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ACTA DE PLE NÚM. 3/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE MAIG DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      25 de maig de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-cinc de maig 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 
Sr. Xavier Viudez i Cardona 
Sra. Maite Viñals Clemente 
Sra. Laia Ferrer Sellés 
Sra. Maria Carme Torres Cassany 
Sr. Raül Serra Fabregà, qui s’incorpora a les vint hores i trenta-dos minuts. 
 
Secretària  
Sra. Rebeca Just Cobos 
 
El Sr. Oberle excusa l’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 30 de març de 2017  
 
I.- Part resolutiva de la sessió 
 
2.-Dictamen d’aprovació per la supressió del registre municipal de parelles de fet i la derogació del 
reglament municipal de parelles de fet. 
 
3.-Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 32, que regula la taxa per la 
prestació de serveis al Complex esportiu municipal. 
 
4.-Dictamen d’aprovació del conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions de l’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona, i el seu protocol. 
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5.-Dictamen, a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC, PSC, PP i MUC referent a la repressió 
contra les persones LGTBI. 
 
6.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC i MUC, referent a la reinversió del 
superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.   
 
II. Part no resolutiva de la sessió 
 
7.- Mocions 
 
8.- Donar compte dels decrets 345/2017, 346/2017 i 360/2017, d’aprovació de liquidació de pressupostos 
corresponents a l’exercici 2016.  
 
9.- 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. 
 
10.- Precs i preguntes 
 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de març de 2017 
 
La Sra. Ferrer exposa que a les pàgines 23 i 24 hi ha un parell de preguntes meves i posa Sellés. Hauria 
de posar Ferrer.  
 
A la pàgina 3 posa Sra. Pérez i ha de posar Sr. Pérez. 
 
Atès que no es produeixen més intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària de 30 de març de 2017, amb la incorporació de les esmenes proposades per la Sra. 
Ferrer i el Sr. Pérez.  
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 30 de març 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, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
2.- Dictamen d’aprovació per la supressió del registre municipal de parelles de fet i la derogació 
del reglament municipal de parelles de fet. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“El Ple de l‟ajuntament de Cabrils, en la sessió ordinària de data 18 de juliol de 2012, adopta l‟acord 
d‟aprovar, la modificació de les Normes reguladores del funcionament del registre municipal d‟unions 
civils de Cabrils. 
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Posteriorment, en data 8 d‟octubre de 2012 es va publicar l‟aprovació definitiva al Butlletí oficial de la 
Província.   

Aquests registres municipals tenien la finalitat de facilitar a les persones que ho desitgessin un element 
de prova de la seva relació, quan encara no hi havia reconeixement legal de les formes d‟unió no 
matrimonial i de la regulació del matrimoni de persones del mateix sexe. 

Tant la seva creació com la seva supressió, tenen caràcter voluntari i s‟emmarquen en les potestats 
d‟organització i en l‟exercici de l‟autonomia local. 

Atès que la Llei 13/2005, d„1 de juliol, va modificar el codi civil estatal en matèria de dret a contreure 
matrimoni, permetent per primera vegada a persones del mateix sexe contreure matrimoni. 

Atesa la reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, operada a 
través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, determina el nou règim de les unions estables no matrimonials i 
no exigeix que s‟hagin d‟inscriure en cap registre, establint l‟art 234-1 que dues persones que conviuen 
en una comunitat anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos 
següents: 

- Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. 
- Si durant la convivència tenen un fill en comú. 
- Si formalitzen la relació en escriptura pública. 

 
L‟apartat segon de disposició addicional segona, estableix que a l‟efecte d‟acreditar l‟existència d‟una 
parella estable es pot aportar l‟escriptura pública a la qual fa referència l‟art. 234-1 o una acta de 
notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si, una 
vegada iniciada la convivència, la parella ha tingut un fill en comú. 

És, en base a aquesta normativa, que molts ajuntaments catalans han optat per eliminar els registres 
d‟unions civils o parelles de fet, entenent, com ho han fet, per exemple, els de Barcelona o Mataró, que 
tenien manca de suport legal. 

