
  
 
 

 
 

ACTA DE PLE NÚM. 3/2018 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2018 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:05 h. 
DATA:      31 de maig de 2018 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores i cinc minuts del dia trenta-u de maig 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 
     Sr. Xavier Viudez i Cardona 
     Sra. Maite Viñals Clemente 
     Sr. Raül Serra Fabregà 
 
Secretària accidental   Sra. Gemma Álvarez Martínez  
 
Interventor accidental  Sr. Jordi Piera Castellví 

 
 

NO ASSISTENTS 
 

Excusen 
 
Regidors/res    Sr. Peter Oberle  
     Sra. Carme Torres Cassany 
     Sra. Laia Ferrer Sellés  

 
 
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’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de març de 2018.-  
 
Part resolutiva de la sessió 
 
2.- Dictamen d’aprovació inicial del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Cabrils i ens 
dependents, sota el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, adaptat al RD 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.- 
 



  
 
 

 
 

3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals.- 
 
4.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 32, reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal.- 
 
5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació del Reglament bàsic d’ús i de funcionament intern de 
l’Hotel d’entitats.- 
 
6.- Dictamen d’aprovació del conveni de delegació de competència a favor de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar per a la contractació de les obres de substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria 
mancomunada.- 
 
7.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC i MUC per a la protecció del corall vermell 
al litoral català.- 
 
8.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU i ERC en defensa del model sanitari català i la 
universalització de l’atenció sanitària.- 
 
Part no resolutiva de la sessió 
 
9.- Mocions.- 
 
10.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2018.- 
 
11.- Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 1176, 1177 i 1178, d’aprovació de la liquidació dels 
pressupostos corresponents a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Cabrils, l’Organisme Autònom Museu-
col·lecció Municipal i l’Organisme Autònom Escola Bressol.- 
 
12.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 541 relatiu a la sol·licitud de suport tècnic a Diputació de 
Barcelona per a la realització d’un Pla Econòmic Financer.- 
 
13.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 434 relatiu al nomenament de personal eventual.- 
 
14.- 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.- 
 
15.- Precs i preguntes.- 
 

Lectura de manifest contra la Sentència judicial de “La Manada” 

 
Abans de procedir amb els punts inclosos a l’ordre del dia, la Sra. Maite Viñals fa lectura d’un manifest 
contra la Sentència judicial de “La Manada”. 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:05:17 a 
00:07:01. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=307.0 
 
 

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de març de 2018 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 29 de març de 2018. 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=307.0


  
 
 

 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:07:39 a 
00:07:59. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=459.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 
 

2.- Dictamen d’aprovació inicial del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Cabrils i ens 
dependents, sota el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, adaptat al RD 424/2017, de 
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local va 

modificar els articles 213 i 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), tot introduint una ordre directa al govern 

estatal per a la regulació dels procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, 

entre altres, de reforçar el control econòmic-pressupostari i el paper de la funció interventora en les 

entitats locals. 

 

El Ministeri d’Hisenda i unció Pública, en exercici de la tasca encomenada, ha elaborat i aprovat el 

Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, el qual ha 

estat aprovat per Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril. El nou Reglament de Control iniciarà la seva 

vigència a partir de l’ 1 de juliol de 2018. 

 

L’article 13 del Reglament de Control preveu la possibilitat d’establir com a règim de fiscalització i 

intervenció de les despeses un règim especial que suposa comprovar, amb caràcter previ a la seva 

aprovació, que els expedients compleixen amb un requisits considerats bàsics tant pel legislador com per 

la pròpia corporació. L’establiment d’aquest règim limitat fa sotmetre aquests mateixos expedients a un 

control ple posterior en el marc de l’exercici del control financer que també té atribuïda la Intervenció de 

Fons. 

 

L’establiment d’una fiscalització limitada prèvia ja es troba contemplat en l’article 219 del TRLHL, i fins 

ara es venia regulant internament a la corporació a través de les Bases d’Execució del Pressupost. Amb 

l’aprovació del present acord es concreta i s’amplia el detall del seu abast. 

 

Per als casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es 

limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents: 

 

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa o 

obligació que es proposi contreure. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=459.0


  
 
 

 
 

 

b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. 

 

c) Els altres aspectes que, per la seva trascendència en el procés de gestió, determini el Ple a proposta 

del President i previ informe de l’òrgan interventor. 

 

 

Com a novetat, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, 

trascendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte 

l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les 

entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn. 

 

Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest Reglament, quan s’efectuï la intervenció prèvia de 

la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions caldrà també comprovar allò que preveu 

l’article 19 del Reglament de control, que es resumeix en: 

 

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades favorablement, quan 

correspongui. 

 

b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions aplicables i en tot cas consti: 

la identificació del creditor, l’import de l’obligació i les prestacions realitzades o altres causes de les quals 

derivi l’obligació del pagament. 

 

c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i conforma de la prestació. 

 

Si bé l’establiment d’una fiscalització limitada prèvia és potestativa, l’Ajuntament de Cabrils considera 

adient acollir-se a aquest règim especial de fiscalització, per tal que els diferents serveis siguin 

coneixedors d’una forma més sistemàtica de tots aquells extrems considerats de bàsic compliment per a 

que l’expedient pugui ser inicialment aprovat.  

 

D’acord amb l’article 13 del Reglament de Control, per a la determinació dels requisits considerats bàsics 

cal atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la transparència, l no discriminació i la igualtat de tracte 

en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del 

Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de l’1 de juliol de 2011, en tot allò que 

sigui d’aplicació a les Entitats Locals.  

 

Els tipus de despesa s’han classificat dins de les següents àrees: 

 

 Personal 

 Contractació 

 Subvencions i transferències 

 Expedients urbanístics 

 Despeses financeres 
 

Pel que fa  a la fiscalització prèvia de drets i ingressos, d’acord amb l’article 9 del Reglament de Control 

es pot substituir per la nota en comptabilitat.  

 

L’esmentat règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia així com la nota en comptabilitat serà 

d’aplicació a l’Ajuntament de Cabrils i als seus ens dependents subjectes a funció interventora. 

