
ACTA DE PLE NÚM. 13/15

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Extraordinària i urgent
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 21 de desembre de 2015

A la vila de Cabrils, quan són les dinou hores i trenta minuts del dia vint-i-u de desembre de dos mil
quinze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte
en els termes legalment establerts, els membres integrants del Ple que a continuació es relacionen, en
sessió extraordinària i urgent 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.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.

2.-  Moció  per  la  resolució  del  contracte  de  concessió  administrativa  per  l’execució  de  les  obres  i
explotació  d’un  complex  esportiu  amb  piscina  coberta  de  Cabrils  per  entrar  en  fase  de  liquidació
concursal.

3.- Moció per la finalització del procediment d’imposició de penalitats al contractista i declarar l’arxiu de
l’expedient.

4.- Moció per la rectificació d’error material  de l’Ordenança Fiscal  núm. 3 “Impost sobre vehicles de
tracció mecànica”.

5.- Moció per l’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2015.

Abans de començar, la Sra. Alcaldessa felicita a tots els qui van participar en el Sapiens per l´èxit que ha
tingut i els diners recaptats pels refugiats.

1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.

Tot seguit l’Alcaldessa exposa la necessitat de realitzar aquesta sessió, tenint en compte del breu termini
que es disposa per resoldre el contracte administratiu i que s’ha rebut recentment el dictamen preceptiu
de la Comissió Jurídica Assessora sobre aquest expedient, el breu termini per resoldre dintre de termini
la imposició de penalitats al contractista i  finalment que la publicació de l’aprovació definitiva de les
ordenances fiscals s’ha de fer a 31 de desembre de 2015 per entrar en vigor 1 de gener de 2016.

 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.
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.

Abstencions:

o Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres.

2.- Moció per la resolució del contracte de concessió administrativa per l’execució de les obres i
explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils per entrar en fase de liquidació
concursal.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Identificació expedient: Expedient 1966/2015 Resolució del contracte amb l’empresa Areva trading
S.L per liquidació concursal.
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ANTECEDENTS DE FET

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

Tal com consta a l’expedient,  s’ha donat el tràmit d’audiència al contractista, avalador, administrador
concursal i demés interessats en el procediment i s’ha comunicat al Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona.

Durant el termini d’audiència, no s’ha presentat per part dels interessats notificats, cap tipus d’al.legació
en relació a l’acord adoptat.

Vist  l’informe  favorable  de  la  Comissió  Jurídica  Assessora  de  data  2  de  desembre  de  2012  RGE
5871/2015 de la proposta de resolució del contracte de concessió administrativa formalitzat en data 22
de novembre de 2010 entre l’ajuntament de Cabrils i l’empresa Areva Trading S.L, pel qual s’adjudica la
concessió administrativa per a l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta.  

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

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

II- Els articles 83, 88.c), 195, 206 a 208 de la Llei l30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
Sector Públic, quant a les causes de resolució dels contractes.

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

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

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

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

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

VIII- El plec de clàusules administratives aprovades per l’Ajuntament de Cabrils i  que regeixen la
licitació  del  concurs  per  a  la  concessió  administrativa  per  l’execució  de les  obres  i  explotació  d’un
complex esportiu amb piscina coberta.
Contracte formalitzat  en data 22  novembre  2010.

IX- L’acord del Ple de l’Ajuntament de Cabrils de 30 de juliol de 2015.

Atesos els antecedents que consten en l’acord del Ple del dia 30 de juliol de 2015, es considera que
l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable i concorren les causes de resolució previstes
legalment i d’obligat compliment.