La manca d‟una regulació unitària dels registres municipals de parelles de fet, no fa possible la seva 
coordinació, afavorint això un ús inadequat dels mateixos, ja sigui per parelles que no tenen una veritable 
convivència estable amb els requisits legalment establerts o per la seva inscripció en diferents municipis, 
esdevenint molt difícil, per no dir materialment impossible, evitar l‟ús incorrecte d‟aquest servei municipal, 
ja que a ningú se li escapa, la manca de capacitat que té un Ajuntament de conèixer realment si les 
persones que s‟inscriuen estan en condicions de fer-ho o no, si estan casats o no, o en quina situació 
civil es troben aquells d‟origen estranger per la dificultat d‟un Ajuntament d‟accedir a totes aquelles dades 
i registres.  

 

Així mateix la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret llei 3/2015, de 6 d‟octubre, de modificació de 
la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la creació del 
Registre de parelles estables ha creat el Registre de parelles estables de Catalunya. I en virtut de l‟Ordre 
Jus/44/2017, de 28 de març, s‟aprova el seu  reglament regulador, que ha entrat en vigor el dia 1 d‟abril 
de 2017, i a partir d‟aquesta data ja es troba operatiu. S‟hi podran inscriure totes les parelles de persones 
residents a Catalunya que ho desitgin i acreditin el compliment de les condicions requerides pels articles 
234-1 i 234-2 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya. 

Atès, per tant, que la normativa vigent no exigeix com a requisit per la seva constitució que les parelles 
estables s‟hagin d‟inscriure en cap registre, si bé la Generalitat ha creat un registre únic que avarca tota 
Catalunya, i que el principal objectiu pretès per l‟acord plenari de l‟any 2002 ha estat totalment superat 
per la legislació vigent. 

És per tot això, que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l‟adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer.-  Aprovar la supressió del Registre Municipal de parelles de fet de l‟Ajuntament de Cabrils. 

Segon.-  Derogar el Reglament del registre municipal de parelles de fet de Cabrils. 

Tercer.- Publicar els presents acords al tauler d‟anuncis de la Corporació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, durant el termini de 30 dies, a fi que els interessats puguin presentar 
al·legacions o reclamacions de conformitat amb el que estableix l‟article 49 de la LRBRL. En cas que no 
es presentin al·legacions en el termini indicat, s‟entendran aprovats definitivament els acords adoptats. 

Quart.-  El Registre Municipal d‟unions estables de parelles continuarà causant efectes per a les parelles 
que constin inscrites, pel que fa a l‟expedició de certificats d‟assentaments que hi constin fins a la data de 
supressió, a instància de qualsevol dels membres de la unió interessada o Tribunals de Justícia.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Alcaldessa: La supressió del registre municipal de parelles de fet ve per llei. Fins ara es feia al jutjat 
municipal de cada municipi. Ara ja no es farà aquí. Es farà tot a Barcelona i aquí ja no portarem les 
parelles de fet. És atendre’ns a la llei.  
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, 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, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 
3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 32, que regula la 
taxa per la prestació de serveis al Complex esportiu municipal. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“En data 9 de maig de 2017 el Director del CEM Cabrils informa sobre la necessitat de modificar el text 
de l‟ordenança fiscal 32 reguladora de la taxa per la prestació de serveis del CEM Cabrils.  

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, 
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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 pel Director 
del CEM Cabrils.  

3. CONCLUSIONS 

En conseqüència, formulo al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de les matèries de 
competència de Ple, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l‟Ordenança fiscal núm. 32, que regula la taxa per la 
prestació de serveis al Complex esportiu municipal, en el seu article 6.4 i 6.9, d‟acord amb el següent 
redactat: 

4. 

TARIFA USUARIS    PREU 

USUARI PUNTUAL 

ENTRADA PUNTUAL 9,26 

* ENTRADA PUNTUAL BONIFICADA 4,63 

USUARI SETMANES PUNTUALS 

1 SETMANA 20,00 

2 SETMANES 30,00 

1 MES 50,42 

 

* 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!” 

