
  
 
 

 
 

ACTA DE PLE NÚM. 4/2018 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2018 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      19 de juliol de 2018 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia dinou de juliol de dos mil divuit, 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, sota la 
Presidència de la senyora alcaldessa, i assistits per mi, la secretària.  
 

ASSISTENTS 
 

Alcaldessa    Sra. Avelina Morales Serra 
 
Tinents/es d’Alcalde  Sr. Oriol Gil Tomàs 
     Sr. Manel Pérez García 
     Sr. Xavier Badia Campos 
     Sr. Miguel Doñate Sastre 
 
Regidors/res   Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos 
     Sra. Marta Gómez Pons 
     Sra. Maite Viñals Clemente 
     Sr. Raül Serra Fabregà 
     Sra. Laia Ferrer Sellés 
     Sra. Helena Martorell Sánchez 
     Sra. Carme Torres Cassany 
 
Secretària    Sra. Rebeca Just Cobos 
 
 

 
 

NO ASSISTENTS 
 

Excusa 
 
Regidor   Sr. Peter Oberle  
      
       

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

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Presa de possessió del càrrec de regidora en representació del grup municipal ERC-AM de 
l’Ajuntament de Cabrils a la senyora Helena Martorell Sánchez.- 
 
Part resolutiva de la sessió 
 
2.- Dictamen d’aprovació del segon text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Cabrils (Exp. 
145/2010).- 
 



  
 
 

 
 

3.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 10 del pressupost municipal de 
2018, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb la utilització de 
superàvit de l’exercici 2017 per inversions financerament sostenibles i subvenció de la Diputació de 
Barcelona (Exp. 1985/2018).- 
 
4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 11 del pressupost municipal de 
2018, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici 2017 (Exp. 1968/2018).- 
 
5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 2 del pressupost de l’Organisme 
Autònom Escola Bressol de l’exercici 2018 (Exp. 1954/2018).- 
 
6.- Dictamen d’aprovació de la delegació de la competència municipal del servei de recollida de la FORM 
i el rebuig del municipi de Cabrils i el seu transport a un abocador autoritzat o planta de tractament 
autoritzada a favor del Consell Comarcal del Maresme (Exp. 2016/2018).- 
 
7.- Dictamen d’aprovació de la suspensió temporal de l’atorgament de llicències, declaracions 
responsables i comunicacions prèvies destinades a habitatges d’ús turístic (Exp. 1957/2018).- 
 
8.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC, MUC i PP,  en suport a la concessió de la 
Creu de Sant Jordi a les Agrupacions de Defensa Forestal (Exp. 2008/2018).- 
 

9.- Dictamen pel qual el plenari es dóna per assabentat i conforme amb els acords adoptats per la Junta 

General de SEIPRO, S.A., en relació a la incoació de la dissolució i posterior liquidació de la societat i 

s’inicien els tràmits de modificació de la forma de prestació dels serveis i activitats portats a terme per la 

societat (Exp. 1182/2018).- 

 

10.- Moció per l’aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener de 2018.- 
 
 
Part no resolutiva de la sessió 
 
11.- Mocions.- 
 
12.- 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.- 
 
13.- Precs i preguntes.- 
 
 

1.- Presa de possessió del càrrec de regidora en representació del grup municipal ERC-AM de 
l’Ajuntament de Cabrils a la senyora Helena Martorell Sánchez. 

 
El Ple resta assabentat de la presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Helena Martorell 
Sánchez, en representació del grup municipal ERC-AM 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 7:19 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=439.0 

 
 
 
 
 
 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=439.0


  
 
 

 
 

2.- Dictamen d’aprovació del segon text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Cabrils 
(Exp. 145/2010). 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

Expedient núm. 145/2010 d): Aprovar el segon Text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils 

 

ANTECEDENTS 

 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2009, va adjudicar provisionalment el contracte 

de servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils 

(en endavant, POUM), al despatx d’arquitectura AFAC, Amador Ferrer Aixalà, procedint a la formalització del 

contracte entre l’ajuntament i l’empresa adjudicatària el dia 27 d’octubre de 2009. 

 

Posteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 21 de juny de 2010, va aprovar l’avanç de 

Pla. El document es va publicar al BOP (1 juliol 2010), al diari “El Punt” (28 juny 2010), al diari “La Vanguardia” (28 

juny 2010), a la pagina web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis. 

 

Es van sotmetre els referits instruments de planejament urbanístic a informació pública durant un mes, comptat des 

de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (del 2 de juliol al 2 

d’agost de 2010). 

