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ACTA DE PLE NÚM. 5/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:     20:00 h. 
DATA:      2 d’octubre de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia dos d’octubre de dos mil disset, 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/es 

Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos 
Sra. Marta Gómez Pons 
Sra. Maite Viñals Clemente 
Sr. Raül Serra Fabregà 
Sra. Laia Ferrer Sellés 
Sr. Peter Oberle 
Sra. Maria Carme Torres Cassany 
 
Secretària 
 

Sra. Rebeca Just Cobos 
 
El Sr. Xavier Viudez i Cardona excusa la seva assistència. 
 
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 ordinària de data 27 de juliol de 2017.  
 
I.- Part resolutiva de la sessió 
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2.-Dictamen d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a 
l’exercici 2016, així també el de l’Organisme Autònom Municipal Escola Bressol, Organisme 
Autònom Museu-Col·lecció Municipal i la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, 
S.A., a més de la inclusió dels comptes corresponents a l’exercici 2016 del Consorci Sala-
Teatre La Concòrdia. 
 
3.-Dictamend’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 21 del 
pressupost municipal del 2017, de crèdit extraordinari per utilització del superàvit de l’exercici 
2016 per inversions financerament sostenibles 
 
4.-Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 23, reguladora de 
la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials. 
 
5.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 19, reguladora de 
la taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals. 
 
6.-Dictamen d’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya 
per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que 
ingressa l’Ajuntament de Cabrils a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
 
7.- Dictamen d’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa l’Ajuntament de 
Cabrils a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
8.-Dictamen de rectificació d’error material de l’acord adoptat en sessió plenària de data 27 de 
juliol de 2017, en relació al règim de retribucions dels membres de la corporació. 
 
9.-Dictamen, a proposta dels grups municipals de PDiUnió, ERC, MUC, PSC i PP per a 
l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils al projecte “NO PUC ESPERAR!” 
 
II. Part no resolutiva de la sessió 

 
10.- Mocions 
 
11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta 
de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària. 
 
12.- Precs i preguntes 
 
 
Alcaldessa: demana als assistents realitzar un minut de silenci pels fets esdevinguts 

recentment consistents en l’assassinat de la parella del Maresme, com a símbol del rebuig als 
fets que han passat, la violència i el tràgic desenllaç. L’Ajuntament està al costat de  la família i 
per aquest motiu informa que el dia 3 d’octubre a les 20:00 hores es farà un acte davant 
l’ajuntament i emplaça a tothom a assistir.  
  
Tanmateix informa que els grups polítics municipals amb motiu dels fets esdevinguts han 
acordat realitzar un ple sense intervencions ni debats.  
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1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de juliol de 
2017  
 

Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de l’acta de 
la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.  
 
VOTACIÓ  
 

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017, és aprovada per majoria 
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 i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 

 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
 
2.- Dictamen d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a 
l’exercici 2016, així també el de l’Organisme Autònom Municipal Escola Bressol, 
Organisme Autònom Museu- Col·lecció Municipal i la societat mercantil Serveis i 
Promocions Municipals, S.A., a més de la inclusió dels comptes corresponents a 
l’exercici 2016 del Consorci Sala-Teatre La Concòrdia. 

 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 534/2017, de data 6 de juny de 2017, es va convocar 

reunió de la Comissió Especial de Comptes. 

En data 26 de juny de 2017, 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 2016 

El termini d’exposició pública s’inicià mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

data 7 de juliol de 2017. Durant aquest termini i 8 dies hàbils més, no s’han presentat ni 

reclamacions ni objeccions relatius al Compte General de 2016. 

El compte general de l’Ajuntament de Cabrils de l’exercici 2016 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. 
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 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 6 de juny  de 2017. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 21 de setembre de 2017. 

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  

ACORDS 

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 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 45.705.593,86 
euros. 

2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un estalvi de 
2.321.415,62 euros. 

3. Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna un Resultat Pressupostari Ajustat de 
2.461.574,85 euros i un Romanent de Tresoreria total de 10.173.740,11 euros, del qual 
resta un romanent disponible per a despeses generals de 7.607.583,52 euros.. 

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 7.203.650,40 euros. 
 

Segon.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 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 263.679,34 
euros. 

2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un  
desestalvi de 3.934,84 euros. 

3. Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna un Resultat Pressupostari Ajustat de 
68.403,25 euros i un Romanent de Tresoreria total de 218.151,11 euros, que resta 
íntegre com disponible per a despeses generals. 

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 111.672,25 euros. 
 

Tercer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 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 44.975,12 euros. 
2. Compte de resultats: en tancar l’exercici els resultats donaven com resultat un estalvi 

d’11.938,42  euros 
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3. Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna un Resultat Pressupostari Ajustat de 
8.247,99 euros i un Romanent de Tresoreria total de 20.785,37 euros, que resta íntegre 
com disponible per a despeses generals. 

4. Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 3.989,16 euros. 
 

Quart.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2016 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 1.259.827,06 
euros. 

2. Compte de Resultats: en tancar l’exercici els resultats reflectien un guany de 220,88 
euros. 

3. Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure igual a 
l’haver de 3.214.637,95 euros. 

 

Cinquè.- Aprovar la inclusió dels comptes de l’exercici 2016 del Consorci Sala Teatre La 

Concòrdia següents: 

1.  Resultat Pressupostari Ajustat de  -9.835,30 euros 

2. Romanent de Tresoreria total de 13.594,98 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 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

 Grup municipal de PDiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel 

Pérez García, Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta 
Gómez Pons. 

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
Abstencions: 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
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En contra: 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 

 
3.- Dictamend’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 21 del 
pressupost municipal del 2017, de crèdit extraordinari per utilització del superàvit de 
l’exercici 2016 per inversions financerament sostenibles 
 

Vist l’expedient de modificació pressupostària número 212017incoat per ordre de l’Alcaldia,  per 

utilització del superàvit de l’exercici 2016 per inversions financerament sostenibles, per un 

import de 678.962,56 euros. 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals sobre inversions financerament sostenibles i 

d’intervenció. 

Vist el que disposen, d’una banda, l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, en 

relació a les modificacions de crèdits, i per altra banda la DA 16 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 32 i DA 6ª. de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la DA 9ª. 

del RD Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de 

Comunitats Autònomes i Entitats Locals, en quant a la utilització del superàvit pressupostari.  

Atès que la DA 96a. de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

l’any 2017 ha prorrogat per a l’any 2017 la utilització del superàvit de l’exercici 2016 per a 

inversions financerament sostenibles. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 21 de setembre de 2017. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 21 del 

Pressupost Municipal de 2017 de crèdit extraordinari per utilització del superàvit de l’exercici 

2016 per inversions financerament sostenibles, amb el següent detall: 

ALTES ESTAT DE DESPESES 
 

AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  

PPRREESSSSUUPP..  

TTIITTOOLL  CCRREEDDIITT  

IINNIICCIIAALL  

IIMMPPOORRTT  

MMOODDIIFFIICC..  

TTOOTTAALL  

CCRREEDDIITT  

993333..663322..1177  RReennoovvaacciióó  cclliimmaattiittzzaacciióó  

CCeennttrree  CCíívviicc  ““LLaa  

FFààbbrriiccaa””..  

00  115500..000000,,0000  115500..000000,,0000  
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993333..663322..1188  TTaannccaammeennttss  ddee  vviiddrree  

CCeennttrree  CCíívviicc  ““LLaa  FFààbbrriiccaa””  

00  

  1122..000000,,0000  

1122..000000,,0000  

116611..663322..1177  CCllaavveegguueerraamm  uurrbb..  

MMoonnttccaabbrreerr  ((22ªª..  ffaassee))  

00  

114411..998800,,5522  

114411..998800,,5522  

993333..662222..1177  PPaavviimmeennttaacciióó  eexxtteerriioorr  

nnaauu  sseerrvveeiiss  mmuunniicciippaallss..  

00  

3355..000000,,0000  

3355..000000,,0000  

115555..661199..1177  AAccttuuaacciioonnss  aassffaallttaatt  

ddiiffeerreennttss  ttrraammss  mmuunniicciippii..  

00  

333399..998822,,0044  

333399..998822,,0044  

          

TTOOTTAALL        667788..996622,,5566    

 

ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

 

AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  

PPRREESSSSUUPP..  

TTIITTOOLL  CCRREEDDIITT  

IINNIICCIIAALL  

IIMMPPOORRTT  

MMOODDIIFFIICC..  

TTOOTTAALL  

CCRREEDDIITT  

887700..0000  RRoommaanneenntt  ddee  TTrreessoorreerriiaa  

ppeerr  aa  ddeessppeesseess  ggeenneerraallss  

eexxeerrcciiccii  22001166..  

00  667788..996622,,5566  667788..996622,,5566  

          

TTOOTTAALL        667788..996622,,5566    

 

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

 

TERCER.- L’EXPEDIENT esmentat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 

d’informació pública no es presenten reclamacions. 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
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Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

 Grup municipal de PDiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel 

Pérez García, Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta 
Gómez Pons. 

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
Abstencions: 

 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
4.-Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 23, 
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis 
assistencials. 
 

Expedient relatiu a l’aprovació provisional de la Modificació de l’ordenança fiscal 23, que regula 

la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials. 