 

.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 
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PISCINA GRAN 1 carril 55 €/hora 

ÚS DE VESTIDORS INFANTILS  25 € 

 

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 d‟esports i d‟hisenda.”  

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sra. Tamboleo: Aprofitant que aquesta ordenança ja existia, aquesta ordenança bonificada per la gent 
gran i la gent jove fins a 24 anys, l’única cosa que s’ha fet és ampliar-la a tots els socis dels clubs 
esportius privats de Cabrils que disposin de la targeta Esport i Lleure: Fem Esport. Perquè ho entengueu 
millor faré una mica d’explicació:  Des de fa ja un temps que els clubs esportius de Cabrils es van posar 
en contacte amb nosaltres perquè manifestaven que tenien dificultats econòmiques i, la veritat, amb la 
competència que avui en dia tenim, ells ho estan passant malament. I vam estar estudiant a veure de 
quina manera podríem actuar i fer alguna cosa perquè tots en sortíssim beneficiats. Llavors, es van 
posar sobre la taula diferents propostes, i entre aquestes propostes va sortir la idea de crear una tarja 
que es digués Esport i Lleure: Fem Esport, i amb aquesta tarja estarien beneficiats tots els socis dels tres 
clubs privats més els socis del CEM. Com? Tots els socis del CEM que vulguin tenir aquesta tarja –
tampoc és obligatòria- podran utilitzar les instal·lacions dels clubs, podran fer servir el tennis, pàdel i 
piscina descoberta. I els socis dels tres clubs podran anar al CEM, però només amb l’entrada puntual 
d’un dia. Se’ls farà un descompte del 50%, tant als uns com als altres. Aquesta setmana signarem el 
conveni i ho tirarem endavant.  
 
Sr. Viudez: Nosaltres els avancem que votarem a favor de la proposta i els vull recordar que a la 
Comissió Informativa, donat que no havíem pogut mirar la documentació perquè se’ns va entregar el 
mateix dia, els vam proposar que es plantegessin de cara al proper Ple bonificacions també per a 
persones amb algun tipus de discapacitat i també tornar a posar els preus de soci de cap de setmana. És 
a dir, socis de divendres tarda, dissabte i diumenge al matí, donat que tots coneixem cabrilencs i 
cabrilenques que treballen fora de Cabrils i que malauradament no poden fer l’esport a Cabrils durant la 
setmana, i seria una manera d’atraure aquest públic de cara al CEM.    
 
Alcaldessa: Com li vam dir l’altre dia que això ho estudiaríem i que en tot cas ho miraríem pel proper 
Ple.  
 
Sra. Tamboleo: El punt 9, que són les tarifes per espais puntuals, aquí ens hem trobat que molts 
gimnasos tenen aquesta tarifa i nosaltres encara no la teníem. Ha sigut per la demanda que hem tingut 
de diferents col·lectius que ens demanen espais per poder fer coses socials amb empreses o altres 
col·lectius. Llavors, hem fet uns llocs i uns preus perquè aquesta gent que ho necessiti pugui...Tot això 
sempre amb el reglament del CEM, l’article 26, perquè si no podria venir tothom i ens ocuparien el 
gimnàs. Nosaltres decidirem amb l’article 26 a la mà, si es pot fer o no, o a veure què fem.     
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Atès que no es produeix cap intervenció més, 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, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 
4.- Dictamen d’aprovació del conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions de l’assistència en la 
gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona, i el seu protocol. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 24 de febrer de 2005, es va aprovar la realització de 
les actuacions d'assistència i cooperació local relatives a l‟assumpció per la Diputació de les funcions 
d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) d'aquells municipis de la província que així ho 
decideixin , aprovant la forma d'aquesta assumpció en virtut d'encomanda de gestió, Conveni tipus base 
per a la formalització del convenis a subscriure amb cadascun dels Ajuntaments, així com el protocol 
dels diversos serveis ofertats, essent rectificat per acord de la Junta de Govern de data 9 d‟abril de 2015. 
 