 



  
 
 

 
 

D’acord amb l’article 13 del Reglament de Control, la competència per a l’aprovació de la implantació del 

règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple, a proposta del President i previ 

informe de la Intervenció de Fons; i d’acord amb l’article 9 del mateix reglament també correspon al Ple 

la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la nota en comptabilitat. 

 

Atès que la Intervenció ha emès el seu informe per a l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics, el qual obra en l’expedient. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 

 

Per tot l’exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el TRLHL, el Reglament de 

Control i l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, es proposa al Ple, l’adopció dels 

següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Establir el règim de control intern de les despeses de l’Ajuntament de Cabrils i els seus Ens 

dependents en la modalitat de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i plena 

posterior a través del control financer permanent, que es durà a terme conforme a l’establert als articles 

214 a 223 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, Reial Decret 424/2017 de Control Intern de les entitats del sector públic local i conforme a 

l’establert al present acord del Ple de la Corporació. 

 

Segon.- Establir el règim de control intern dels ingressos de l’Ajuntament de Cabrils i els seus Ens 

dependents en la modalitat de presa de raó en comptabilitat i actuacions de comprovació posteriors 

mitjançant el control financer permanent, que es durà a terme conforme a l’establert als articles 214 a 

223 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

Reial Decret 424/2017 de Control Intern de les entitats del sector públic local i conforme a l’establert al 

present acord del Ple de la Corporació. 

 

Tercer.- Aprovar inicialment el Reglament de control intern de l’Ajuntament de Cabrils i els seus Ens 

dependents i participats que s’adjunta com Annex I. 

 

Quart.- Sotmetre a informació públic els presents acords, pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi 

puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 

taulell d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de el dia 

següent de la publicació de l’anunci al BOP. 

 

Cinquè.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 

pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 

cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.  

 

Sisè.- Determinar com a data d’entrada en vigor dels anteriors acords el dia 1 de juliol de 2018. 

 

Setè.- Donar trasllat del present acord i del text del Reglament als Departaments de l’ajuntament de 

Cabrils i als ens dependents als efectes del seu compliment.” 

 
 
 
 



  
 
 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:08:00 a 
00:19:59. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=480.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 

 

3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la 

taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Expedient 1496/2018, relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per 
la prestació del servei d’ús d’equipaments municipals.  
 
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 dels tributs locals. 
 
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 com a estri de comunicació informativa dels 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.  
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, obeeixen al compliment de 
les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vist la Memòria justificativa de la Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració Institucional. 
 
Vist l’informe de legalitat emès per la secretària accidental i l’informe econòmic emès per l’interventor 
accidental. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=480.0


  
 
 

 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per 
la prestació del servei d’ús d’equipaments municipals, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit:  
 

“Article 4t.  Beneficis fiscals 

 

1. Les persones empadronades en el municipi gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de l’import de la 

quota tributària per la utilització d’equipaments municipals per celebració de casaments, bateigs i 

comunions, així com reportatges fotogràfics vinculats amb els actes abans referenciats. 

 

2. Quedaran exempts del pagament de la taxa per la utilització puntual dels equipaments municipals, els 

subjectes passius que siguin un grup polític municipal de Cabrils o una entitat local sense ànim de lucre 

sempre i quan siguin actes sense finalitat lucrativa. A més, serà d’obligat compliment el dipòsit previ de 

la tarifa 5 relativa a la fiança i el pagament de la taxa relativa a la neteja d’equipaments quan sigui un 

acte obert al públic en general. 

 
3. Es podrà declarar la exempció o reducció de la taxa per la utilització d’equipaments municipals a les 
entitats, organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre, degudament inscrites al registre 
municipal d’entitats,  que col·laborin amb l’Ajuntament en la gestió de serveis d’interès cultural o de promoció 
de la convivència previ acord d’Alcaldia, i sempre que s’acrediti el compliment de les finalitats mitjançant la 
presentació del projecte i subscripció del conveni amb l’Ajuntament per concretar l’abast de la gestió i 
participació.  
 
Article 5è. Quota tributària  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes: 
 

o Tarifa 1: Per la utilització per celebració de casaments, bateigs, comunions, reportatges 
fotogràfics vinculats a aquests actes: 192€ per acte. 

 
o Tarifa 2: Per la utilització puntual de l’espai 
o A) per a seminaris, col·loquis i reunions i altres actes de caràcter sociocultural amb finalitat 

lucrativa, desenvolupats per entitats, associacions i/o grups de veïns consolidats,: 60€ 
per acte i dia. 

o B) per a rodatges cinematogràfics i sessions fotogràfiques: 100€ per cada espai i fracció de 
dia (fracció= màx. 8 hores) 

 
o Tarifa 3: Per la utilització de l’espai per a cursos o tallers o altres activitats formatives de 

programació regular o periòdica:  
 
3.1 Per entitats degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Cabrils 
 

 Fins a 2 dies setmanals (màxim 6h/setmanals): 60€/mes  

 A partir de 3 dies setmanals (fins a un màxim 12h/setmanals): 100€/mes 
 

3.2. Per a particulars (segons especifica annex 1 del Reglament d’Activitats Cíviques) 

NOMBRE D’ALUMNES DE L’ACTIVITAT 
(MITJANA MENSUAL) 

PREU HORA 

0-5 ALUMNES PER CLASSE 3€ 

6-10 ALUMNES PER CLASSE 5€ 

11-20 ALUMNES PER CLASSE 8€ 



  
 
 

 
 

21-49 ALUMNES PER CLASSE 11€ 

MÉS DE 50 ALUMNES PER CLASSE 15€ 

 
 

o Tarifa 4: Per a la realització d’exposicions. Pel servei d’utilització de l’espai: 25€ setmanals. 
 
o Tarifa 5: Fixar una fiança de 100€ quan es cedeixi un espai i/o material a persones físiques o 

jurídiques, o a entitats del poble, inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament i que l’hagi 
sol·licitat per a la celebració d’una activitat cívica o lúdica. Aquesta fiança té l’objectiu de 
cobrir els possibles desperfectes que es puguin ocasionar per l’ús inadequat de l’espai i/o el 
material cedit” 

 
Tarifa 6 – Per utilització de l’espai que comporti serveis de neteja extraordinaris, (obligatori quan 
hi hagi consum de begudes i/o aliments): 30 €” 
 
Segon.- Adaptar la redacció de la Disposició final de l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa 
per la prestació del servei d’ús d’equipaments municipals, per tal d’encabir-hi la modificació aprovada en 
l’acord primer, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit:  
 
“Disposició Final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
31 de maig de 2018, entrarà en vigor el dia XX.XX.XXXX un cop publicada l’aprovació definitiva i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.” 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a exposició pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al tauler d’edictes de la corporació i la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
Quart.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, amb la inclusió del text complet de l’ordenança.  
 
