Can Tolrà estan preocupats al respecte i que haurien de rebre una resposta.

Alcaldessa: Val. Perfecte.

Sr. Viudez: Un segon. Els veïns de Can Tolrà van rebre una carta. No sé si ho sap. Però els veïns van
rebre una carta on s´exposava aquesta situació.

Alcaldessa: Ho sé. Era un correu, no?

Sr. Viudez: No, no, no. No va ser un correu electrònic. Va ser una carta física.

Alcaldessa: Signada per? 

Sr. Viudez: Això no li sé dir.

Alcaldessa: Jo em referiré a tot aquest tema. Val? Em referiré a aquest tema. Primer, un petit incís. Can
Tolrà el que hauria de deixar de ser és Junta de conservació. Això nosaltres fa molt temps que ho estem
dient perquè estan en fals. Tindria que ser una empresa de gestió de l’aigua. Perquè no estan conservant
ni els parterres ni estan conservant res. Estan gestionant aigua, per la qual estan cobrant. I estan cada
mes o cada dos mesos o cada quant, mirant l’aigua aquella si és potable, o no és potable. Per tant, ells
haurien de ser una gestora d’aigua. Això és el que se’ls ha dit sempre. I no volen fer-ho fins que al final,
no sé, l’ajuntament si té prou força jurídica legal o no per poder obligar a que es faci una cosa així. Això
ho ignoro. Però no són Junta de conservació. 

I després, el que ha passat amb aquest tema de l’aigua de Can Tolrà és un abús de confiança sobre la
meva persona. Les contestes que jo he fet al president de Can Tolrà han sigut a través del meu correu
particular, trucades al meu mòbil particular, i whatssapps al meu mòbil particular. A qualsevol hora. I a lo
millor  jo  he  estat  a  casa  meva  i  m’ha  preguntat  temes  de  l’aigua.  I  en  aquell  moment  no  tinc
documentació i li dic “és que em sembla que serà un 14 i pico per cent”. El que passa que després, és
veritat, que quan jo li vaig dir que no havia pujat, ja s’havia pujat, perquè per silenci administratiu s’havia
pujat l’aigua.
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O sigui,  quan  a mi  m’ha  fet  les  consultes  no estava  jo  aquí  a  l’ajuntament  per  poder  preguntar  a
l’enginyer  o per poder mirar documentació.  I  jo  bonament  li  he anat dient  el  que jo creia  en aquell
moment de com estava el tema. Això nosaltres, i  és veritat que vam renunciar a una part de cànon,
perquè no pugés el que volien que pugés als veïns que era casi un 30 o 30 i pico per cent, i vam dir que
era una burrada.  Llavors l’ajuntament  va renunciar  a  una part  del  cànon bastant  important  per  què
quedés com en un principi havia d’haver quedat en un 14 i pico per cent. Però és que aquest Senyor, el
Senyor President de Can Tolrà m’estava trucant dia sí, dia també per preguntar-me com estava el tema
de l’aigua, que jo he de girar rebuts, com està el tema de l’aigua, que jo he de girar rebuts? I li deia:
“l’administració va lenta”. No és el mateix que una gestora d’aigua de 300 i pico d’habitants o cases, no
sé si són 300 i pico cases o 300 i  pico famílies. Per tant jo li  anava dient conforme aquell moment
s’anava treballant, però mai li he dit sobre papers davant perquè no els tenia. 

Per això li torno a repetir que ha sigut un abús de confiança. I sé que ara aquests senyors venen el
dilluns, tenen una reunió a les nou, amb la regidora, amb el tècnic, i amb més gent de l’ajuntament a la
qual jo no assistiré, però no per això que han penjat, perquè jo no acostumo a mirar les webs per no
agafar mal humor a vegades, però és que jo quan em van dir que venien, no hi assistiré perquè aquest
senyor mateix quan va demanar hora va dir “sobretot que estigui l’alcaldessa perquè ens ha mentit” i jo
no he mentit. Perquè, i et torno a repetir, en el moment que a mi se’m trucava jo no tenia paper davant
per poder dir, anava dient“volem que sigui un 14 i pico per cent però encara no ho sé, encara no ho sé,
torna a trucar”. “Però, escolta´ns.....”. Per tant ha sigut mòbil particular, correu particular i whatssapps. I a
diferents hores del dia. Ha sigut a primera hora del matí,  o a la tarda, o quan sigui.  Jo ja l’he atès
amablement, perquè normalment jo faig això amb tots els veïns del municipi. Però si jo aleshores al
donar una informació no la puc donar, a lo millor, amb la veracitat que hauria de ser aquella informació
perquè no tinc el paper davant, se m’ha de poder entendre també que no estic mentint, sinó que en
aquell moment em puc haver equivocat. Per tant ho deixo aquí i no aniré a la reunió de dilluns. Ho vaig
dir abans, és veritat, que no pensava anar, perquè a mi després de que dónes la confiança a la gent i
deixes que et truquin i et parin pel carrer,.... en aquell moment pots donar una informació que no sigui del
tot real i no vull que aleshores se’m digui mentidera. Això és el que hi ha. 