 

En data 15 de febrer de 2013 el redactor presenta Registre general d’entrada 856 la documentació que conforma el 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal segons l’art. 59 de la Llei 3/2012 de modificació del text refós de la llei 

d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost. 

 

En data 6 de març de 2013 es redacta informe tècnic d’esmenes de la documentació presentada. 

 

En data 13 de març de 2013 el redactor aporta la documentació esmenada Registre general d’entrades 1357 i 

aquesta s’incorpora a l’expedient per aprovar inicialment en sessió plenària. 

 

Posteriorment, el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 18 d’abril de 2013, va adoptar per majoria 

absoluta l’acord d’aprovació inicial del nou POUM de Cabrils. L’acord d’aprovació inicial es va publicar al BOP (7 de 

maig de 2013), al diari “El Punt” (25 d’abril de 2013), al diari “La Vanguardia” (2 de maig de 2013), a la pagina web 

de l’ajuntament i al tauler d’anuncis. 

 

Durant el termini d’informació pública de conformitat amb l’art. 85.5 del TRLUC, es van rebre els següents informes 

preceptius sectorials.  

 

Durant el període d’informació pública, segons el certificat emès per la Secretària interventora de data 10 d’octubre 

de 2013 es van presentar 264 al·legacions, que d’acord amb l’informe emès per part de l’equip redactor del projecte 

de nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), l’informe de l’arquitecta i l’informe dels assessors jurídics 

d’aquesta Corporació, per la seva resolució comportava la introducció de canvis substancials que consideraven 

necessari donar compliment amb l’article 112 RLUC.  

 

Posteriorment el Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 27 de març de 2014, va adoptar per majoria 

absoluta l’acord de la segona aprovació inicial. 

 

A aquests efectes, i de conformitat amb l’establert a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils aprovat es va 

sotmetre a informació pública, mitjançant les següents publicacions: en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, de data 11 d’abril de 2014; en el diari La Vanguardia, de data 11 d’abril de 2014; en el diari Ara, de data 



  
 
 

 
 

11 d’abril de 2014; en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  des de l’11 d’abril de 2014 i fins el 26 de maig de 2014; i a 

la pàgina web de l’Ajuntament de Cabrils.  

 

Així mateix, i de conformitat amb l’establert a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, simultàniament al tràmit d’informació pública citat, es van sol·licitar 

informes als següents organismes afectats per raó de les seves competències sectorials: Direcció General de 

Polítiques Ambientals, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, Agència de Residu de Catalunya, Autoritat del 

Transport Metropolità, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Serveis Territorials a Barcelona del Departament 

de Cultura, Direcció General de Comerç, Direcció General de Protecció Civil, Secretaria General de l’Esport (Consell 

Català de l’Esport), Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (Serveis Territorials a Barcelona), Departament de 

Territori i Sostenibilitat (Oficina Catalana del canvi climàtic), Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General 

de Qualitat Ambiental), Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Subdirecció General de la 

Biodiversitat), Agència catalana de l’Aigua, Institut Geològic de Catalunya, Direcció General de Transport i Mobilitat, 

Subdirecció General de Relació amb les empreses gestores d’infraestructures viàries, Direcció General 

d’infraestructures de Mobilitat Terrestre, Consorci del Parc de la Serralada Litoral, DEPANA Lliga per a la defensa del 

Patrimoni Natural, Natura Entitat de Medi Ambient, Ministerio de Fomento (Demarcació de Carreteres de l’Estat a 

Catalunya) i  Direcció General d’infraestructures de Mobilitat Terrestre.  

 

D’altra banda, i conforme l’establert a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, simultàniament al tràmit d’informació pública citat, es va concedir audiència als 

següents Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confinen amb el del municipi de Cabrils: Ajuntament d’ Òrrius, 

Ajuntament d’ Argentona, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Vilassar de Mar i Ajuntament de Vilassar de 

Dalt.  

 

Durant el període d’informació pública, s’han presentat 34 escrits d’al·legacions, els quals han estat degudament 

informats en l’informe que forma part dels documents del POUM i s’adjunta a la present proposta d’acord d’aprovació 

provisional del POUM,  

 

Així mateix, també s’han presentat 15 escrits d’al·legacions fora del termini establert a l’efecte, els quals, a causa de 

la seva extemporaneïtat, no han estat objecte del corresponent informe, però sí que s’han analitzat com a 

suggeriments, tal com es determina en l’informe d’al·legacions que forma part dels documents del POUM i s’adjunta 

a la present proposta d’acord d’aprovació provisional del POUM.  