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, 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 que s’hagin 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat de tràmit 

ulterior, llevat de la publicació.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:20:00 a 
00:28:26. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=1200.0 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
 
 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=1200.0


  
 
 

 
 

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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente.  

 

 

4.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 32, reguladora de la 

taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Expedient 1504/2018, relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per 

la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal.  

 

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 dels tributs locals. 

 

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 com a estri de comunicació informativa dels 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.  

 

Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, obeeixen al compliment de 

les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vist la Memòria justificativa de la Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració Institucional. 

 

Vist l’informe de legalitat emès per la secretària accidental i l’informe econòmic emès per l’interventor 

accidental. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 32, reguladora 

de la taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal, d’acord amb el redactat que 

s’exposa de seguit:  

 



  
 
 

 
 

“Article 6. Quota tributària 

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

 
1.  

DESPESES ADMINISTRATIVES D' INSCRIPCIÓ PREU 

INSCRIPCIÓ MATRÍCULA 83,34* 

 

 

2. 

TARIFES ABONATS   PREU MENSUAL 

ADULT 

TARIFA ADULT (24 - 64 anys) 41,67 

TARIFA ADULT (conjunta) 38,89 

TARIFA ADULT MATINS(**) 31,48 

TARIFA ADULT CAP DE SETMANA (**) 27,78 

GRUPS D'EDAT 

TARIFA MINI (0 - 4 anys) 0,00 

TARIFA JUNIOR (5 - 16 anys) 33,33 

TARIFA JOVE (17 - 24 anys) 35,42 

TARIFA SÈNIOR (+65 anys i pensionistes) 33,33 

TARIFA SÈNIOR MATINS (7 a 14h) 25,00 

FAMILIARS 

1 ADULT + 1 FILL MENOR 16 ANYS 57,85 

1 ADULT + 2 o MÉS FILLS MENOR 16 ANYS 67,77 

2 ADULTS + 1 FILL MENOR 16 ANYS 90,91 

2 ADULTS + 2 o MÉS FILLS MENORS DE 16 ANYS 103,31 

CABRILS ARA! CABRILS ARA! Segons criteris (*) 36,11 

ANUAL TARIFA ANUAL DESC. 15 % 

   

(*) L’import de la matrícula podrà ser objecte de modificacions, segons promocions que s’acordin.  

 

(** )Tarifa Cabrils ARA!: Per a socis i esportistes acreditats d'entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i per a treballadors de 

l'Ajuntament de Cabrils. 

 

(***) Tarifes a extingir que es mantindran per a les altes ja efectuades fins a la baixa o canvi de modalitat i no s’oferten a nous 

abonats. 

 

 

 

3. 

 

TARIFES MANTENIMENT D’ABONATS PREU 

MANTENIMENT TOTAL MALALTIA O FEINA amb justificant 8,33 

MANTENIMENT 50% VACANCES / SENSE JUSTIFICAR 50% 

 

 



  
 
 

 
 

 

4. 

TARIFA USUARIS    PREU 

USUARI PUNTUAL 

ENTRADA PUNTUAL 9,26 

* ENTRADA PUNTUAL BONIFICADA 4,63 

BONO 10 ENTRADES 64,82 

USUARI SETMANES PUNTUALS 

1 SETMANA 20,00 

2 SETMANES 30,00 

1 MES 50,42 

CASALS ENTITATS ESPORTIVES** 2 euros per persona/dia  

 

* Entrada puntual bonificada: Per tots els grups d'edat excepte adults de 24 a 64 anys i per a els que disposin de la targeta 

“Esport i lleure. Fem salut!” 

 

** Màxim 1 hora d’ús de l’equipament. Segons disponibilitat d’espai i horari.  

 

 

5. 

TARIFES CURSETISTES   PREUS 

CURSETS NATACIÓ   CONCEPTE  ABONAT NO ABONAT 

TRIMESTRAL ADULT 
1 dia setmana 55,54 83,31 

2 dies setmana 83,33 125,00 

TRIMESTRAL EMBARASSADA 
1 dia setmana 55,54 83,31 

2 dies setmana 83,33 125,00 

TRIM. INFANTIL (12-18 anys) 
1 dia setmana 55,54 83,31 

2 dies setmana 83,33 125,00 

TRIM. INFANTIL (6 - 11 anys) 
1 dia setmana 55,54 83,31 

2 dies setmana 83,33 125,00 

TRIM. INFANTIL (2 - 5 anys) 
1 dia setmana 69,47 104,21 

2 dies setmana 111,12 166,68 

TRIMESTRAL NADONS 1 dia setmana 86,52 129,78 

TRIMESTRAL ESCOLES 1 dia setmana 69,47 104,21 

INTENSIUS D'UN MES 
1 dia setmana 42,03 63,05 

1 dia setmana 51,31 76,97 

 

 

ACTIVITAT DIRIGIDA MENORS 16 ANYS A SALA DE DIRIGIDES 9,50  36,00 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

6. 

Servei d’entrenaments personals: 

 

E.P. 1 

HORA    E.P. 30 MIN  

SESSIONS PERSONES PREU  SESSIONS PERSONES PREU 

1 1 37,19  1 1 18,60 

1 2 61,98  1 2 30,99 

1 3 82,64  5 1 91,12 

5 1 181,82  5 2 151,86 

5 2 303,72  10 1 175,62 

5 3 404,96  10 2 293,39 

10 1 351,24  20 1 334,71 

10 2 582,64  20 2 557,85 

10 3 776,86     

20 1 669,42     

20 2 1115,70     

20 3 1487,60     

 

No abonats, per cada entrenament es sumaran 9,26€ d’entrada puntual. 

