
  
 
 

 
 

ACTA DE PLE NÚM. 5/2018 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      27 de setembre de 2018 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-set de setembre 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 accidental.  
 

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 
     Sr. Peter Oberle 
 
Secretària accidental  Sra. Gemma Álvarez Martínez 

 
 

NO ASSISTENTS 
Excusa 
 
Regidora    Sra. Carme Torres Cassany 

   
       

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.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de data 31.05.2018 i l’acta de la sessió ordinària de data 
19.07.2018.- 
 
Part resolutiva de la sessió 
 
2.- Dictamen d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2019 (Exp. 2569/2018).- 
 
3.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 20 del pressupost municipal de 
2018, mitjançant la modalitat de suplement de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria 
(Exp. 2576/2018).- 
 



  
 
 

 
 

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 21 del pressupost municipal de 
2018, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb l’aplicació del fons de contingència 
disponible per a l’exercici 2018 (Exp. 2582/2018).- 
 
5.- Dictamen de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 2018-1063, de 18 de setembre de 2018, relatiu a la 
delegació de competències pel Servei de recollida i transport dels residus urbans de Cabrils (Exp. 
2016/2018).- 
 
Part no resolutiva de la sessió 
 
6.- Mocions.- 
 
7.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local des de la darrera sessió ordinària.- 
 
8.- Precs i preguntes.- 
 
 
 

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de data 31.05.2018 i l’acta de la sessió ordinària de data 
19.07.2018.- 

 
Es procedeix a la votació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018 i l’acta de 
la sessió ordinària de 19 de juliol de 2018. 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:45. 

 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=45.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE MAIG DE 2018 
 
Sotmesa a votació l’acta, 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. 

 
Abstencions: 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE JULIOL DE 2018 
 
Sotmesa a votació l’acta, és aprovada per la majoria dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 
 
 
 
 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=45.0


  
 
 

 
 

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. 

 
Abstencions: 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
 
 

2.- Dictamen d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2019 (Exp. 2569/2018).- 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 

“El Departament d’Empresa i Ocupació, inicia la preparació de l’ordre de Festes Laborals, elaborant un 

calendari oficial de festes locals a Catalunya per l’any 2019. 

 

L’article 2 de l’Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l’any 2019, disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i 

Ocupació dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius. 

 

L’article 37.2 del Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels 

Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. 

 

L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per formular la 

proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament. 

 

Seguint les instruccions del Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel qual 

demanen formular la proposta davant aquest ens. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa celebrada en data 20 de setembre de 2018, es 

proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Proposar els següents dies com les dues festes locals del municipi de Cabrils per a l’any 2019, 

 

3 de maig Festa de la Santa Creu 

10 de juny Segona Pasqua 

 

 

Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 

als efectes oportuns.” 

 
 
 



  
 
 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 2:55 

 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=175.0 
 
 
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 PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
 
 

3.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 20 del pressupost municipal de 2018, 

mitjançant la modalitat de suplement de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria (Exp. 

2576/2018).- 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 20/2018 incoat per ordre de l’Alcaldia,  amb la 
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb la utilització del romanent de tresoreria disponible per a 
despeses generals de l’exercici 2017, per un import de 1.0750.000,00 euros. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Vist el que disposen, d’una banda, l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, en relació a les 
modificacions de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada el 20 de setembre de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 20 del Pressupost 
Municipal de 2018 de suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
de l’exercici 2017, amb el següent detall: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

151.609.18 Camins Escolars Av. Santa 

Helena 

130.000,00 75.000,00 205.000,00 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=175.0


  
 
 

 
 

151.609.17 Actuacions Mas Maria 1.600.000.00 1.000.000,00 2.600.000,00 

TOTAL    1.075.000,00  

 
 

ALTES ESTAT D’INGRESSOS 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL  IMPORT 

MODIFIC. 

 

870.00 Romanent de Tresoreria 

per a despeses generals 

exercici 2017. 

 

1.075.000,00 

 

     

TOTAL    1.075.000,00  

 
 

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 03:33. 
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=213.0 
 
 
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. 
 
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 PSC: Sr. Peter Oberle. 

 

 

 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=213.0


  
 
 

 
 

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 21 del pressupost municipal de 2018, 
mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb l’aplicació del fons de contingència disponible 
per a l’exercici 2018 (Exp. 2582/2018).- 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 21/2018 incoat per ordre de l’Alcaldia,  amb la 
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb l’aplicació del Fons de Contingència del Pressupost 2018, 
per un import de 9.020,01 euros. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Vist el que disposen, d’una banda, l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, en relació a les 
modificacions de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 20 de setembre de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 21 del Pressupost 
Municipal de 2018 de crèdit extraordinari, finançat amb aplicació del Fons de Contingència del 
Pressupost 2018, amb el següent detall: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

1533.624.00 Adquisició vehicle brigada 

mpal 

0 5.753,55 5.753,55 

1533.623.00 Adquisició xarxa 

videovigilància 

0 

3.266,46 

3.266,46 

TOTAL    9.020,01  

 
 

BAIXES ESTAT DE DESPESES 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL PREVISS. 

INICIALS 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

PRESS. 