 

Així mateix, també s’han emès i rebut els informes dels següents organismes afectats per raó de les seves 

competències sectorials: Agència de l’Habitatge de  Catalunya, Direcció General de Desenvolupament Rural 

(Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), Autoritat del Transport Metropolità, 

Ministeri de Foment, Agència de Residus de Catalunya, Direcció General de Comerç, Consell Català de l’Esport, 

Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural), Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Cultura, Parc de la Serralada Litoral (Xarxa de 

Parcs Naturals), Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat), Agència Catalana de 

l’Aigua i Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.  

 

Donant compliment a l’establert a l’article 86 bis i a la Disposició Transitòria Divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament de Cabrils va trametre a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el POUM que es preveia sotmetre a aprovació provisional, per tal de 

que dit òrgan emetés el corresponent informe urbanístic i territorial.  

 

A aquests efectes, en sessió de data 22 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va 

acordar emetre informe urbanístic i territorial amb un seguit d’observacions.  

 

Posteriorment el Ple de l’ajuntament de Cabrils en sessió de data 24 de novembre de 2016 va adoptar l’acord 

d’aprovació provisional.  

 

 



  
 
 

 
 

Atès que posteriorment,  la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2017, va 

aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), supeditant la seva executivitat i 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha 

atorgat l’aprovació provisional de l’expedient diligenciat, s’incorporin un seguit de prescripcions.  

 

Vist el document del Text Refós del  Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant les 

prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 27 d’abril de 2017, que 

s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 

 

Vist el document tramès per la Comissió Territorial d’Urbanisme, que en sessió del dia 19 de juny de 2018, va 
adoptar l’acord de supeditar la seva executivitat i publicació al DOGC a la presentació d’un Segon Text Refós del 
POUM, el qual ha d’incoprorar les prescripcions transcrites en el seu acord. 
 
Consta informe favorable de l’arquitecta municipal, Belén Pineda Lleó de data 4 de juliol de 2018 a les prescripcions 
introduïdes en el segon Text refós del POUM. 
 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic redactor del POUM. 
 

Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment administratiu aplicable.  

 

Vist l'informe favorable de l’arquitecte municipal. 

 

Vist l’informe favorable de l’assessor urbanístic extern de la corporació.  

 
Vist que en data d’avui manquen 2 informes vinculants corresponents a la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial del Departament d’Empreses i Coneixement i de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior, ambdós de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 

3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol.  

 

L’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, regula la tramitació de l’aprovació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels 

plans urbanístics derivats. 

 

L’article 92 del Tex refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual es regulen el tipus de resolucions definitives sobre el planejament urbanístic.  

 

Vist l’article 47,2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 22.2.c de la 

mateixa Llei, l’acord d’aprovació provisional requereix quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres.  

 

CONCLUSIONS 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- ASSUMIR l’informe emès per l’equip redactor del POUM i de l’arquitecte municipal que figuren a l’expedient 

i es dóna per reproduït, comprensiu de la justificació i motivació de la incorporació en el document de les 

prescripcions assenyalades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 19 de juny de 

2018. 

 

 



  
 
 

 
 

Segon.- APROVAR el segon text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant les 

prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de juny de 2018. El document del text refós 

del POUM s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.  

 

Tercer.- TRAMETRE un exemplar complet de l’esmentat text refós i en suport informàtic  al Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la General de Catalunya perquè, si s’escau, procedeixi a la publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 27 d’abril de 2017.“ 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 9:51 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=591.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
Vots en contra: 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 
Abstencions:  

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 

3.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 10 del pressupost municipal de 2018, 

mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb la utilització de superàvit 

de l’exercici 2017 per inversions financerament sostenibles i subvenció de la Diputació de Barcelona (Exp. 

1985/2018). 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 10/2018 incoat per ordre de l’Alcaldia,  amb la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb la utilització del superàvit de l’exercici 2017 per inversions 
financerament sostenibles, per un import de 346.314,72 euros, així com Romanent de Tresoreria disponible per a 
despeses generals per un import de 39.192,37 euros. 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals sobre inversions financerament sostenibles i d’intervenció. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
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 el Real Decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga per a 2018 el destí del superàvit de les corporacions 
locals per inversions financerament sostenibles.  

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=591.0


  
 
 

 
 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 10 del Pressupost Municipal de 
2018 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per inversions financerament sostenibles, finançat amb aplicació 
del superàvit de l’exercici 2017 així com Romanent de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent detall: 
 
ALTES ESTAT DE DESPESES 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

342.633.18 Renovació calderes CEM 0 273.815,08 273.815,08 

342.609.17 Camp de futbol-set. 250.000,00 111.692,01 361.692,01 

     

TOTAL    385.507,09  

 
ALTES ESTAT D’INGRESSOS 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

870.00 Romanent de Tresoreria per a 

despeses generals exercici 

2017 igual al superàvit. 