 

 

7. 

TARIFES CASALS ESTIU PREUS 

FAMÍLIA AMB 1 FILL 
Acollida  

 

MATINS                                    

de 9 a 13 h. 

TOT EL DIA                            de 

9 a 17 h.                                    

servei menjador inclòs 

1 SETMANA 16,50 75,00 135,00 

2 SETMANES 31,00 135,00 245,00 

3 SETMANES 43,50 185,00 340,00 

4 SETMANES 54,00 220,00 420,00 

5 SETMANES 62,00 250,00 480,00 

 

 

TARIFES CASALS ESTIU PREUS 

FAMÍLIA AMB 2 FILLS 
Acollida  

 

MATINS                                    

de 9 a 13 h. 

TOT EL DIA                            de 

9 a 17 h.                                    

servei menjador inclòs 

1 SETMANA 31,00 135,00 245,00 

2 SETMANES 54,00 220,00 420,00 

3 SETMANES 70,00 280,00 535,00 

4 SETMANES 86,00 340,00 645,00 

5 SETMANES 102,00 400,00 745,00 

 



  
 
 

 
 

TARIFES CASALS ESTIU PREUS 

FAMÍLIA AMB 3 FILLS 
Acollida  

 

MATINS                                    

de 9 a 13 h. 

TOT EL DIA                            de 

9 a 17 h.                                    

servei menjador inclòs 

1 SETMANA 43,50 185,00 340,00 

2 SETMANES 70,00 280,00 535,00 

3 SETMANES 94,00 370,00 695,00 

4 SETMANES 118,00 460,00 845,00 

5 SETMANES 140,00 555,00 995,00 

 

TARIFES CASALS ESTIU PREUS 

FAMÍLIA AMB 4 FILLS 
Acollida  

 

MATINS                                    

de 9 a 13 h. 

TOT EL DIA                            de 

9 a 17 h.                                    

servei menjador inclòs 

1 SETMANA 54,00 220,00 420,00 

2 SETMANES 86,00 340,00 645,00 

3 SETMANES 118,00 460,00 845,00 

4 SETMANES 146,00 585,00 1045,00 

5 SETMANES 170,00 705,00 1245,00 

 

 

8. 

Altres tarifes del servei: 

 

Servei lloguer tovallola: 10,08 € / mes 

Servei compra  tovallola:  2,50 € 

 
 

9.  

 

TARIFES D’ESPAIS PUNTUALS  

art.26 Reglament CEM 

  PREU 

SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES Inclou vestidors 90 €/hora 

ÚS DE VESTIDORS No exclusiu 25 € 

PISCINA PETITA  90 €/hora 

PISCINA GRAN 1 carril 55 €/hora 

ÚS DE VESTIDORS INFANTILS  25 € 

 

” 

 

Segon.- Adaptar la redacció de la Disposició final de l’Ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa 

per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal, per tal d’encabir-hi la modificació aprovada en 

l’acord primer, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit:  

 



  
 
 

 
 

“Disposició Final 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 

31 de maig de 2018, entrarà en vigor el dia XX.XX.XXXX un cop publicada l’aprovació definitiva i es 

mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.” 

 

Tercer.- Sotmetre el present acord a exposició pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la 

inserció de l’anunci corresponent al tauler d’edictes de la corporació i la seva publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 

 

Quart.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província, amb la inclusió del text complet de l’ordenança.  

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:28:27 a 
00:31:04. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=1707.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 
 

 

5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació del Reglament bàsic d’ús i de funcionament intern de 
l’Hotel d’entitats 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Atès que l’Ajuntament de Cabrils disposa del Reglament bàsic d’ús i de funcionament intern de l’Hotel 

d’entitats. 

 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 

amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d)  i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, 

llevat de les que formen part de plans i dels instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i 

el reglament orgànic de la corporació. 

 

Atès que l’article 178.1 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, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=1707.0


  
 
 

 
 

definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la 

informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

 

Vist la memòria elaborada per la regidoria de Participació, Transparència i Regeneració Institucional 

 

Vist l’informe de Secretaria. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament bàsic d’ús i de funcionament intern de l’hotel 

d’entitats. El text dels articles que es modifiquen s’incorporen a continuació: 

 

“II.- Descripció i distribució dels espais 

 

L’Hotel d’Entitats disposa de dos plantes, i de dos patis. Aquest espais que poden ser objecte de 

cessió són : 

 

Planta baixa:  

 Sala 0 

 Sala 1  

 Sala 2 

 Sala Gran 

 Magatzem  

 

Planta Primera: 

 Sala 3 

 Sala 4 

 Sala 5 

 Sala 6 

 Sala 7 
 

 

VI.- Horaris 

 

L’horari general de l’Hotel d’Entitats és de 15 a 23 h, de dilluns a divendres. S’han de tenir en 

compte però, les següents particularitats: 

 

 L’horari d’obertura i tancament podrà allargar-se o modificar de mutu acord amb l’Ajuntament, en 
els casos en què ho requereixi una activitat en concret. 

 L’entitat organitzadora d’activitats serà la responsable de les instal·lacions en tot moment, i malgrat 
que puguin allargar-se els horaris. 
 

VII. Cessió per utilització dels espais 

 

L’Hotel d’Entitats disposa de sales, per cedir a grups i entitats interessades en organitzar les seves 

activitats i/o reunions. La cessió serà regulada en funció d’aquest reglament i de les ordenances 

fiscals vigents. 



  
 
 

 
 

 

L’ús de les sales és gratuït, sempre que es compleixi aquest reglament. 

 

Per poder optar a la cessió de les sales, de forma puntual o periòdica, les entitats hauran de 

realitzar la petició a la Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració Institucional. Totes 

les sol·licituds s’han de dirigir per escrit al Registre General de l’Ajuntament. 

 

La concessió de la utilització periòdica de l’ús de les sales no serà mai superior a un any. Aquesta 

concessió serà revisada cada any, prèvia sol·licitud de l’entitat interessada. 

 

La concessió de la utilització de les sales es realitzarà segons una valoració basada en els 

següents ítems: 

 

- Ser una entitat local. 

- Que fomenti la participació ciutadana. 