Aquest Conveni-tipus va ser aprovat pel Ple de l‟Ajuntament de Cabrils en data 12 de maig de 2005, 
essent formalitzat el 15 de juny del mateix any. 
 
Els ens adherits a l‟encomanda de gestió van ser: l‟Ajuntament de Cabrils, el Patronat Escola Bressol de 
Cabrils i l‟Organisme Autònom Museu Municipal de Cabrils, essent necessari actualment la inclusió del 
Consorci Sala Teatre La Concòrdia. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha redactat un nou Conveni-tipus on es contenen les 
previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir la prestació per part de la Diputació i el 
seu protocol, on s‟especifica l‟abast i les característiques dels diferents serveis oferts.  
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist el que disposa l‟article 11 de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de règim jurídic dels sector públic, i 
l‟article 116 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sobre els encàrrecs de gestió. 
 
Per tot l‟exposat, es proposa a la Comissió Informativa que elevi al ple l'adopció dels següents  
 

A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar l'encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona per a l'assistència en la gestió 
econòmica local de la corporació i els ens dependents en l'àmbit de les actuacions incloses en el protocol 
aprovat per la mateixa Diputació. 
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Segon.- Aprovar per part de l'Ajuntament de Cabrils el conveni-tipus sobre l‟assumpció de funcions 
d‟assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona, per a la formalització 
de l'esmentat encàrrec de gestió, així com el protocol annex a aquest conveni. 
 
Tercer.- Establir que els ens que per part de l'Ajuntament s'adhereixen a l'encàrrec de gestió són les 
següents: 
 

 L‟Ajuntament de Cabrils 

 Patronat Escola Bressol de Cabrils 

 Organisme Autònom Museu Municipal de Cabrils 

 Consorci Sala Teatre La Concòrdia 
 
Quart.- Facultar a l'Alcaldia per a la signatura del conveni de formalització i la documentació que 
s‟escaigui per la seva execució.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: Això és el conveni tipus que tenim de la Diputació, precisament per l’assistència en la gestió 
econòmica del municipi. Tornem a aprovar el conveni per aquest any vinent.  
 
Atès que no es produeix cap intervenció més, 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, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
 
5.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU, ERC, PSC, PP i MUC referent a la 
repressió contra les persones LGTBI.  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“La publicació al diari rus Nováya Gazeta el el proppassat 1 d‟abril d'un article en què s'alertava de la 
detenció de més d‟un centenar de persones LGTB a Txetxènia i el seu trasllat a un antic complex militar 
situat a la ciutat d‟Argun, que està sent utilitzat com a camp de concentració, on estan sent torturades i 
obligades a difondre els contactes personals d‟altres homes homosexuals de Txetxènia així com del 
presumpte assassinat de tres persones i la sospita de l'existència de més camps d'aquestes 
característiques, han generat gran preocupació entre la comunitat internacional. 
 
La Unió Europea a través de l'Alta representant d‟Afers Exteriors i Seguretat, Federica Mogherini, ha 
demanat una investigació profunda a l‟entorn d‟aquests fets. També des de les Nacions Unides s‟ha 
reclamat l‟alliberament immediat de les persones detingudes i s‟ha instat a les autoritats russes a posar fi 



9 
 

a la persecució de persones en motiu de la seva orientació sexual. Unes demandes que també es 
realitzen des d‟altres organitzacions de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional (AI), 
Human Rights Watch (HRW) o la International Lesbian and Gay Association (ILGA). 
 