0 346.314,72 346.314,72 

870.00 Romanent de Tresoreria per a 

despeses generals exercici 

2017. 

0 

39.192,37 

39.192,37 

     

TOTAL    385.507,09  

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

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

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 17:36. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1056.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la majoria dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1056.0


  
 
 

 
 

Abstencions:  
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 

 

 

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 11 del pressupost municipal de 2018, 

mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria 

disponible per a despeses generals de l’exercici 2017 (Exp. 1968/2018). 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 11/2018 incoat per ordre de l’Alcaldia,  amb la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb la utilització del romanent de tresoreria disponible per a 
despeses generals de l’exercici 2017, per un import de 40.000,00 euros. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
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. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 11 del Pressupost Municipal de 
2018 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2017, amb el següent detall: 
 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

1533.623.18 Adquisició màquina 

escombradora eléctrica. 

0 25.000,00 25.000,00 

     

TOTAL    25.000,00  

 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

1533.214.00 Reparació de vehicles de 

serveis municipals. 

9.000,00 15.000,00 24.000,00 

     

TOTAL    15.000,00  

 
 
ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL  IMPORT 

MODIFIC. 

 

870.00 Romanent de Tresoreria per a 

despeses generals exercici 

2017. 

 

40.000,00 

 

     



  
 
 

 
 

TOTAL    40.000,00  

 
 
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.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 23:11. 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1391.0 
  
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 
 

Abstencions:  
 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 

 

5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 2 del pressupost de l’Organisme 
Autònom Escola Bressol de l’exercici 2018 (Exp. 1954/2018). 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 2/2018 del Pressupost de l’OOAA Escola Bressol incoat a 
proposta del Regidor d’Ensenyament.  
 
Vist l’informe d’intervenció favorable a la tramitació de l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
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 crèdits número 2/2018 del Pressupost de l’OOAA 
Escola Bressol exercici 2018, amb el següent detall: 
 
 
 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1391.0


  
 
 

 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

   

326.625.00 Mobiliari i estris. 15.000,00 

   

TOTAL   15.000,00 

 
ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

   

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses 

generals exercici 2017. 15.000,00 

   

TOTAL    15.000,00 

 

SEGON.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l’expedient, 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 es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’informació pública no es 
presenten reclamacions.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 27:20. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1640.0 
  
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1640.0


  
 
 

 
 

6.- Dictamen d’aprovació de la delegació de la competència municipal del servei de recollida de la FORM i 

el rebuig del municipi de Cabrils i el seu transport a un abocador autoritzat o planta de tractament 

autoritzada a favor del Consell Comarcal del Maresme (Exp. 2016/2018). 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 2016/2018: Conveni entre l’Ajuntament de Cabrils i el Consell Comarcal del Maresme per a la 
delegació de la competència del servei de recollida de la FORM i el rebuig del municipi, i el seu transport a un 
abocador autoritzat o planta de tractament autoritzada. 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
Vist que el servei de recollida de la FORM i el rebuig del municipi, i el seu transport a un abocador autoritzat o planta 
de tractament autoritzada forma part de les competències pròpies en matèria de  recollida de residus, i l’Ajuntament 
ha de prestar el servei de recolllida i tractament de residus de manera obligatòria als municipis de més 5.000 
habitants d’acord amb l’article 26.1 a) i 26.1 b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Atès que des del dia 1 d’octubre del 2016 el Consell Comarcal del Maresme realitza la gestió de la recollida de 
residus entre d’altres de forma delegada, per part dels Ajuntaments de la comarca del Maresme, mitjançant 
l’empresa mixta Residus del Maresme Societat Limitada (en endavant RESMAR), constituïda d’acord amb la 
selecció, mitjançant diàleg competitiu, d’un soci privat per a l’empresa d’Economia Mixta,  adjudicat per l’acord de 
Ple del Consell de data 29/09/2015 a CESPA-Ferrovial, per la implantació d’un nou servei de delegat adreçat als 
municipis que ja hagin delegat aquests serveis, així com les futures incorporacions al dit servei per part dels 
municipis de la comarca del Maresme que encara no han delegat la prestació dels serveis objecte de la societat. 
 
Atès que la Corporació té interès en delegar la competència del servei de recollida de la FORM i el rebuig del 
municipi, i el seu transport a un abocador autoritzat o planta de tractament autoritzada en el Consell Comarcal del 
Maresme, per tal de prestar-lo de forma més eficaç i eficient. 
 
Vist l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació 162.227.09 del vigent pressupost municipal.  
 