Per tot això es formula al Ple la següent proposta d’acord:

3



PRIMER. Resoldre el contracte de concessió administrativa formalitzat en data 22 de novembre de 2010
entre  l’Ajuntament  de  Cabrils  i  la  societat  Areva  Trading,  SLU  pel  que  s’adjudica  la  concessió
administrativa per l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta, per
causa imputable al contractista, en concórrer les causes previstes a l’article 246.2 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, es  a  dir, en haver-se  declarat l’obertura de la  fase  de
liquidació de l’adjudicatari en el procediment concursal 29/2015  la qual va tenir lloc per interlocutòria de
data 20 de maig de 2015 del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, i en els mateixos termes previstos en
l’acord del Ple del dia 30 de juliol de 2015, revertint, lliure  de  qualsevol càrrega  o gravamen,  els béns,
instal·lacions i elements afectats a la concessió administrativa per a la gestió directa del servei amb
efectes 1 de gener de 2016. 

SEGON. Incautar la garantia constituïda per l’empresa AREVA TRADING SLU en data  28 d’octubre
2010, per la quantitat de 155.290,60 € (cent cinquanta-cinc mil dos-cents noranta euros amb seixanta
cèntims) en concepte de fiança definitiva de la licitació del contracte esmentat, per respondre de les
obligacions  com a  concessionari,  mitjançant  entrega  d’aval  número  10000569703  contra  Banco  de
Sabadell, S.A, de conformitat amb l’article 208 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’article 113
del Reial  Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,  a fi  de respondre dels danys i  perjudicis ocasionats a
l’Administració, sense perjudici de la  subsistència  de la  responsabilitat del contractista en relació a
l’import que excedeixi de la  garantia  incautada. Tanmateix, i de conformitat amb l’article 208.4 de LCSP
el contractista perdrà definitivament aquesta garantia dipositada en cas de declarar-se culpable en el
concurs de creditors tramitat davant el Jutjat mercantil núm. 4 de Barcelona i en cas de respondre pels
danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució defectuosa del contracte. 

TERCER.- Iniciar  l’oportuna  reclamació  al  contractista  d’indemnització  per  danys  i  perjudicis  per  la
quantia i condicions que procedeixi una vegada s’hagi resolt el concurs de creditors i s’hagi procedit a la
corresponent valoració.

QUART.- Iniciar, atenent l’establert a l’article 258 de la  llei 13/2003 els tràmits pertinents per determinar
la  cancel·lació  de  la  hipoteca  constituïda  per  part  d’AREVA  TRADING  SLU  sobre  la  concessió
administrativa en data 28 de desembre de 2011, davant del Notari de Barcelona Ramón García-Torrent
Carballo, com a hipotecant, per part de Banco de Sabadell, S.A. i l’Institut Català de Finances, en qualitat
de creditors hipotecaris, amb una participació del 50% cadascun i per un import màxim de 1.494.000 €,
que grava la concessió administrativa per a l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu
amb piscina coberta, de la que és titular Areva Trading, S.L.U., sobre la finca registral 5.771, full 23,
volum 3475, llibre 146 de Cabrils, del Registre de la Propietat de Mataró nº 3, de la que és titular en ple
domini l’Ajuntament de Cabrils i sobre la que recau la concessió, de conformitat amb l’establert a l’article
263 del RDL 3/2011 TRLCSP i articles 31 i 175.3ª del Reglament per l’Execució de la Llei Hipotecaria,
(Decret de 14 de febrer de 1947), informant als creditors hipotecaris d’acord amb l’ establert a l’article
258 esmentat i procedint a  notificar al Registre de la  propietat núm 3  de  Mataró el present acord,
instant la inscripció al Registre de la Propietat com a nota al marge de la inscripció de la concessió sobre
la iniciació del procediment de resolució. 

CINQUÈ.-  Considerar  data de finalització de la mesura cautelar adoptada mitjançant l’acord del  Ple
Municipal  del  dia  30  de  juliol  de  2015  amb  efectes  31  de  desembre  de  2015  que  comportarà  la
determinació de la liquidació econòmica definitiva de la intervenció temporal del servei. 

SISÈ.- Autoritzar la subrogació de personal que s’escaigui conforme a la normativa laboral i convenis
sectorials vigents amb efectes 1 de gener de 2016.