- Que organitzin activitats periòdiques i obertes al poble. 

- Que siguin activitats pel bé col·lectiu. 

- Que no disposin de local propi. 

 

La concessió de les sales de forma periòdica no significa un ús exclusiu de les sales. 

 

La utilització puntual de la sala de reunions i la sala de conferències és oberta a totes aquelles 

entitats, grups o col·lectius de Cabrils que manifestin un interès per a desenvolupar una activitat. 

 

Les activitats que impliquin la utilització d’espais que siguin comuns (patis, vestíbuls...) hauran de 

ser previstes amb períodes amplis de temps, per tal que es puguin coordinar correctament. 

 

Tindran prioritat les activitats organitzades per qualsevol Regidoria de l’Ajuntament de Cabrils i 

l’ordre de reserva serà per antiguitat de la demanda. 

 

Les persones usuàries, en cap cas, deixaran les sales brutes o en desordre. La tasca de netejar i 

endreçar allò que s’hagi pogut embrutar correspon al grup o entitat que les hagi fet servir. 

 

En cas de què s’hagin produït danys o desordres materials irreparables s’haurà de notificar a la 

Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració Institucional. 

 

Es podran realitzar queixes formals i/o denúncies si no es respecta el reglament de l’equipament o 

si s’interfereix negativament en el transcurs d’una activitat. Aquestes es podran fer arribar a 

l’Ajuntament, mitjançant els fulls d’incidències de l’Hotel d’Entitats. 

 

Cada entitat utilitzarà els espais durant els dies i horaris que li ha estat destinada en funció de les 

seves necessitats. 

 

Per formalitzar l’ús d’aquest espai caldrà, per part de les entitats interessades, l’acceptació plena 

d’aquest reglament i la seva signatura.” 

 

Segon.- Adaptar la redacció de la Disposició final per tal d’encabir-hi la modificació aprovada en l’acord 

primer, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit:  

 



  
 
 

 
 

“DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació, conforme a allò que s’estableix a 

l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’article 66.1 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals de Catalunya. 

 

La darrera modificació del Reglament és la que afecta la redacció dels apartats II, VI i VII, aprovada 

inicialment en sessió plenària de 31 de maig de 2018.” 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest acord inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que es puguin 

presentar al·legacions i/o reclamacions. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 

següent de la publicació de l’anunci al BOP.  

 

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 

pública, la modificació del Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament 

sense cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:31:05 a 
00:34:35. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=1865.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 

 

 

6.- Dictamen d’aprovació del conveni de delegació de competència a favor de l’Ajuntament de Vilassar de 

Mar per a la contractació de les obres de substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria 

mancomunada 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 1469/2018:  Conveni entre l’Ajuntament de Cabrils, l’Ajuntament de Vilassar de Mar i 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per a la delegació de la competència a favor de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar per a la contractació d’unes obres a la deixalleria mancomunada.  
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=1865.0


  
 
 

 
 

 
2.- ANTECEDENTS 
 
Els Ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils van subscriure l’any 2001 un conveni per a 
l’execució del projecte de les obres de construcció de la deixalleria i la seva utilització per part dels tres 
municipis. 
 
Atès que amb el transcurs del temps la tanca que envolta la deixalleria s’ha malmès i no impedeix l’accés 
furtiu al seu interior, és necessari substituir-la per una que a més millori la seguretat. 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Mar s’ha encarregat d’elaborar un projecte d’obres amb un pressupost 
d’execució total de 42.887,28€+IVA (total, 51.893,61€). 
 
Aquestes obres seran finançades pels tres municipis, corresponent a Cabrils el 22,41% de l’import total, 
resultant en 11.629,38€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.619.17 del vigent pressupost 
municipal. 
 
Vist la memòria justificativa elaborada per la Regidoria de Medi Ambient de data 17 de maig de 2018. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 
 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist el que disposa l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant, LBRL), i l’article 66.3.l) 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 (en endavant, TRLMRLC), sobre la competència 
dels municipis en matèria de tractament de residus. 
 
Vist el que disposen l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
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 a la Comissió Informativa que elevi al Ple l’adopció dels presents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Delegar la competència a l’Ajuntament de Vilassar de Mar la funció relativa a la contractació de 
l’execució material del projecte d’obres per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria 
mancomunada del Camí del Mig. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i 
Cabrils, per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria mancomunada del Camí del 
Mig. 
 
Tercer.- Publicar l’acord de delegació de competència al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 11.629,38€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1533.619.17 del vigent pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni i la resta de documentació que se’n derivi de 
l’adopció d’aquests acords. 
 



  
 
 

 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució als ajuntaments de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquesta resolució al departament de serveis econòmics de la Corporació, als 
efectes oportuns.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:34:36 a 
00:37:03. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2076.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 

 

 

7.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC i MUC per a la protecció del corall vermell al 
litoral català 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill d’extinció” a la llista 

vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN). A Catalunya, un 

estudi científic encarregat per la Generalitat l’any passat deixava ben clar que el corall vermell al litoral 

català es troba en estat “crític”. Per aquest motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat 

marina i protecció del litoral, la Generalitat va decretar una moratòria d’extracció de deu anys en l’àmbit 

de la seva competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de Begur i fins a la frontera francesa.  

 

En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

(MAPAMA) la necessitat d’ampliar aquesta protecció també en les aigües exteriors, que no són 

competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent resolució d’atorgament de 12 autoritzacions de 

pesca de corall vermell per exercir entre Arenys de Mar i Begur, s’ha constatat que han fet cas omís de la 

demanda i l’estudi dels científics. Així mateix, existeix un doble perjudici: d’una banda contra la 

conservació d’aquest recurs permetent que continuï la seva sobreexplotació i, alhora, dificultant 

enormement el control i la vigilància en la zona de veda. 

 

Atès que el dia 30 de gener de 2017 l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va lliurar a la Direcció 

General de Pesca i Afers Marítims l'Informe sobre l'estat de les poblacions de corall vermell (Corallium 

rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit també pel Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i 

Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, pel Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements 

Benthiques (LECOG-CNRS) i per la California State University, Northridge. D'acord amb aquest informe, 

les poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la pesca actual 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2076.0


  
 
 

 
 

sense posar-ne en perill la persistència. A més, afirma que la majoria de les poblacions es poden 

considerar ecològicament extingides. Les conclusions de l'informe recomanen a les administracions 

pesqueres competents que procedeixin amb caràcter d'urgència al tancament de la pesquera mitjançant 

l'establiment d'una moratòria de 20 anys ampliable. 