929.500.00 Fons de Contingència 

pressupost 2018 

75.000,00 

-9.020,01 

65.979,99 

     

TOTAL    -9.020,01  

 
 

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 30:02. 
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=1802.0 

 
 
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 del PSC: Sr. Peter Oberle 
 
Abstencions:  
 

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

 
 

5.- Dictamen de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 2018-1063, de 18 de setembre de 2018, relatiu a la 

delegació de competències pel Servei de recollida i transport dels residus urbans de Cabrils (Exp. 

2016/2018).- 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Identificació de l’expedient:  
 
Expedient 2016/2018: Donar compte i ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2018-1063, de 18 de setembre 
de 2018, sobre l’errada material en l’acord de delegació de competències per servei de recollida i 
transport dels residus urbans de Cabrils. 
 
Antecedents 
 
En data 18 de setembre de 2018, l’Alcaldia ha dictat el Decret núm. 2018-1063, pel  qual es resol, 
literalment, el que es transcriu a continuació:  
 

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 2016/2018: delegació de competència municipal per la gestió del servei de recollida i 
transport dels residus urbans de Cabrils. 
 

2.- ANTECEDENTS 
 
En data 19 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils va adoptar l’acord de delegació de 
competència municipal del servei de recollida de la FORM i del rebuig del municipi, i el seu transport a 
un abocador autoritzat o planta de tractament autoritzada al Consell Comarcal del Maresme. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’aparelladora municipal, de data 5 de juliol de 2018, el qual inclou, el 
pla de gestió del servei,  els serveis objecte de delegació són: la recollida de la FORM, el rebuig i la 
fracció vegetal, detectant-se que, per error, en el text de l’acord plenari no es va escriure la fracció 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=1802.0


  
 
 

 
 

vegetal. 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, sobre la rectificació per error material. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 53.1.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, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Rectificar l’error material detectat en l’acord adoptat pel Ple, en data 19 de juliol de 2018, 
relatiu a la delegació de competències per servei de recollida i transport dels residus urbans de 
Cabrils, en el sentit següent: 
 
 
ALLÀ ON DIU: 
 
“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.” 
 
HA DE DIR: 
 
“Primer.- Delegar la competència municipal del servei de recollida de la FORM, la fracció vegetal 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.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme, als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Sotmetre a ratificació del Ple de l’Ajuntament de Cabrils la present resolució, en la propera 
sessió que es celebri. “  

 
Fonaments jurídics 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 20 de setembre. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa legal d’ aplicació, de 
conformitat amb les facultats que tinc conferides, d’acord amb la previsió continguda a l'article 22.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Donar compte i ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2018-1063, de 18 de setembre, sobre l’error 
material detectat en l’acord adoptat pel Ple, en data 19 de juliol de 2018, relatiu a la delegació de 
competències pel servei de recollida i transport dels residus urbans de Cabrils.” 

 
 
 
 



  
 
 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 37:48. 
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2268.0 
 
 
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 PSC: Sr. Peter Oberle 

 
 
 

6.- Mocions 

 

PROPOSTA D’ACORD 
 

“MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 

 

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país. Un any 

després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i de defensa 

democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir 

lliurament el seu futur. 

 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els intents 

previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços judicials i 

policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el 

cap de setmana per evitar els seu precintament com defensant les urnes i les paperetes el dia de la 

votació davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat 

espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violentament i desproporcionada contra 

un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar 

una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i 

com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la 

brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.  

 

Van ser molts els ciutadans i ciutadanes que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la 

guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar 

aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que 

van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat 

incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica. 

 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de rebuig a 

la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur com a poble. 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2268.0


  
 
 

 
 

Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa 

majoria del poble català: tenim dret a decidir. 

 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a decidir, i 

les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió empresonant als 

líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i 

il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que 

encara avui són a la presó: el vicepresident Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament Carme 

Forcadell, els consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant 

l’exili del president Carles Puigdemont, els consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara 

Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 

 

El govern de Catalunya, juntament amb milers ciutadans i ciutadanes, van fer possible el referèndum de 

l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Vam córrer un risc alt i n’han 

pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i 

tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos i preses polítics i exiliades i exiliats! 

 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum 

d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la 

brutalitat policial per part del govern espanyol. 

 

SEGON.- Fer un reconeixement a l’alta participació que, tot i les crides al boicot, les agressions i col·legis 

clausurats, finalment va traduir-se en 2.286.217 vots recomptats així com dels resultats del referèndum 

que donaren la victòria al sí amb més de dos milions de vots. 

 

TERCER.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assegui a negociar un 

referèndum d’autodeterminació acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit 

sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible. 

 

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i 

exiliades. 

 

CINQUÈ.- Exigir el sobreseïment de tots els procediments judicials oberts en relació a l’1 d’octubre sota 

l’acusació de delictes inexistents. 

 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de 

la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 

Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).” 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 41:53.  
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2513.0 
 
 
 
 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2513.0
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2513.0


  
 
 

 
 

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 PSC: Sr. Peter Oberle 
 
 
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, 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 PSC: Sr. Peter Oberle 
 
Abstencions:  
 

 Grup municipal del PDiU: Sr. Oriol Gil Tomàs 
 
 

 

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

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 45:12. 
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2712.0 
 
 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2712.0


  
 
 

 
 

8.- Precs i preguntes 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 45:31. 
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2731.0 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són dos 
quarts 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. 

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 accidental, 
 
 
Avelina Morales Serra   Gemma Álvarez Martínez 

 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d63cf1c0601660f7f477000f2?startAt=2731.0