Malauradament, Txetxènia té un llarg historial pel que fa a la vulneració dels drets humans i la persecució 

i repressió de les persones LGTBI per part de les autoritats de la zona i fins i tot per membres de les 

seves pròpies famílies en els anomenats “crims d‟honor”. Davant dels fets exposats i la preocupació que 

aquests han generat a nivell internacional, les autoritats russes i txetxenes no han pres cap mesura per 

aclarir aquesta situació i continuen negant els fets de manera preocupant: El cap del Govern de 

Txetxènia, Ramzan Kadyrov, ha afirmat que “aquesta situació no s‟ha produït perquè els homosexuals 

simplement no existeixen a la república txetxena”, mentre que el portaveu del Govern va dir que “si hi 

hagués gais a Txetxènia, les forces de l‟ordre no haurien d‟actuar, ja que els seus familiars els enviaren a 

un lloc del qual no hi ha retorn”. 

 
Tanmateix, els darrers esdeveniments de persecució i repressió de les persones LGTBI en aquest Estat 
de l'extrem més oriental del continent europeu ens recorden que no som davant d'un fet puntual sinó 
d'una realitat recorrent a nivell mundial. L'informe Homofòbia d'Estat de la ILGA en la seva edició de maig 
de 2017 recull per exemple com les relacions sexuals consentides entre persones del mateix sexe són 
il·legals i penalitzades en 72 estats (en 8 dels quals pot suposar la pena de mort, en 5 més es contempla 
com a possible si bé no se'n té constància de la seva aplicació  i en 14 aquestes podrien ser 
condemnades fins i tot amb pena de presó a perpetuïtat). Per contra, s'apunta com actualment ja són 
124 els estats que consideren aquestes relacions com a legal el que permet reconèixer certa millora. 
També s'apunta a l'alentiment pel que fa al reconeixement de drets fonamentals d'aquestes persones ja 
que per exemple només 22 estats reconeixen el matrimoni entre persones del mateix sexe i 28 més 
preveuen la unió civil entre aquestes. Tot i així augmenten els països que persegueixen els delictes d'odi, 
ja són 43, entre quals 39 han legislat específicament sobre la incitació a l'odi per l'orientació sexual.  
 
Igualment, és especialment necessari ser conscients que la repressió i persecució de les persones 
LGTBI no només es produeix des dels estats ja que cada any es registren milers d'agressions i 
centenars d'assassinats d'aquestes arreu del món a banda d'incalculables discriminacions en tots els 
camps de la vida social. Són diversos els informes d'organitzacions internacionals com AI, HRW o la 
mateixa ILGA que alerten anualment com fets com aquests es produeixen fins i tot en països 
capdavanters en perseguir l'homofòbia, transfòbia i bifòbia i en garantir els drets de les persones a gaudir 
de la diversitat  sexual i afectiva en llibertat  com seria el cas de la mateixa  Catalunya tot i la Llei 
11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, transfòbia i bifòbia. Especialment preocupant a casa nostra seria 
el creixement de les denúncies d'assetjament i discriminació de persones LGTBI en centres educatius. 
 
Per tot l‟exposat, els grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Municipalistes 
per Cabrils i Partit Socialista de Catalunya a l‟Ajuntament de Cabrils proposen l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 

 
Primer. Manifestar el compromís de l‟Ajuntament de Cabrils amb la defensa de la diversitat i els drets de 
les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, així com el compromís d‟aquest consistori 
amb la llibertat i els drets humans arreu del món. En aquest sentit, denunciem i condemnem la vulneració 
de drets fonamentals i la persecució que pateix la comunitat LGTBI arreu del planeta i específicament de 
les persones LGTBI de Txetxènia per part de les autoritats i forces de seguretat de la zona. 
 
Segon. Instar el Govern espanyol a fer les gestions necessàries per tal de sol·licitar al govern rus una 
investigació sobre aquests fets, la condemna de les declaracions homòfobes realitzades per membres 
del govern txetxè i l‟alliberament immediat de totes les persones homosexuals que puguin estar 
detingudes. D‟altra banda, instem al Ministeri d‟Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l‟asil de persones 
LGTB de la regió que estiguin sent perseguides a causa de la seva orientació sexual. 



10 
 

 
Tercer. Instar a les institucions europees i d‟altres organismes internacionals a mantenir la pressió sobre 
el govern rus per tal d‟esclarir els fets, i en cas contrari estudiar la imposició de sancions sobre aquest 
estat. 
 