SETÈ.-  Iniciar els tràmits corresponents per a la liquidació definitiva del contracte resolt mitjançant la
present resolució i liquidació econòmica de la mesura cautelar d’intervenció temporal del servei. 

VUITÈ.- Autoritzar  a  l’Alcaldia,  tant  àmpliament  com en  dret  sigui  necessari,  per  a  l’execució  dels
anteriors acords i signatura dels documents que corresponguin per al compliment dels mateixos.
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NOVÈ. Notificar als interessats que consten a l’expedient, a la Comissió jurídica assessora i al Jutjat
Mercantil núm. 4 de Barcelona i al Jutjat contenciós 1 de Barcelona als efectes oportuns.”

Alcaldessa: En un Ple anterior, si recordeu, vam començar l´inici de resoldre el contracte i ara és per
resoldre definitivament amb Areva Trading. La Comissió Jurídica Assessora ens ha enviat un escrit, una
resolució, que ens dóna la raó a nosaltres i ens diu que primer perquè havien deixat de pagar Hisenda i
la  Seguretat  Social;  per  tant,  en  aquell  moment  si  nosaltres  haguéssim volgut  ja  haguéssim  pogut
resoldre el contracte, però hem esperat fins al final de tot el tema de que hem entrat al concurs, del
concurs ja ha entrat ara en la fase de liquidació, per tant ara hem esperat el final de tot i en la fase de
liquidació com està ara,  per Llei  hem de resoldre el  contracte.  I,  com us he dit  abans,  la Comissió
Jurídica Assessora ens dóna la raó i hem de resoldre aquest contracte. Per això aquest punt de l´ordre
del dia és per acabar de resoldre aquest contracte, amb data ja començar a tenir nosaltres la plena
propietat de l´edifici i de l´explotació el dia 1 de gener d’aquest any que ve. 

Algú vol fer alguna pregunta sobre el tema? 

Sr. Oberle: Quan va entrar en la fase de liquidació?

Alcaldessa: Fa cinc mesos aproximadament. Bé, en fase de liquidació, no. El 20 de maig de 2015. 

Però és llarg això encara no està resolt, la Comissió Jurídica Assessora és la que ens diu que podem
quedar-nos nosaltres la explotació i l´edifici que ja era nostre, una part, i llavors falta que es resolgui la
liquidació total, que pot trigar un mes, dos mesos, ja no crec que trigui gaire més perquè ja porten temps.

Alguna pregunta més?

Sra. Vinyals: Nosaltres només aclarir que tot i que entenem com a grup municipal que estar en fase
temporal no és bo, el nostre vot serà en contra perquè sabeu que no ens agradava el tema de que
agafés la gestió municipal directa l´Ajuntament. I  per tant,  per coherència amb el nostre vot  anterior
votarem en contra.

Alcaldessa: Algú més vol fer alguna intervenció? La Carme Torres?

Sra. Torres: Sí. Només dir que des del nostre posicionament votarem a favor en el sentit de que ens
consta que Areva Trading tampoc ha complert des del primer moment, amb la qual cosa pensem que és
bo resoldre el contracte, que això no vol dir que estiguem d´acord amb que l´Ajuntament es quedi ara
amb l´explotació del negoci. Però aquí com que el que s´està debatent és trencar la relació contractual
amb unes persones,  amb una empresa que  des del  primer  moment  no  ha  complert  les condicions
contractuals, per això votarem a favor de resoldre aquest contracte. 