2. FETS I FONAMENTS LEGALS 

Per acord de Ple de data 27 de juliol de 2017, es delega la competència municipal del servei 

d’ajuda a domicili (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, cosa que 

comporta l’establiment de nous preus del Servei d’Ajuda a Domicili per als diferents tipus 

d’usuaris. 

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. 
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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. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, 

obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

Vistos l’informe i la memòria elaborada per la regidoria de Benestar Social. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 21 de setembre de 2017. 

3. CONCLUSIONS 

En conseqüència, formulo al Ple, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 23, que regula la 

taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials, en el seu article 

5 –Quota tributaria-, apartat 2.2, d’acord amb el redactat següent: 

“...Article 5. Quota tributària 

... 

2.- La quota tributària  és la següent: 

2.2 Servei d’atenció domiciliària 

Usuaris SAD Social: 16,25 €/hora (IVA inclòs).  

Usuaris SAD Dependència: 5,52 €/hora (IVA inclòs). 

Aquests preus resten subjectes a la revisió preu/hora que pugui portar a terme la 

Generalitat de Catalunya.” 

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

Butlletí Oficial de la Província, sota els criteris següents: 

o Fer públic el text de l’ordenança.  
o Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de l’ordenança modificada 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. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la regidoria de Benestar Social. 
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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. 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per 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 d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
 
5.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 19, 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals. 
 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

L’Ajuntament disposa del Reglament d’activitats cíviques que sol·licitin entitats i/o particulars a 

l’Ajuntament de Cabrils aprovat pel Ple de 27 de juliol de 2017 amb un annex específic per a 

les activitats formatives regulars de caràcter educatiu i sociocultural. 

D’acord amb la memòria elaborada per la Regidoria de Cultura, es proposa  la modificació de 

l’ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’ús 

d’equipaments municipals per la necessitat d’adaptar la tarifa actual núm. 3 a nous usos de 

determinats espais municipals per a la realització d’activitats i tallers regulars que sol·licitin els 

particulars. 
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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, 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. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, 

obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

Vistos l’informe econòmic financer de l’Interventor accidental i l’informe justificatiu elaborat per 

l’auxiliar tècnic de gestió de cultura. 

Vist la memòria de la Regidoria de Cultura. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 21 de setembre de 2017. 

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

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, que regu la la 

taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals i/o particulars a l’Ajuntament de 

Cabrils, substituint l’actual tarifa 3, per la següent: 

Tarifa 3: Per la utilització d’un espai municipal per a cursos, tallers o altres activitats formatives 

de programació regular o periòdica 

 

NOMBRE D’ALUMNES DE 

L’ACTIVITAT (MITJANA 

MENSUAL) 

PREU HORA 

0-5 ALUMNES PER CLASSE 3€ 
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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€ 

 

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

Butlletí Oficial de la Província, sota els criteris següents: 

o Fer públic el text de l’ordenança. 
o Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de l’ordenança modificada 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. 

 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la regidoria de cultura i al departament de serveis 

econòmics de la corporació.  

Quart.- 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. 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
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Abstencions: 

 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
6.-Dictamen d’aprovaciódel Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de 
Catalunya per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs que ingressa l’Ajuntament de Cabrils a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
 

Expedient núm. 2508/2017: Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària 
de Catalunya i l’Ajuntament de Cabrils, per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens 
públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
En data 25 d’abril de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar l’acord de 
creació del Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, 
complementat per l’Acord de Govern de data 11 de juliol de 2017, pel qual s’amplia l’aplicació 
del programa als ens locals territorials de Catalunya i a les entitats del seu sector públic, com 
són, els organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials locals, societats 
mercantils locals, i d’altres ens amb personalitat jurídica pròpia que formin part del seu sector 
públic. 
 
L’objecte del conveni és establir un marc general de col·laboració entre l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) i la corporació, amb la finalitat d’aplicar una estratègia d’optimització, 
homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació telemàtica de les declaracions i 
autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per l’Estat i de pagament de les quantitats a 
ingressar que en resultin, així com la presentació de declaracions informatives i d’altres tràmits 
tributaris, centralitzant-los en l’ATC. 
 
Vist la memòria justificativa de data 18 de setembre de 2017. 
 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
D’acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant, LBRL), i l’article 52 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). 
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4.- CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió Informativa que elevi al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i  

l’Ajuntament de Cabrils, per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de 
Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, , essent la durada del conveni des 
del dia següent de la seva signatura fins el dia 31 de maig de 2020. 
 