Quart. Fer arribar aquesta Declaració al Govern de la Generalitat, el Govern espanyol i als diferents 
grups polítics del Parlament Europeu”. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
 
Sr. Viudez:   Bé, com vam proposar els grups del Ple, aquesta moció vam pensar que era un moment 
adient de fer això, entre el dia internacional contra l’homofòbia i el dia 28 de juny, que és el dia de l’orgull 
gai, i a més ens queia enmig d’aquestes dues dates. Però a banda d’això, la moció pretén recordar a 
tothom els problemes que pateixen els gais, lesbianes, bisexuals, i transsexuals arreu del món. Perquè la 
situació que tenim a l’Europa occidental no és comparable ni molt menys amb la que ens trobem a 
d’altres indrets del mon. Podem parlar tant dels països de l’Est, que avui mateix ho comentàvem amb 
alguns dels portaveus del consistori, estan retrocedint en drets fonamentals, i també en països tant 
d’Àsia com el que seria el Pròxim Orient i l’Àfrica, on en molts casos la legislació implica pena de mort, 
escarni públic, amb fuetades o fins i tot penes de presó llargues. A Europa occidental la situació no és 
l’òptima, però hem arribat a un grau de respecte a les persones LGTB considerable. Tot i que legalment 
està normalitzat, socialment encara no. És un tema que encara trigarà, perquè la societat té els seus 
ritmes i evolució, però confiem que a mig termini els nostres fills no hagin de patir ni bullying ni se’ls cridi 
pel carrer o a les escoles o se’ls insulti dient-los marieta, quan això no hauria de ser un insult. És una 
condició pròpia de l’individu. Més enllà d’això, volem agrair als grups municipals que s’hi ha afegit i 
espero que aquesta moció prosperi. Tot i que és una declaració merament política, si molts ajuntaments 
d’aquest país s’hi sumen, potser el Govern de l’Estat farà algun requeriment al Govern rus.   
 
Sr. Doñate: M’agradaria assenyalar que des del MUC en el seu moment quan es va plantejar la proposta 
inicial vam dir que estàvem d’acord, però consideràvem indispensable modificar-la, ja que consideràvem 
que no era necessari només assenyalar el cas de Txetxènia o altres països, quan al nostre país, ho ha 
apuntat subtilment el Sr. Viudez, està passant. Potser no estem matant a les persones, però sí que a les 
escoles, la societat mateixa, practica podríem dir discriminació cap a aquestes persones per la seva 
sexualitat o com s’identifiquen. Tanmateix, és veritat que moltes drets es reconeixen o s’identifiquen. 
Encara, a països veïns aquests drets no es reconeixen, i fins i tot podríem obrir una llança, que no és el 
moment, però començar per això que s’ha viscut aquí inicialment de si una persona posava Sr. o Sra.. 
També és una forma que inicia o obliga a definir-se en termes d’identitat que potser no seria necessari, 
com estan fent altres països, com Nova Zelanda. Ho dic perquè podríem anar un pas més enllà i 
començar a reflexionar sobre el que suposa identificar les persones en funció del gènere, que també pot 
ser una forma de discriminació. Només assenyalar això.                
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, 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, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

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



11 
 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 
6.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU, ERC i MUC, referent a la reinversió del 
superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions 
prioritàries.   
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“L‟Entrada en vigor l‟any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va 
suposar per als municipis una evident pèrdua d‟autonomia en la gestió dels seus recursos. D‟una banda 
l‟estabilitat pressupostària, entesa com l‟equilibri entre ingressos i despeses no financers, va suposar una 
forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes municipals. D‟altra banda, la prioritat 
absoluta del pagament d‟interessos i deute públic, derivada d‟una modificació de la Constitució que 
posava els interessos dels bancs per davant de l‟interès públic. Finalment, una vegada consolidat 
l‟equilibri pressupostari i la reducció de l‟endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la 
regla de la despesa que limita l‟increment dels pressupostos municipals al creixement de l‟economia en 
termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l‟economia ha provocat un increment d‟ingressos que 
podrien ser retornats a la ciutadania. 