Vist l’informe emès per l’aparelladora municipal justificatiu de la conveniència i oportunitat de signar el conveni.  
 
Vist l’informe de secretaria 21/2018, sobre el procediment legal aplicable.  
 
Vist el pressupost anual presentat pel Consell Comarcal del Maresme, per import 312.949,30€. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist el que disposa l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LBRL), i 
els articles 26.1 a) i 26.1 b) sobre la competència dels municipis en matèria de recollida i tractament de residus.  
 
Vist el que disposa l’article 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, sobre la delegació de competències municipals als ens comarcals mitjançant conveni. 
 
Vist el que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació a la 
delegació de competències. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 22 LBRL i l’article 52 TRLMRLC, sobre la competència plenària. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels presents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Delegar la competència municipal del servei de recollida de la FORM i el rebuig del municipi de Cabrils, i el 
seu transport a un abocador autoritzat o planta de tractament autoritzada al Consell Comarcal del Maresme, amb 
efectes des de la signatura i formalització del conveni de delegació i fins al 31 de gener de 2020.  



  
 
 

 
 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que proporcionalment correspongui de la liquidació econòmica anual que 
d’acord amb el pressupost presentat pel Consell comarcal del Maresme resulti  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 162.227.09 del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer.- Comprometre’s a dotar de manera adequada i suficient l’aplicació pressupostària corresponent d’exercicis 
futurs. 
 
Quart.-. Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni i la resta de documentació que se’n derivi de l’adopció 
d’aquests acords. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Regidoria de Medi Ambient, a la Regidoria de Via Pública i al 
Departament de serveis econòmics de la Corporació, als efectes oportuns. 
 
Setè.- Publicar aquest acord de delegació de competència al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 32:10.  
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1930.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 

 

 

 

7.- Dictamen d’aprovació de la suspensió temporal de l’atorgament de llicències, declaracions responsables 
i comunicacions prèvies destinades a habitatges d’ús turístic (Exp. 1957/2018). 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Expedient 1957/2018: Suspensió potestativa d’obres i usos destinats a habitatges d’ús turístic. 

 

ANTECEDENTS 

 

La Regidora de Turisme d’aquest Ajuntament ha emès una Memòria al respecte de la regulació del habitatges d’ús 
turístic al municipi que es dona per reproduït en el que es proposta una suspensió temporal de les tramitacions per 
aquesta modalitat d’habitatge.  
 
En data 4 de juliol de 2018, el Cap de Territori ha emès informe tècnic que es dona per reproduït i en el que s’informa 
favorablement la suspensió potestativa de tramitacions, obres i reformes d’habitatges d’ús turístic a l’àmbit del sòl 
urbà i sòl urbanitzable del municipi amb la finalitat d’estudiar i elaborar el planejament urbanístic necessari per 
regular adequadament la implantació d’aquests tipus d’habitatge. 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=1930.0


  
 
 

 
 

Vist l’informe de secretaria 19/2018 de data 6 de juliol de 2018, sobre la proposta que es planteja. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els 
articles 8 i 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès l’article  22.2.c) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), i 52.2.c, 
52.4 i 114.3.k) 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. 
 
Vist la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i la  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 
 
Atès el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (D 
159/2012). 
 
En virtut de les facultats que tinc conferides, elevo al Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD  
 
Primer. Acordar, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord,  la suspensió potestativa en el terme 
municipal de Cabrils i pel termini d’un any,  de l’atorgament de les llicències, les declaracions responsables i les 
comunicacions prèvies d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial destinades a 
habitatges d’ús turístic, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma de l’instrument de plantejament 
pertinent. 
 
La suspensió també afectarà a la tramitació dels instruments de planejament urbanístic que afecti el règim jurídic de 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic, en l’àmbit territorial i durant el termini establert en el paràgraf anterior i en concret 
s’aplicarà els efectes de la suspensió al nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) quan aquest instrument 
de planejament general entri en vigor amb l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
 
Segon. Publicar el present acord al BOPB conjuntament amb la identificació gràfica de l’abast contingut en el  plànol 
de delimitació, i publicar-ho també en el tauler municipal, així  com a la web de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar  que l’expedient resti al públic en les dependències de secretaria, al llarg del termini de suspensió, 
d’acord amb el que prescriu l’art. 102 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Quart. Comunicar el present acord als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme i 
habitatge.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 37:51. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=2271.0 
  
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 
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Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
 

8.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC, MUC i PP,  en suport a la concessió de la Creu 
de Sant Jordi a les Agrupacions de Defensa Forestal (Exp. 2008/2018). 