Alcaldessa: Molt bé. 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 MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre.
o Grup municipal del PPC: Sra. Carme Torres.
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.
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Vots en contra:

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

3.- Moció per la finalització del procediment d’imposició de penalitats al contractista i declarar
l’arxiu de l’expedient.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Identificació de l’expedient:  Expedient 740/2015 Imposició penalitats incompliment plec contractual
Areva Trading S.L 

Vist la proposta emesa per la instructora funcionaria Gemma Alvarez Martinez designada per l’alcaldia
de l'Ajuntament de Cabrils mitjançant Decret d’alcaldia núm. 417 de data 16 d’abril de 2015, en relació
amb les al·legacions presentades relatives a l’expedient per incompliment de penalitats al contractista
AREVA TRADING  S.L,  que  s’està  tramitant  en  aquest  Ajuntament  i  que  es  transcriu  literalment  a
continuació:

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

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

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

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

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

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

III.- Que, respecte a la sanció diària que es manifesta a l’escrit per tal que AREVA TRADING, S.L.U.
procedeixi al pagament del deute tributari  que s’esmenta a l’acord d’incoació, de conformitat amb el
previst a l’article 49 de la Llei Concursal, la declaració de concurs estableix:

1.-  Declarado el  concurso,  todos los acreedores del  deudor,  ordinarios o no,  cualquiera que sea su
nacionalidad y domicilio,  quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del  concurso,  sin más
excepciones que las establecidas en las leyes.

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

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

En data 15 de juliol de 2015, la instructora va emetre proposta de resolució considerant la no aplicació
de la penalització pecuniària a raó de 150€/dia en cas d’infracció greu o de 600€/dia en cas d’infracció
molt greu (clàusules 75 i 76 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació
de la concessió administrativa de l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina
coberta de Cabrils), en aplicació del que disposa l’article 49 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal,
estimant  en aquest  sentit  l’al·legació  presentada i  es va considerar  l’aplicació  de la  penalització  de
resolució  contractual  a  la  vista  dels  fets  comprovats  en  aplicació  de  la  clàusula  76.16  del  plec  de
clàusules consideri  com a  falta molt greu:  «L’acumulació o reiteració de dues o més infraccions
greus.»  I en el paràgraf següent de la clàusula 76 diu: «Aquest tipus d’infraccions se sancionen amb multes
de 600 fins a 1.  200 euros per cada dia que persisteix la infracció,  així  com amb la possibilitat de
resolució del contracte, de conformitat amb la regulació del títol següent.  »

Aquesta mateixa proposta de resolució va ésser notificada com a interessats a PLUTA ABOGADOS Y
ADMINISTRADORES  CONCURSALES  S.L.P,  administració  concursal,  en  concret,  al  Sr.  Joaquim
Sarrate Pou (administrador concursal), així com a l’entitat BANCO DE SABADELL S.A.

A la vista dels preceptes legals esmentats i d’acord amb la proposta emesa per la instructora, per acord de
Ple de data 30 de juliol de 2015 es va acordar  considerar provats i declarar així els fets consistents en
l’impagament de les obligacions amb l’Agència Tributària per import de 9.961,13€, essent aquest fet
constitutiu d’una infracció molt greu tipificada a l’apartat 75.10 del plec de clàusules i considerar com a
penalitat a imposar la resolució del contracte, per acumulació de dues penalitats de caràcter greu. 

Atès que posteriorment en data 3 d’agost de 2015, registre general d’entrada de documents núm. 2015-
E-RC-3979,  va  tenir  entrada  escrit  d’al·legacions  presentat  pel  Sr.  Joaquim Sarrate  Pou,  en nom i
representació  de  Pluta  Abogados  y  Administradores  Concursales,  S.L.P.,  Administrador  concursal
d’AREVA TRADING S.L el qual va ser tramès per correu administratiu en data 28 de juliol de 2015, últim
dia del termini atorgat en la notificació inicial, mitjançant providència d’alcaldia es va acordar l’admissió a
tràmit i preparació del corresponent informe sobre les al·legacions presentades que van ser objecte de
resolució mitjançant acord de ple de data 31 d’agost de 2015, part resolutiva que es transcriu literalment:

“PRIMER.-  Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel senyor Joaquim Sarrate Pou en
nom i representació de Pluta Abogados y Administradores Concursales, S.L.P., Administrador concursal
d’AREVA TRADING S.L d’acord  amb l’informe-proposta  redactat  per  la  instructora i  que  s’incorpora
íntegrament al text del present acord. 
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SEGON.- Considerar provats i declarar així els fets consistents en l’impagament de les obligacions amb
l’Agència Tributària per import de 9.961,13€, essent aquest fet constitutiu d’una nova reiteració d’infracció
“l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat social i social en el treball o
de  Seguretat  Social,  relatives  a  l’empresa  concessionària  i  al  personal  adscrit  al  servei”,  produïda
anteriorment, expedient 2351/2014 i que per tant s’han d’acumular a efectes de qualificació. 