Si bé l‟Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com una eina 

que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de 

recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s‟ha vist reflectida a les 

economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir aportant recursos 

per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així com a la implementació de 

polítiques de foment de l‟ocupació i l‟activitat econòmica. 

D‟altra banda, l‟Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense considerar el pes 

de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d‟administració, resultant aquesta distribució 

clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments 

s‟autoritza dèficit zero, però a la pràctica l‟aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin 

superàvits estructurals que després serveixen per compensar l‟incompliment dels objectius de dèficit del 

propi Estat espanyol. 

La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant superàvits 

que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs. L‟any 2016 el 

superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d‟euros, un 0,64% del PIB. La suma dels 

superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 

El projecte de pressupostos generals de l‟Estat per l‟any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, no 

incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el petit marge per 

a inversions financerament sostenibles i amb l‟agreujant que no serà d‟aplicació fins que no s‟aprovi de 

manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny. 

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d‟estabilitat pressupostària per evitar els 

excessos d‟altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser proporcionades i 

coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 

ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d‟endeutament i tinguin romanent de tresoreria 

positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja 

sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles 

inversions necessàries per al municipi. 
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Atès que l‟any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions d‟euros, un 

0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 

Atès que el conjunt d‟administracions locals ha reduït considerablement el seu volum d‟endeutament i 

gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 

Atès que el projecte de pressupostos generals de l‟Estat per l‟any 2017 no incorpora canvis en la 

destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a inversions 

financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l‟endarreriment en l‟aprovació definitiva dels 

pressupostos de l‟Estat. 

Vist l‟informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 18 de maig de 2017. Per tot 

l‟exposat, els grups municipals de CIU, ERC i MUC, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 

següents: 

ACORDS 

Primer. Instar al Govern de l‟Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir, 

sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta 

reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l‟estabilitat 

pressupostària. 

Segon. Instar al Govern de l‟Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d‟endeutament inferior al 

60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l‟execució d‟inversions 

prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 

l‟estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la 

inversió. 

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de millors 

serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances municipals. 

Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l‟Associació 

Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis 

i Províncies.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: De fet, aquesta moció demana a l’Estat que ens deixi de tutelar, que ja tenim una majoria 
d’edat suficient i som prou conscients per saber fins on podem arribar. Sabem que no ens podem 
endeutar molt perquè és un perjudici per a la ciutadania: per tant, a més, de la manera que ho està fent 
l’Estat està castigant els ajuntaments que ho estan fent bé. Perquè els ajuntaments que estem poc 
endeutats podem fer el mateix que els ajuntaments que estan molt endeutats. O sigui, quasi et fa pensar: 
ens endeutem molt i ja veurem què passarà després. Però s’ha de ser conscient. Demanem tan sols que 
ens deixin de tutelar, que ja sabem què hem de fer.      
 
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
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VOTACIÓ  
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta 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, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

Vots en contra: 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
7.- Mocions 

1. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 del Pressupost Municipal 2017 
 
“Vist l‟expedient de modificació pressupostària número 6/2017 incoat per ordre de l‟Alcaldessa.  

Vista l‟informe d‟intervenció favorable a la tramitació de l‟expedient. 

Vist el que disposa l‟article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, així com les Bases d‟Execució del Pressupost, es proposa al Ple de la Corporació 
l‟adopció del següent  

ACORD: 

PRIMER.- APROVAR inicialment l‟expedient de modificació de crèdits número 6 del Pressupost 
Municipal de 2017, amb el següent detall: 

 

ALTES ESTAT DE DESPESES 

 

 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

151.619.01 Actuacions Riera de 

Cabrils. 

0 566.368,62 566.368,62 

151.619.02 Actuacions Torrent Roldós 0 560.624,11 560.624,11 

151.619.03 Actuacions Torrent de la 

Vinya. 