 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“SUPORT A LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI 
 
Atès que el dia 21 de març de 2018 el secretari de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, 
mitjançant correu electrònic, ens fa arribar una carta de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF.  
 
Coneixedors de que el Consell Comarcal del Bages sol•licitarà a l’Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi per al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa 
Forestal de Catalunya (SFADF), que agrupa les ADF Catalunya. Entitats sense afany de lucre, formades per 
propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries que tenen com a 
finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
Atès que l’ajuntament de Cabrils, considera adient donar suport institucional i reconeixement públic al Secretariat de 
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF), els grups municipals de PDiU, ERC, MUC i 
PP proposen  al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF, atorgada per la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al secretari de les Federacions i Agrupacions de Defensa Forestals de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Bages i al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Donar la nostra total adhesió a aquest atorgament, com a reconeixement a la tasca cívica que han fet els 
seus membres, persones voluntàries que, des de l’any 1986, han demostrat que, per les seves qualitats personals i 
la coneixença del territori, són bons col•laboradors del Cos de Bombers en els incendis i emergències que s’han 
presentat en el nostre país.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 44:52. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=2692.0 
  
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 
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Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
 

9.- Dictamen pel qual el plenari es dóna per assabentat i conforme amb els acords adoptats per la Junta 
General de SEIPRO, S.A., en relació a la incoació de la dissolució i posterior liquidació de la societat i 
s’inicien els tràmits de modificació de la forma de prestació dels serveis i activitats portats a terme per la 
societat (Exp. 1182/2018). 

 
El Ple resta assabentat del següent: 
 
“Identificació de l’expedient: Dissolució i liquidació de la societat municipal SEIPRO S.A 
 
ANTECEDENTS 
 
De conformitat amb els acords adoptats pels membres de la Junta General de la Societat municipal 
SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A. (en endavant SEIPRO) i al mateix temps regidors de 
l’ajuntament de Cabrils, en sessió celebrada el passat 31 de maig de 2018 es van acordar iniciar els 
tràmits de la dissolució i liquidació de la societat mercantil de capital íntegrament públic, obrint el període 
de liquidació de la mateixa i afegint a la seva denominació l’expressió “en liquidació”. 
 
Atès que a la mateixa sessió es va acordar cessar als membres que formen part del Consell 
d’Administració: Avelina Morales Serra, Manuel Pérez Garcia, Oriol Gil Tomàs i Isabel Tamboleo 
Villalobos i nomenar als consellers liquidadors de la societat: Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs i 
Joan Torras Corominas. 
 
Vist que actualment la plantilla del personal de la Societat municipal SEIPRO S.A està formada per les 
següents places de personal laboral: 
 

Plaça Grup Assimilat Efectius DNI 

Oficial Administrativa C1 1 XXXXX695-B 

Auxiliar Administrativa C2 1 XXXXX118-G 

Delineant  C1 1 XXXXX742-H 

Mestres A2 1 XXXXX449-A 

 
 
Vist que en relació amb el personal laboral de la Societat municipal SEIPRO S.A i atenent que 
l’ajuntament restarà subrogat universal en totes les relacions jurídiques de la societat mercantil i 
continuarà prestant els mateixos serveis i activitats que fins ara es prestaven mitjançant la societat 
municipal, a través de la forma de gestió directa, esdevé l’aplicació ex lege de l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors en relació amb la subrogació en els drets i obligacions derivats dels contractes laborals 
vigents.  
 
Vist que l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors disposa que: “El cambio de titularidad de una empresa, 
de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación 
laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su 



  
 
 

 
 

normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social 
complementaria hubiere adquirido el cedente”. 
 
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la 
transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”. 
 
Vist l’informe de secretaria 14/2018, sobre el procediment legal aplicable.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 12 de juliol de 2018. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist que és d’aplicació l’article 27 dels Estatuts de SEIPRO S.A i els articles 360 i següents de la Llei de 
Societats de capital Reial Decret legislatiu 1/2010. 
 
Vist que és d’aplicació l’article 44 pel qual s’aprova el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel 
qual s’aprova l’Estatut dels Treballadors.  
 
Vist que és d’aplicació l’article 85 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, pel qual s’aprova la Llei reguladora de 
les bases de règim local.  
 
Per tot allò anteriorment exposat i en virtut de les facultats que tinc conferides, es proposa al Ple 
l’adopció dels presents 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i conformes als acords adoptats per la Junta General de SEIPRO 
S.A en sessió de data 31 de maig de 2018 sobre la incoació de la dissolució i posterior liquidació de la 
societat municipal SEIPRO S.A, així com el cessament de membres del Consell d’administració i 
nomenament dels consellers liquidadors.  
 