TERCER.-  Qualificar aquesta infracció com a molt greu, en aplicació de les clàusula 75.10 i 76.16 del
plec de clàusules administratives i tècniques particulars de contractació de la concessió administrativa de
l’execució  de les obres i  l’explotació  d’un complex esportiu  amb piscina coberta  de Cabrils,  la  qual
preveu com a falta molt greu:

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

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

CINQUÉ.-  Iniciar  els  tràmits  de  resolució  del  contracte  per  incompliment  contractual  per  part  del
contractista  AREVA TRADING S.L disposat  a  la  clàusula  76 del  plec de clàusules  administratives i
tècniques  particulars  de  contractació  de  la  concessió  administrativa  de  l’execució  de  les  obres  i
l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils, que disposa:

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

SISÈ.-  Notificar la present resolució a Areva Trading S.L, al Banco Sabadell S.A, al senyor Joaquim
Sarrate Pou en nom i representació de Pluta Abogados y Administradores Concursales S.L.P, advertint
que d’acord amb el que disposa l’acord cinquè, s’ atorga audiència per un termini de 10 dies naturals per
tal que puguin formular al·legacions en relació amb la iniciació dels tràmits de resolució contractual”. 

Atès que mitjançant Decret 2015/984 es va resoldre la suspensió del termini del procediment aplicable,
sol·licitant informe a la Comissió Jurídica Assessora. 

Vist  la  comunicació  electrònica  de  la  Comissió  Jurídica  Assessora,  efectuada  a  la  instructora  de
l’expedient en data 16 de desembre de 2015.  

Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al Ple de la corporació, els següents acords: 

ACORDS

PRIMER. Considerar provats i declarar així els fets consistents en l’impagament de les obligacions amb
l’Agència Tributària per import de 9.961,13€, essent aquest fet constitutiu d’una nova reiteració d’infracció
“l’incompliment puntual de les obligacions laborals,  tributàries,  de seguretat  social  en el  treball  o de
Seguretat  Social,  relatives  a  l’empresa  concessionària  i  al  personal  adscrit  al  servei”,  produïda
anteriorment, expedient 2351/2014. 

SEGON.- Qualificar aquesta infracció com a molt greu, en aplicació de les clàusula 75.10 i 76.16 del plec
de clàusules administratives i  tècniques particulars de contractació de la concessió administrativa de
l’execució  de les obres i  l’explotació  d’un complex esportiu  amb piscina coberta  de Cabrils,  la  qual
preveu com a falta molt greu: “L’acumulació o reiteració de dues o més infraccions greus.”

TERCER.- Declarar responsable dels fets al concessionari del servei, AREVA TRADING, S.L
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QUART.-  Declarar l’arxiu del present expedient administratiu 740/2015, per aplicació de l’article 87.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre en haver-se adoptat l’acord 1er de la present sessió plenària que
comporta la declaració ope legis de la resolució contractual del contracte administratiu amb l’empresa
AREVA  TRADING  S.L  imputable  al  contractista  per  entrar  en  fase  de  liquidació  concursal  per
interlocutòria de data 20 de maig de 2015 del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona.

CINQUÈ.- Autoritzar  a l’Alcaldia,  tant  àmpliament com en dret  sigui  necessari,  per a l’execució dels
anteriors acords i signatura dels documents que corresponguin per al compliment dels mateixos.

