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ACTA DE PLE NÚM. 6/2018 
 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2018 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Extraordinària i Urgent  
CONVOCATÒRIA:    19:00 h. 
DATA:      29 d’octubre de 2018 
 
A la vila de Cabrils, quan són les dinou hores del dia vint-i-nou d’octubre 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 
extraordinària i urgent, 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 
     Sra. Carme Torres Cassany 
 
Secretària accidental  Sra. Gemma Álvarez Martínez 

 
 

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.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.  
 
2.- Proposta de resolució d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2019 i següents.  
 
3.- Proposta de resolució d’aprovació definitiva del Compte General del pressupost corresponent a 
l’exercici 2017. 
 
4.- Proposta de resolució per la modificació del règim de sessions de la Junta de Govern Local. 
 



  
 
 

2 
 

1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.  

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:53. 

 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=53.0 
 
VOTACIÓ  

 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, 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. 
 
Abstencions: 
 

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

 

 Grup municipal del PP:.Sra. Carme Torres Cassany 
 
 
 

2.- Proposta de resolució d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per 
a l’exercici 2019 i següents (Exp. 2865/2018) 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores del tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 
tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=53.0
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, 
al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i l’informe de Secretaria sobre el procediment, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar Provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció 

i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, 

així com el seu text refós. 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:(2) 
  

 Ordenança Fiscal 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Ordenança Fiscal 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 Ordenança Fiscal 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana.  
 Ordenança Fiscal 8 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 Ordenança Fiscal 13 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals 

 Ordenança Fiscal 18 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol 
 Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments 

municipals  
 Ordenança Fiscal 32 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis al complex esportiu 

municipal 
 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 
com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 01:39. 

 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=99.0 
 
 
 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=99.0
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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:.Sra. Carme Torres Cassany 
 

 

3.- Proposta de resolució d’aprovació definitiva del Compte General del pressupost corresponent a 

l’exercici 2017. (Exp. 1907/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 967/2018, de data 9 d’agost de 2018, es va convocar reunió de la 

Comissió Especial de Comptes. 

En data 3 de setembre de 2018, es va celebrar sessió de la Comissió Especial de Comptes. En aquesta 
sessió es va emetre informe favorable sobre el Compte General de l’exercici 2017. 
 
El termini d’exposició pública s’inicià mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 12 de 
setembre de 2018. Durant aquest termini i 8 dies hàbils més, no s’han presentat ni reclamacions ni 
objeccions relatius al Compte General de 2017. 
 
El compte general de l’Ajuntament de Cabrils de l’exercici 2017 està integrat pels estats, comptes i 
annexos i demès documents comptables dels ens següents: 
 

 Ajuntament de Cabrils. 
 Organisme Autònom Escola Bressol. 
 Organisme Autònom Museu Col·lecció Municipal. 
 Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A. 

 
Atenent el que disposa l’apartat 2, lletra f) de la Disposició Addicional 20a. de la Llei 30/1992, en la seva 
redacció efectuada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, s’inclouen també els comptes del Consorci 
Sala Teatre La Concòrdia. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 2 d’agost  de 2018. 
 
En compliment del que disposen els articles 208 al 212 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, de 
l’Ajuntament de Cabrils, integrats pels següents estats bàsics: 
 

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 47.744.102,38 euros. 
2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un estalvi de 

1.436.526,54 euros. 
3. Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna un Resultat Pressupostari Ajustat de 

2.215.458,00 euros i un Romanent de Tresoreria total de 11.149.856,17 euros, del qual resta un 
romanent disponible per a despeses generals de 8.222.178,28 euros.. 

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 7.875.507,84 euros. 
 
Segon.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, de l’Organisme Autònom 
Municipal Escola Bressol, integrat pels següents estats bàsics. 
 

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 297.735,57 euros. 
2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un  estalvi de 

28.782,93 euros. 
3. Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna un Resultat Pressupostari Ajustat de 

36.032,06 euros i un Romanent de Tresoreria total de 242.093,18 euros, que resta íntegre com 
disponible per a despeses generals. 