SEGON.- Iniciar els tràmits necessaris per a la modificació de la forma de prestació dels serveis i 
activitats que fins ara mitjançant gestió directa s’han vingut realitzant per la Societat municipal SEIPRO 
S.A, efectuant la gestió directa a favor de l’Ajuntament amb efectes des del moment en que es produeixi 
l’extinció i liquidació de la societat municipal SEIPRO S.A, per la qual cosa en aquell moment revertirà la 
unitat productiva amb els mitjans i el personal laboral descrit als antecedents del present acord que es 
subrogaran ex lege de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors amb les mateixes condicions laborals i 
subjectes a la normativa social d’aplicació i al mateix conveni de treball que sigui aplicable al personal 
laboral de l’Ajuntament de Cabrils. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als treballadors afectats als efectes escaients.   
 
QUART.-  Comunicar el present acord al Comitè d’empresa de l’Ajuntament, al Departament de 
Recursos Humans i al Departament de serveis econòmics als efectes escaients.  
 
CINQUÈ.- Publicar en el Butlletí oficial de la província de Barcelona els presents acords als efectes 
escaients. “ 
 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 46:53. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=2813.0 
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10.- Moció per l’aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener de 2018. 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“APROVACIÓ XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A CABRILS EN DATA 1 DE GENER DE 2018 
 
D’acord amb el sistema d’obtenció de xifres oficials de població establert segons Resolució de 25 desembre de 
2003, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’estadística (INE) i del Director General de Cooperació Local, per a 
l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat 
pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus Padrons Municipals, 
amb referència 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici anterior. 
 
D’acord amb el procediment establert per Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’estadística i del Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
per a la revisió anual del Padró Municipal i per al procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
En virtut del conveni d’Encomanda de la Gestió informatitzada del Padró Municipal d’habitants signat amb la 
Diputació de Barcelona i aprovat per unanimitat del Ple de la Corporació, en data 13 de setembre de 2001, i vistes 
les actuacions relacionades amb el procediment establert.  
 
Complerts, per part del Departament d’estadística i Població de la Diputació de Barcelona, tots els tràmits per a 
l’obtenció de la xifra oficial de població. 
 
És per l’exposat que es proposa al Ple l’aprovació dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la xifra de 7348 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Cabrils, a 
data 1 de gener de 2018. 
 
Segon.- Ratificar la totalitat de la documentació tramesa per l’Ajuntament a l’INE, segons consta en l’expedient i als 
efectes oportuns.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 49:25. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=2965.0 
  
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=2965.0


  
 
 

 
 

11.- Mocions 

 
 

1.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 3 DEL 
PRESSUPOST DE L’OOAA ESCOLA BRESSOL EXERCICI 2018. 
 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 3/2018 del Pressupost de l’OOAA Escola Bressol incoat a 
proposta de la Presidenta.  
 
Atenent al que disposa l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018. 
 
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: 
 
Vist l’acord de la Mesa de Negociació de data 17/07/2018, favorable a l’increment de retribucions del personal 
laboral de l’OOAA Escola Bressol de l’ 1,5 % amb efectes de l’1 de gener de 2018. 
 
Vist l’informe d’intervenció favorable a la tramitació de l’expedient. 
 
PRIMER.- APROVAR l’increment de retribucions del personal de l’Organisme Autònom Escola Bressol previst a 
l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, d’un 1,5 %, 
amb efectes de l’1 de gener de 2018.  
 
SEGON.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2018 del Pressupost de l’OOAA 
Escola Bressol exercici 2018, amb el següent detall: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

PARTIDA 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

CREDIT 

GENERAT 

TOTAL 

CREDIT 

326.130.00 Retribucions personal laboral 191.886,10 2.878,29 194.764,39 

326.131.00 Retribucions personal laboral 

temporal. 

82.025,52 1.230,38 83.255,90 

326.150.00 Incentiu de productivitat. 69.393,27 1.040,90 70.434,17 

326.151.00 Plus direcció i coordinació. 6.952,54 104,29 7.056,83 

     

TOTAL CREDITS 

GENERATS IGUAL 

ALS INGRESSOS 

  

5.253,86 

 

 

ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

 

CODIG PTO. TITOL PREVISS. 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

PRESS. 

870.00 Romanent de Tresoreria per a 

despeses generals exercici 

2017. 