Sr. Viudez: Vostè quan ho estava exposant, ha dit que per silenci administratiu s’ha aplicat un 17 i pico
per cent. Podria explicar com s’ha arribat a aquesta situació?

Alcaldessa: A veure. Perquè vam estar molt temps parlant amb SOREA, ens presentava una sèrie de
documentació, nosaltres ho tiràvem endarrere perquè, ja et dic, la puja era molt bèstia. 

Sr. Viudez: Però entenc que això sempre eren comunicacions escrites i que.....

Alcaldessa: No, no. Fèiem reunions aquí amb els de SOREA. Teníem reunions.

Sr. Viudez: I ....

Alcaldessa: Sí, després hi ha documentació també, evidentment. Primer teníem les reunions.

Sr. Viudez: El que vull dir és com se’ns pot escapar a l´ajuntament ....

Alcaldessa: No ho sé com es pot escapar a l´ajuntament. De totes maneres era per sota del que ells
estaven demanant en un principi.

Sr. Viudez: No, no. Si no ho poso en dubte. 

Alcaldessa: Perquè ells era casi un 40 %

Sr. Viudez: Però em sorprèn que l´ajuntament se li pugui colar....

49



Alcaldessa: No, de tota manera quedava així. O sigui el que ja havíem dit en el seu temps a SOREA ja
quedava sobre aquest preu. Al principi era un 14 %, un 14 i pico per cent,  per això és el que a mi em va
quedar, que era un 14 i pico per cent, perquè renunciàvem a tot el cànon. Però després vam renunciar a
una part del cànon, no tot, perquè vam dir: “si després s’han de fer algunes intervencions o alguna cosa,
tinguem uns diners, no renunciem a tot”. Per això en lloc del 14 va quedar el 17. Suposo que en aquell
temps és el que ja havíem parlat amb els de SOREA, és a dir que ja sabíem que seria això. El que passa
és que després, quan vam presentar els papers, pel que fos, es va traspaperar, no sé qui ni on, i llavors
per silenci administratiu es va aplicar el 17. Però ja és el que havíem quedat amb ells de que s’aplicaria a
la  segona renúncia  de cànon. O sigui,  a la  primera era renunciar  a tot  el  cànon i  després vam dir
“renunciarem em sembla que un 70 % i un 40% no”. La cosa va quedar així. 

Alguna pregunta més? La Sra. Torres?

Sra. Torres: Sí, una pregunta per la Sra. Tamboleo. Anant al punt núm. 2 del dia d’avui, tenint en compte
que  ha  pujat  un  70  % el  pressupost  de  la  seva  regidoria  de  comerç,  ens  pot  dir  quines  novetats
implementarà per potenciar el comerç a Cabrils?

Sra. Tamboleo: Com sabeu, el teixit comercial a Cabrils ha crescut bastant i llavors, bé, el que hem de
fer des del municipi és fer diferents actuacions, diferents campanyes de dinamització comercial, i amb
l’Associació de comerç, treballar per poder fer el que ells també ens demanen una mica. No tenim res
ara mateix preparat. Anem una mica sobre la marxa, del que demanen ells, i el que volen fer. 

Sra. Torres: Què demanen?

Sra. Tamboleo: Bé, demanar, demanen moltes coses. El que passa és que després....Està l’altra, si es
pot fer o no es pot  fer.  Demanen....  també estem mirant  a veure si  podem canviar  tots els planells
aquests que hi ha informatius, perquè la veritat és que ja estan una mica fora de normativa i no estan
actualitzats. Hi ha botigues que tanquen, comerços que obren, i una de les idees és aquesta. Posar una
mica al dia tot el que és la informació i de publicitat. I per aquí anem.

Sra. Torres: Gràcies.

Alcaldessa: Algun prec o alguna pregunta més? El Sr. Badia. Vostè fa un prec o una pregunta? A qui?

Sr. Xavier Badia: A tot el Consistori. No sé si sóc l’últim a intervenir o no, però avui hem fet una cosa
molt important, que m’agradaria posar-la de relleu. Avui hem fet un dels Plens més importants que es
poden fer al cap de l’any és aprovar el pressupost i ho hem fet avui i jo crec que això no m’agradaria que
passés sense pena ni glòria. M’agrada posar l’accent en això. Jo crec que avui és un dia important per
Cabrils perquè hem dotat al poble d’un pressupost pel 2016 que nosaltres creiem que és potent, que està
al servei de la gent i el prec que volia fer al Consistori és que ens hem de congratular per això, perquè
quan fem bona feina, hem de congratular-nos, no? Simplement això. Gràcies.

Alcaldessa: Molt bé. Moltes gràcies. Doncs bé, s’acaba el Ple.

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

L’alcaldessa La secretària interventora

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos
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