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 44.266,03 euros. 
 
Tercer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, de l’Organisme Autònom 
Museu Col·lecció Municipal, integrats pels següents estats bàsics: 
 

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 54.703,78 euros. 
2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un estalvi de 

10.327,49  euros 
3. Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna un Resultat Pressupostari Ajustat de 

10.321,49 euros i un Romanent de Tresoreria total de 29.993,61 euros, que resta íntegre com 
disponible per a despeses generals. 

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 10.798,57 euros. 
 
Quart.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 de la Societat Mercantil 
Serveis i Promocions Municipals, S.A., integrats pels següents estats bàsics: 
 

1. Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu igual al passiu de 1.258.760,81 euros. 
2. Compte de Resultats: en tancar l’exercici els resultats reflectien un guany de 9,64 euros. 
3. Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure igual a l’haver de 

3.076.375,94 euros. 
 
Cinquè.- Aprovar la inclusió dels comptes de l’exercici 2017 del Consorci Sala Teatre La Concòrdia 
següents: 
 

1.  Resultat Pressupostari Ajustat de 34,30 euros 
 
2. Romanent de Tresoreria total de 13.629,28 euros, que resta íntegre com disponible per a 
despeses generals. 

 
Sisè.- Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 24:58. 
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http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=1498.0 
 
 
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. 
 
Abstencions:  
 

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

 Grup municipal del PP:.Sra. Carme Torres Cassany 

 

 

 

4.- Proposta de resolució per la modificació del règim de sessions de la Junta de Govern Local (Exp. 
3057/2018) 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“Celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 
passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, el Ple va adoptar els acords necessaris per 
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de 
Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL), en la nova redacció donada a la 
mateixa per la Llei 11/19999, de 21 d’abril, reconeix a aquesta Corporació. 
 
Considerant que de conformitat amb el disposat pels articles 20.1.b) i 23 de la LBRL, en concordança 
amb els articles 48.1.b) i l’article 112 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, i altra legislació complementària, en aquest 
municipi és obligatòria la seva constitució pel fet de tenir una població de dret superior a 5.000 habitants. 
 
Atès que de conformitat amb la potestat d’autoorganització i atès que és voluntat de l’equip de govern 
fixar un nou calendari de les sessions ordinàries quinzenals de la Junta de Govern Local de forma 
permanent. 
 
Vistos els articles 112 i concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (en endavant, ROF) i 
els articles 72 a 74 i 117 a 120 del Reglament Orgànic Municipal (en endavant, ROM), aprovat 
definitivament en sessió plenària ordinària de data 27 de novembre de 2008 i publicat al Butlletí Oficial de 
la Província núm. 304, de 19 de desembre de 2008. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que tinc conferides, proposo al PLE l’adopció dels 
següents  

ACORDS 

Primer.- La Junta de Govern Local a partir del mes de novembre de 2018 realitzarà les seves sessions 
quinzenalment, a raó de dues sessions mensuals, que es faran els dilluns a les 10:00 hores, sense 

http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=1498.0
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perjudici de què es puguin realitzar altres sessions amb caràcter extraordinari i extraordinari i urgent. 
 
Segon.- Facultar a la senyora Alcaldessa per suspendre la realització de les sessions de la Junta de 
Govern Local del mes d’agost i per alterar les que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com 
conseqüència dels períodes de vacances, quan això no suposi un perjudici per la gestió dels assumptes 
municipals, així com també per posposar o avançar la realització de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local, dins la mateixa setmana de la seva realització, quan el dia fixat sigui festiu. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores municipals i als caps dels diferents 
departaments municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al Portal de la Transparència.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 32:00. 
 
http://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=1920.0 
 
 
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. 
 
Abstencions:  
 

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

 Grup municipal del PP:.Sra. Carme Torres Cassany 
 
 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són dos 
quarts i cinc de vuit 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/85112c0d661f71b40166b0535c3a02c4?startAt=1920.0