89.056,69 

 

5.253,86 

94.310,55 

TOTAL INGRESSOS 

MODIFICATS  

  

5.253,86 

 

 
 
TERCER.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l’expedient, 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 es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’informació pública no es presenten 
reclamacions.” 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 50:29.  
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3029.0 
 
 

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per la majoria dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 
 

Vots en contra: 
 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 

 

2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL D’ERC 

El ple resta assabentat del següent, 

“D’acord amb l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal, es dóna compte de la modificació del grup 
municipal d’ERC, en la forma següent: 

Grup municipal Nom i cognoms Portaveu 

Grup Municipal d´Esquerra 
Republicana de Catalunya 

Maite Viñals Clemente 
Raúl Serra i Fabregà 
Laia Ferrer Sellés 
Helena Martorell Sánchez 
 

Maite Viñals Clemente 
Suplent: Raül Serra i Fabregà 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3029.0


  
 
 

 
 

 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 53:25. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3205.0 
 

 
3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER AL CANVI DE DENOMINACIÓ D’UN CARRER DEL 
MUNICIPI PER PLAÇA ÀGORA 1 D’OCTUBRE  
 
“EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
L’1 d’octubre de 2017 quedarà per sempre més gravat a la memòria de la gent de Cabrils i del país. Aquell dia una 
gran majoria de cabrilencs i cabrilenques van exercir el seu dret a vot democràtic i lliure.  Davant d’aquell exercici de 
llibertat, l’Estat va decidir actuar intentant  aturar la votació fent servir tots els mitjans, violència inclosa.  La majoria 
vam protegir les urnes des de la no-violència en un acte de dignitat i de manifestació de valors democràtics. 
 
Així l’1 d’octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya per l’actitud cívica, serena, coratjosa, no-violenta i 
persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i 
l’ambient de setge i por. Malauradament també serà recordat per la vergonyosa repressió de l’Estat espanyol amb 
l’ús d’una violència desproporcionada i indiscriminada davant d’una ciutadania absolutament indefensa, unes 
imatges que van donar la volta al món i van significar la vergonya d’Europa. L'informe final del Departament de Salut 
va donar com a xifra final de 1.066 les persones ateses pels fets de l'1 d’octubre producte de la de la brutalitat 
policial. Un fet que sens dubte marcarà per sempre la història contemporània del nostre país.  
 
Considerem indispensable un reconeixement explícit a totes les persones que van votar com també a tots els 
voluntaris, alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar. A 
Cabrils, com a la resta de pobles de Catalunya, va sorgir un moviment ciutadà espontani per organitzar la defensa 
del col·legi electoral. Des de la tarda de divendres 29 de setembre i fins a la nit de l’1 d’octubre, l’escola L’Olivera, 
lloc on es va celebrar la votació,  esdevingué una espai viu d’exercici de la democràcia  concentrant a veïns i veïnes  
per garantir i protegir el dret a vot de tots aquells que el volguessin exercir. 
 
I quin millor reconeixement públic que designar un espai públic amb el nom “1 d’octubre”.  En aquest sentit, s’ha 
considerat que modificar el nom dels carrers del voltant de l'escola L'Olivera podria provocar problemes al propi 
veïnat a efectes de correspondència i que cal mantenir la denominació d’Av. de les Escoles en reconeixement a la 
magnifica tasca que aquestes desenvolupen. De la mateixa manera, existeixen espais a Cabrils que no disposen de 
nom oficial. Espais ubicats al casc urbà, utilitzats els darrers anys per la ciutadania, organitzada o no, per exposar 
les seves idees en llibertat, tal i com vam fer l’1-O.  
 
Per tots aquests motius, els grups de Partit Demòcrata i Unió, Esquerra Republicana i Municipalistes per Cabrils a 
l’Ajuntament de Cabrils proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Designar l'espai davant de l'entrada principal de la Biblioteca Municipal com a Plaça Àgora 1 d'octubre”  

 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 49:25. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3239.0 
  
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per la majoria dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3205.0
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3239.0


  
 
 

 
 

Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 

 
Vots en contra: 
 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per la majoria dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente, Raül Serra Fabregà, Laia Ferrer 
Sellés i Helena Martorell Sánchez. 
 

Vots en contra: 
 

 Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany. 
 

 

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

El Ple resta assabentat de les resolucions dictades per l’Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local des de la darrera sessió ordinària. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 57:08. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3428.0 
  
 

13.- Precs i preguntes 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 49:25. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3441.0 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan és un quart 
de deu del vespre del dia indicat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, que és signada 
per l’Alcaldessa-Presidenta, juntament amb mi, la Secretària accidental, que ho certifico. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3428.0
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c060164a33935940004?startAt=3441.0


  
 
 

 
 

Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es troba degudament signat per 
aquesta Secretària, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la sessió.    
 
L’alcaldessa   La secretària, 
 
 
Avelina Morales Serra   Rebeca Just Cobos 

 