 

Atès que el 7 d’abril a Catalunya s’aprova l’Ordre ARP/59/2017 per reduir les llicències per a la pesca 

que corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió temporal de la pesca fins el 31/12/2027. 

 

Atès que el 2 de novembre s’aprova l’Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada des del Ministeri 

d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pel que es convocava el procediment d’autorització per 

a l’extracció i venda de corall vermell establint com a zona de veda les aigües exteriors des del cap de 

Begur fins a França. 

 

Atès que el 21 de desembre de 2017 es va remetre a la Directora General de Recursos Pesquers de la 

Secretaria General de Pesca del MAPAMA un escrit del Director General de Pesca i Afers Marítims 

sol·licitant reconsiderar la decisió d’atorgar aquestes autoritzacions, citant l’informe científic de gener de 

2017 signat pel 14 científics que alertava de la precària situació del corall al litoral català.  

Atès que el 6 d’abril es publica la Resolució de les autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en 

aigües exteriors per al període comprès entre el 10/04/2018 i el 09/04/2020, adjudicant 12 llicències en 

zona 1 de Catalunya incloent àrees d’alt valor ecològic com les Illes Formigues. 

 

Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament restrictiva de la pròpia 

normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO l’any passat.  

 

Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al medi ambient i per 

al creixement i la reproducció del corall vermell i no es té constància de com ni quan es revertiran els 

danys. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 

Per tot l’exposat, els grups municipals de PDiU, ERC i MUC proposen al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar l’adjudicació de les 

llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors al litoral català. 

Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a respectar la moratòria 

decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les totes les aigües exteriors de 

Catalunya. 

Tercer. Instar el Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control de la pesca furtiva 

amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives d’aquesta pràctica i a eradicar la 

sensació d’invulnerabilitat dels furtius. 

Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall per potenciar les 

campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l'elevat valor ambiental del corall i el risc de la 

seva explotació extractiva i l'alternativa d'explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la 

zona en concret. 



  
 
 

 
 

Cinquè. Col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la sensibilització i la 

conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural que cal preservar. 

Sisè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), 

a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics al 

Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació 

ENT.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:37:04 a 
00:39:24. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2224.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 
 
 

 

8.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU i ERC en defensa del model sanitari català i la 
universalització de l’atenció sanitària 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del 
Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per 
mitjà del Servei Català de Salut. 

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que 
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes i els 
catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan 
legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 
23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.  

Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat ha volgut 
transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalització de l’atenció 
sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les persones està recollit i emparat a la 
Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han 
estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal 
Constitucional. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2224.0


  
 
 

 
 

L’aprovació de la Llei 2/2017 va  deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un atac 
competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim. 

Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de Salut es 
correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat 
de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.  

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de maig de 2018. 

Per tots aquests motius, els grups municipals de PDiU i ERC proposen al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de l’Estat 
espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la 

universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 

Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la utilització constant 
del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada a través dels 
nostres legítims representants al Parlament de Catalunya. 

Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que garanteix 
l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre Estatut i a 
múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol. 

Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model davant els 
partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, diversa i inclusiva. 

Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per professionals 
sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut. 

Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalistes del nostre 
país (ACM i FMC).” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:39:25 a 
00:48:09. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2365.0 
 
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, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà i Maite Viñals 
Clemente. 
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9.- Mocions 

 
No se’n presenten.  
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:48:10 a 
00:48:13. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2890.0 

 
 

10.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2018 

 

El Ple resta assabentat de l’informe trimestral de morositat corresponent al primer trimestre de 2018, 
essent com segueix: 

“La Tresoreria municipal ha elaborat l’informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
contra la Morositat 15/2010, pel pagament de les obligacions en un màxim de 30 dies per a l’exercici 
2018, a data 31 de març de 2018. 
 
En compliment del que disposen els articles 4.4 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Per tot això, es dóna compte al Ple de la corporació del següent: 
 
Primer- Donar compte de l’informe de tresoreria, sobre les obligacions de despesa per les que hagi 
transcorregut més de 30 dies des de la data de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, a 
data 31 de març de 2018. 
 
Segon.- Publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de 
tramitació en el termini de 15 dies.” 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:48:14 a 
00:49:56. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2894.0 
 
 
 

11.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, d’aprovació de la liquidació dels pressupostos corresponents a 
l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Cabrils, l’Organisme Autònom Museu-col·lecció Municipal i l’Organisme 
Autònom Escola Bressol 

 

El Ple de la Corporació resta assabentat dels decrets que literalment són com segueix:  
 
“DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2017. 

 

 
Atès que amb data 11/05/2018 es van dictar els Decrets d’alcaldia següents: 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2890.0
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2894.0


  
 
 

 
 

 

 512/2018 - Aprovació Liquidació del Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Cabrils. 

 515/2018 - Aprovació Liquidació del Pressupost 2017 de l’OOAA Museu-col·lecció municipal. 
 
Atès que amb data 14/05/2018 es va dictar el Decret: 
 

 521/2018 - Aprovació Liquidació del Pressupost  2017 de l’OOAA Escola Bressol. 
 
Atenent al que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte del text literal de les resolucions esmentades, 
que és com segueix: 
 

 

Decret 512/2018. Aprovació de la liquidació del Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Cabrils. 

 
 
‘Identificació de l’expedient 
 
Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal del 2017. 
 