SISÉ.- Notificar als interessats que consten a l’expedient, al Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, i al
Jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona als efectes oportuns.”

Alcaldessa: Bé, aquest punt és conseqüència del primer. Nosaltres ens quedem la concessió i finalitzem
el procediment d’imposició de penalitats per lo altre. No vol dir que tot això després, en el moment que es
resolgui el tema, perquè això anirà per més temps, nosaltres portarem tot el que l’ajuntament hagi hagut
d’avançar, reclamar a la concessionària, que tindrem fins el dia 1. 

Algú vol fer alguna pregunta o demanar algun aclariment?

 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.
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

4.- Moció per la rectificació d’error material de l’Ordenança Fiscal núm. 3 “Impost sobre vehicles
de tracció mecànica”

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“En  data  29  d’octubre  de  2015,  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Cabrils  va  adoptar  l’acord  d’aprovació
provisional per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, així com el seu text refós, a més de la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016 i següents.

L’anunci  d’aquests  acords  provisionals  va  ser  publicat  per  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de novembre de
2015, sense que durant el tràmit d’exposició pública, s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions.

Tanmateix, pel que fa referència al text de l’Ordenança Fiscal núm. 3 “Impost sobre vehicles de tracció
mecànica”, s’ha detectat un error de transcripció, concretament en el seu article 5è apartat 3, de tal
manera que la bonificació de la quota als titulars de vehicles elèctrics és del 75%.

D’acord amb el que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

Primer.-  Rectificar l’error material detectat en el text provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 3 “Impost
sobre vehicles de tracció mecànica” apartat 3, en el sentit següent:

Allà on diu:

3. S’estableix una bonificació del 100% de la quota als titulars de vehicles elèctrics

Ha de dir:

3. S’estableix una bonificació del 75% de la quota als titulars de vehicles elèctrics”

Alcaldessa: De les reunions de treball que vam fer del tema d´ordenances, va sortir que els vehicles de
tracció mecànica, però que fossin elèctrics, els faríem un abonament del 100 % de l´impost, i així ho vam
fer i llavors des de Diputació i també el mateix Ministeri de Madrid ens van fer un advertiment de que per
Llei no es podia fer el 100 % d’abonament, que havia de ser màxim del 75 %. Llavors hem rectificat i hem
posat enlloc del 100 % el 75 i és l’error material aquest. 

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

5.- Moció per l’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2015

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 864/2015: Aprovar la modificació de l’acord de xifra de població a 1 de gener de 2015

2.- ANTECEDENTS

En data 30 de juliol de 2015, el Ple de la corporació va aprovar la xifra de població de Cabrils en 7.245
habitants, a data 1 de gener de 2015, d’acord amb el comunicat rebut per part de l’Institut Nacional
d’Estadística, en el mes de març.

Revisada aquesta xifra per part del mateix Institut Nacional d’Estadística i la Diputació de Barcelona, la
xifra resultant final és de 7.251 habitants amb efectes 1 de gener de 2015.
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3.- FONAMENTS JURÍDICS

Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.

D’acord amb el  procediment  establert  per  Resolució  de 25 d’octubre de 2005,  de la  Presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local.

En virtut del conveni d’Encomanda de la Gestió Informatitzada del Padró Municipal d’Habitants signat
amb la Diputació de Barcelona i aprovat per unanimitat del Ple de la Corporació, en data 13 de setembre
de 2001.

Vist  el  que  disposa  l’article  105  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.- CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió Informativa que elevi al Ple l’adopció dels presents

ACORDS

Primer.-  Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015,
d’aprovació de xifra oficial de població.

Segon.- Aprovar la xifra de 7.251 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de
Cabrils, a data 1 de gener de 2015.

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

Alcaldessa: És la xifra que hi ha. És igual que votem en contra. Per assentiment.

 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.
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle.

La Sra. Alcaldessa acaba el Ple felicitant les Festes a tothom. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les
dinou  hores i quaranta 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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