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la seva signatura i tota la documentació relacionada amb 

el mateix. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i al Departament de serveis econòmics de la 

corporació, als efectes escaients 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per 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 d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
 
En contra: 

 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
7.- Dictamen d’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la homogeneïtzació dels 
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processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa 
l’Ajuntament de Cabrils a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta 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 d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
 
En contra: 

 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
 
8.-Dictamen de rectificació d’error material de l’acord adoptat en sessió plenària de data 
27 de juliol de 2017, en relació al règim de retribucions dels membres de la corporació. 
 

Expedient núm. 2508/2017: Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cabrils, per a 
la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
En data 25 d’abril de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar l’acord de 
creació del Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, 
complementat per l’Acord de Govern de data 11 de juliol de 2017, pel qual s’amplia l’aplicació 
del programa als ens locals territorials de Catalunya i a les entitats del seu sector públic, com 
són, els organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials locals, societats 
mercantils locals, i d’altres ens amb personalitat jurídica pròpia que formin part del seu sector 
públic. 
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L’objecte del conveni és establir un marc general de col·laboració entre la Direcció General de 
Protecció Social (DGPS) i la corporació, amb la finalitat d’aplicar una estratègia d’optimització, 
homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació telemàtica de les cotitzacions 
socials a l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en resultin, que l’Ajuntament 
ha d’efectuar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), centralitzant-los en 
la DGPS. 
 
Vist la memòria justificativa de data 18 de setembre de 2017. 
 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 

D’acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant, LBRL), i l’article 52 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). 
 
 
4.- CONCLUSIONS 
 

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

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entreel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i  l’Ajuntament de Cabrils, per a la homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, a través de la Direcció General de Protecció Social, essent la durada del 
conveni des del dia següent de la seva signatura fins el dia 31 de maig de 2020. 
 
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la seva signatura i tota la documentació relacionada amb 
el mateix. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i al Departament de serveis econòmics de la 
corporació, als efectes escaients 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 
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Vots a favor: 
 

 Grup municipal de PDiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel 

Pérez García, Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta 
Gómez Pons. 

 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
 
Abstencions: 

 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
9.-Dictamen, a proposta dels grups municipals de PDiUnió, ERC, MUC, PSC i PP per a 
l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils al projecte “NO PUC ESPERAR!” 
 
 

“No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que 

necessiten utilitzar urgentment un lavabo. 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals 

(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients 

sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges 

col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.  

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades 

imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un 

lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat 

de vida. 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya) emet les targetes “No 

puc esperar!” però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu 

col·laboradors qui les lliuraran als pacients que ells consideren que les necessiten. Les targetes 

són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament.  
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Des de l'ACCU Catalunya s’arriba a acords de col·laboració amb establiments i equipaments 

perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als 

portadors de les targetes “No puc esperar!”. 

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:  

1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients 

necessiten la targeta i quins no.  

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest 

problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències municipals al 

projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No puc esperar!”. 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta 

als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte 

entre els seus associats.  

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i de 

suport.  

A més,“No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:  

 Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i 

sempre que ho necessitin. 

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que 

tenen qui les pateixen. 

D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat de vida 

d'aquests pacients.  

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 

de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de 

l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte “No puc esperar!” està en 

desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients 

com per l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.  

El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, 
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de l'Institut Català de la Salut, de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de 

Crohn y Colitis Ulcerosa). 

Per tot això, el grup ______ insta a l’Ajuntament de Cabrils els següents:  

ACORDS  

Primer.Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils al projecte “NO PUC ESPERAR!” amb la 

finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya.  

Segon.Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Cabrils amb 

especial atenció als establiments comercials del municipi. 

Tercer. Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Vallirana al projecte 

“No puc esperar!”. 

Quart. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la 

col·laboració de les entitats especialitzades. 

Cinquè. Fer tramesa d’aquest acord a l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 

Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntat un llistat amb el nom i l’adreça dels equipaments i 

dependències municipals que s’adhereixen al projecte “No puc esperar!”. 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per 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 d’ERC: Senyors/es, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
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 Grup municipal de PSC: Peter Oberle. 
 
 

13.- Mocions 

No es presenten.  
 
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 plenària ordinària. 

 
El Ple de la Corporació resta assabentat de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords 
adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió. 
 
15.- Precs i preguntes 

 
No es produeixen intervencions.  
 
Pren la paraula la senyora Alcaldessa per informar que l’ajuntament de Cabrils s’afegirà a 
l’aturada de país convocada per la Generalitat de Catalunya en protesta a la violència viscuda 
per part de ciutadans indefensos el dia 1 d’octubre i per rebutjar aquests actes.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan 
són les vint-i-una hores i quaranta 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, 
que ho certifico.   
 
 
L’alcaldessa   La secretària  
 
Avelina Morales Serra   Rebeca Just Cobos 
 

 