Confeccionats pel departament de Serveis Econòmics els estats demostratius de la Liquidació del 
Pressupost de 2017, per a la seva aprovació i practicada la revisió dels estats comptables al 
tancament per part del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
En ús de l’atribució que em confereix l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i l’article 90.1 
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril. 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost del 2017, segons el següent detall: 
 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
(+) Drets Reconeguts nets.                               12.043.944,11 
(-)  Obligacions Reconegudes netes.                              10.620.646,37 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI                    1.673.483,47 
 
(-)  Desviacions positives de finançament.                      966.526,87 
(+) Desviacions negatives de finançament                      385.099,05 
(+) Despeses finançades amb Romanent  
      de Tresoreria per despeses generals.                   1.373.588,08 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT         2.215.458,00 



  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 
(+) Deutors pendents de cobrament a final de 
      l’exercici.            5.547.928,83 
(-)  Creditors pendents de pagament a final de 
      l’exercici.            2.265.715,96 
(-)  Partides pendents d’aplicació.                                    7.864,54 
(+) Fons líquids a la Tresoreria a final de l’exercici.                        7.875.507,84 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL                 11.149.856,17 
 
(-)  Provisió Drets dubtós cobrament.                  1.598.079,80 
 
(-)  Romanent de Tresoreria afectat a despeses 
      amb finançament finalista.                   1.329.598,09 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS                8.222.178,28 
 
 
SEGON.- Donar-me per assabentat de l’informe emès per el tresorer relatiu a la previsió de drets 
pendents de cobrament de difícil o impossible realització que pugen l’import preventiu de 
1.598.079,80 euros. Amb això i tenint en compte el saldo de compromisos de despeses a incorporar 
amb afectació del romanent,  el ROMANENT DE TRESORERIA PER FINANÇAR DESPESES 
GENERALS, queda reduït a 8.222.178,08 euros. 
 
TERCER.-  Donar compte al ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, de la present 
resolució, atès el que disposa l’article 193.4 del TRLHL. 
 
QUART.- Trametre còpia de la liquidació del pressupost de 2017 a que es refereix el present decret, 
tant a l’administració de l’Estat com a la de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb el que 
determina l’article 193.5 TRLHL.  
 
Cabrils, 11 de maig de 2018. 
 
L’Alcaldessa      En dono fe 
       La Secretària.  
 
Avelina Morales Serra    Rebeca Just Cobos’ 
 
 
 

Decret 515/2018. Aprovació Liquidació Pressupost exercici 2017 OOAA Museu-col·lecció municipal. 

 
 
‘Identificació de l’expedient 
 
Aprovar la liquidació del Pressupost de 2017 de l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció  Municipal. 
 
Confeccionats pel departament de Serveis Econòmics els estats demostratius de la Liquidació del 
Pressupost de 2017, per a la seva aprovació i practicada la revisió dels estats comptables al 



  
 
 

 
 

tancament per part del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’informe d’intervenció que obra en l’expedient. 
 
En ús de l’atribució que em confereix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, (TRLHL) i l’article 90.1 
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril. 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de 2017 de l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció 
Municipal, segons el següent detall: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
(+) Drets Reconeguts nets.                      26.700,00  
(-)  Obligacions Reconegudes netes.                     17.497,76 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI                     9.202,24 
 
(-)  Desviacions positives de finançament.        
(+) Desviacions negatives de finançament        
(+) Despeses finançades amb Romanent                     1.119,25 
      líquid de Tresoreria.           
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                    10.321,49   
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 
(+) Deutors pendents de cobrament a final de      20.000,00 
      l’exercici.                       
(-)  Creditors pendents de pagament a final de 
      l’exercici.              804,96 
(+) Fons líquids a la Tresoreria a final de l’exercici.                           10.798,57 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL                     29.993,61 
 
(-)  Provisió Drets dubtós cobrament.        
 
(-)  Romanent de Tresoreria afectat a despeses 
      amb finançament finalista.                - 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS            29.993,61 
 
 
SEGON.- Donar coneixement de la liquidació aprovada a la Junta de l’Organisme Autònom Museu-
Col.lecció Municipal en la primera sessió que celebri. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, de la present 
resolució, atès el que disposa l’article 193.4 del TRLHL.  
 
QUART.- Trametre còpia de la liquidació del pressupost de 2017 a que es refereix el present decret, 
tant a l’administració de l’Estat com a la de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb el que 
determina l’article 193.5 TRLHL. 
 



  
 
 

 
 

Cabrils, 11 de maig de 2018. 
 
L’Alcaldessa     En dono fe 
      La Secretària.  
 
Avelina Morales Serra   Rebeca Just Cobos’ 
 
 
 

Decret 521/2018. Aprovació Liquidació del Pressupost 2017 de l’OOAA Escola Bressol. 

 
 
‘Identificació de l’expedient 
 
Aprovar la liquidació del Pressupost de 2017 de l’Organisme Autònom Escola Bressol. 
 
Confeccionats pel departament de Serveis Econòmics els estats demostratius de la Liquidació del 
Pressupost de 2017, per a la seva aprovació i practicada la revisió dels estats comptables al 
tancament per part del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist que sempre s’han aprovat les liquidacions de pressupostos de l’Organisme Autònom, sense que 
aquest formuli proposta,  mitjançant Decret de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe d’intervenció que obra en l’expedient. 
 
En ús de l’atribució que em confereix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, (TRLHL) i l’article 90.1 
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril. 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de 2017 de l’Organisme Autònom Escola Bressol, 
segons el següent detall: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
(+) Drets Reconeguts nets.                       599.878,54 
(-)  Obligacions Reconegudes netes.                      575.936,47 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI                      23.942,07 
 
(-)  Desviacions positives de finançament.         
(+) Desviacions negatives de finançament                  
(+) Despeses finançades amb Romanent                     12.089,99 
      líquid de Tresoreria.               
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                     36.032,06             
 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 
(+) Deutors pendents de cobrament a final de 
      l’exercici.                       242.650,10 
(-)  Creditors pendents de pagament a final de 
      l’exercici.                      - 44.822,95 



  
 
 

 
 

(+) Fons líquids a la Tresoreria a final de l’exercici.                           44.266,03   
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL                          242.093,18 
 
(-)  Provisió Drets dubtós cobrament.                    - 
 
(-)  Romanent de Tresoreria afectat a despeses 
      amb finançament finalista.                  - 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS           242.093,18 
 
 
SEGON.- Donar coneixement de la liquidació aprovada a la Junta del Patronat en la primera sessió 
que celebri. 
 
TERCER.- Donar compte al ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, de la present 
resolució, atès el que disposa l’article 193.4 del TRLHL. 
 
 QUART.- Trametre còpia de la liquidació del pressupost de 2017 a que es refereix el present decret, 
tant a l’administració de l’Estat com a la de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb el que 
determina l’article 193.5 TRLHL.  
 
Cabrils,  11 de maig de 2018. 
 
L’Alcaldessa     En dono fe 
      La Secretària.  
 
Avelina Morales Serra   Rebeca Just Cobos’ 

 
 
 
Per tot això, l’alcaldia eleva al Ple el següent: 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentats i conforme amb els Decrets d’Alcaldia següents: 
 

 512/2018 - Aprovació Liquidació del Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Cabrils. 

 515/2017 - Aprovació Liquidació del Pressupost 2017 de l’OOAA Museu-col·lecció municipal. 

 521/2017 - Aprovació Liquidació del Pressupost  2017 de l’OOAA Escola Bressol.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:49:57 a 
00:55:39. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=2997.0 
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12.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 541 relatiu a la sol·licitud de suport tècnic a Diputació de 
Barcelona per a la realització d’un Pla Econòmic Financer 

 

El Ple de la Corporació resta assabentat del Decret d’Alcaldia 541/2018, que literalment és com segueix:  
 

“1.- Identificació de l’expedient  

Expedient 1176/2018: Sol·licitud de l’Assistència de la Diputació de Barcelona en matèria d’elaboració 

d’un Pla Econòmic Financer.  

 
2.- Antecedents 

La Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en el seu article 21 

determina que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute 

públic o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic financer que 

permeti en un any el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 

 

Vist que l’Ajuntament de Cabrils mitjançant Decret d’alcaldia número 512/2018, de data 11/05/2018, va 

aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2017. 

 

Vist que segons es desprèn de la liquidació esmentada i de l’informe d’Intervenció elaborat en data 

11/05/2018, es conclou que l’ajuntament ha incomplert l’objectiu de la regla de la despesa.  

 

Vist que la Diputació de Barcelona d’acord amb l’article 36.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 

de règim local disposa que és competent en matèria d’assistència i cooperació jurídica, tècnica i 

econòmica als municipis. 

 

Per tot allò anteriorment exposat, l’Ajuntament de Cabrils ha d’iniciar els tràmits necessaris per aprovar el 

Pla econòmic financer d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, sol·licitant el suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a la realització del 

mateix. 

 

En virtut de les atribucions que tinc conferides, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport tècnic per a la realització d’un Pla Econòmic 
Financer conseqüència de l’incompliment de la regla de la despesa detectat en la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2017. 

Segon.- Donar compte al Ple de l’ajuntament de Cabrils a la propera sessió ordinària als efectes 

escaients.” 

 
Per tot l’exposat anteriorment, l’alcaldia eleva al Ple de la Corporació el següent 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentats i conforme amb el Decret d’Alcaldia núm. 541/2018 de 16 de maig de 2018. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:55:40 a 
01:17:40. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=3340.0 

 

13.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 434 relatiu al nomenament de personal eventual        

 

 

El Ple de la Corporació resta assabentat del Decret d’Alcaldia 434/2018, que literalment és com segueix:  
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
“En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del Decret  Legislatiu 2/2003, de 28  d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de  Règim Local de Catalunya, 12 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat pel Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, aquest Ajuntament ha procedit a 
la  determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, mitjançant acord 
plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el passat dia 31 de març de 2016. 
 
Atès que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del  Reglament de Personal 
al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per  Decret 214/1990, de 30 de juliol, és 
competència d'aquesta Alcaldia el nomenament de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball 
de personal eventual creats pel  Ple de la Corporació. 
 
Posteriorment mitjançant Decret d’alcaldia 965/2017 de data 6 d’octubre de 2017, l’Alcaldessa va 
nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 9 d’octubre de 2017 al senyor 
Ignasi Xortó Planas.  
 
En data 21 de març de 2018 el senyor Ignasi Xortó Planas RGE 2018/1389 presenta renuncia voluntària 
amb el preavís legal, essent l’últim dia el 20 d’abril de 2018.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del senyor Ignasi Xortó Planas personal eventual d’aquest Ajuntament, 
amb efectes del dia 20 d’abril de 2018.  
 
Segon.- Nomenar amb efectes 23 d’abril de 2018 al següent personal eventual, per ocupar el lloc de 
treball que així mateix s'especifica: 
 
Nom i cognoms     DNI    Denominació   
     

  
David Bautista Tena   38.821.965-N      Coordinador/a CEM Cabrils   
     
 
Tercer.- Establir per l’esmentat lloc de treball la dedicació i descripció que consta en  la part dispositiva 
de l'acord plenari de 31 de març de 2016, pel qual es va aprovar la  relació de llocs de treball del 
personal eventual d'aquesta Corporació. 
 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=3340.0


  
 
 

 
 

Quart.- Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, en  compliment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora  de 
les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de  Catalunya, en els termes 
exigits per l'article 304.3 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 per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les 
Entitats Locals  de Catalunya. En  compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu 
Electrònica municipal  el contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat  
previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de  Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de  29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al Ple del 
compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que doni compte 
puntualment al Ple de qualsevol modificació que s’hi  produeixi. 
 
Sisè.- Notificar aquest Decret a l’interessat, així com al Departament de Recursos Humans i 
Departament de serveis econòmics d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Donar compte  al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió  que es convoqui, 
d’acord amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats 
Local.” 
 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 01:17:41 a 
01:18:21. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=4661.0 

 
 

14.- 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 01:18:22 a 
01:27:33. 
 
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=4702.0 
 
 
 

15.- Precs i preguntes 

 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 01:27:34 a 
02:17:01. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=5254.0 

 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=4661.0
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=4702.0
https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=5254.0


  
 
 

 
 

Anunci de la renúncia a l’acta de regidor del Sr. Xavier Viudez  

El Sr. Viudez anuncia la renúncia a l’acta de regidor. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la Vídeo Acta de la sessió, minut 02:17:02 a 
02:27:48. 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=8222.0 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les 
vint-i-dues hores i trenta minuts 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 

 

https://actes.cabrils.cat/session/sessionDetail/85112c0d6324f0f80163afe0d9c8007a?startAt=8222.0