0 

101.060,24 

101.060,24 

151.627.03 Direcció projectes tècnics 0 85.600,00 85.600,00 
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TOTAL    1.313.652,97  

 

 

 

 

ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

 

 

 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL PREVISS. 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

PRESS. 

761.17 Diputació de Barcelona. 

Ajut econòmic per 

despeses extraordinàries 

danys aiguats. 

0 

975.700,49 975.700,49 

870.00 Romanent de tresoreria per 

a despeses generals 

exercici 2016. 

0 

337.952,48 337.952,48 

     

TOTAL     1.313.652,97  

 

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

TERCER.- El present expedient es considerarà definitivament aprovada si durant el termini d‟informació 
pública no es presenta cap reclamació.” 

Alcaldessa: Aquesta moció és per urgència perquè ha arribat aquesta setmana una subvenció de la 
Diputació de Barcelona pels aiguats que vam patir el 12 i 13 d’octubre. La totalitat de la subvenció son 
975.000 € aproximadament més 13.000 € que van al Capítol 2. Havíem d’arreglar el torrent de la Vinya 
que es va ensorrar amb els aiguats, una mica la Riera, el torrent Roldós, totes les parets del torrent 
Roldós. De fet, teníem uns projectes ja per la Riera i pel torrent Roldós que ja teníem previst fer. Però 
amb els aiguats han sortit més perjudicats. És a dir, que al Torrent Roldós haurem d’ampliar una mica el 
projecte. Amb els diners que ens donava la Diputació no arribàvem a tot. La Diputació, de condició posa 
que al llarg d’aquest any, el 31 de desembre d’aquest any han d’estar acabades aquestes obres que es 
fan amb aquesta subvenció. Com que no ens arriba per tot, ens falten 500.000 € aproximadament, 
aleshores hem fet una modificació de crèdit del romanent de tresoreria agafem aquests diners per poder 
fer aquestes obres. És a dir, que es faran de cop torrent de La Vinya, la Riera, que ja teníem el projecte 
fet, en principi l’anàvem a fer mica en mica, ara ho farem tot, i tot el torrent Roldós, tot el clavegueram, 
l’era, les lleres, i les parets del torrent Roldós. Aquest és el motiu de la modificació.     
  
Sra. Gómez: Bona nit a tothom. Només aclarir que tal i com estava dient l’alcaldessa, hi ha urgència en 
fer aquesta licitació. Ens en vam assabentar aquesta setmana, precisament per les dates de termini de 
les obres. Amb aquests imports no es considera el tram de les escoles, que crec que està la licitació a 
punt de finalitzar. I si bé també cal tenir en compte que en principi és d’esperar que els 172.916 € que 
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segons un informe tècnic del Consell Comarcal del Maresme vindran destinats a l’ajuntament de Cabrils 
amb aquestes mateixes finalitats, els podrem restar d’aquests imports que estem dient, amb la qual cosa 
encara que ara hem de fer aquesta modificació de crèdit el cost total que suposarà per l’ajuntament serà 
inferior als números que estàvem parlant. No podem donar una xifra concreta perquè s’ha d’entendre 
que tant el torrent Roldós com la Riera van estar redactats abans dels aiguats de l’octubre. Per tant, tal 
com comentava l’alcaldessa, hi haurà alguna variació respecte als projectes inicials. No així el projecte 
del torrent de la Vinya, que ja està redactat i disposem d’ell i aquest correspon a la situació real de com 
està el primer tram del torrent de la Vinya. Bàsicament és això. Hi ha una altre tram del torrent de la 
Vinya, que ja estem executant. De fet, el replanteig de les obres s’ha signat la setmana passada, que és 
com la continuació d’aquest primer tram, i que aquí tampoc està reflectit perquè ja ho estem executant. 
Amb la qual cosa quedarà tot el tram del torrent de la Vinya arreglat. 
 
Alcaldessa: L’Agència Catalana de l’Aigua volia arreglar la llera del torrent Roldós. Eren menys diners 
perquè només feia la llera. Nosaltres vam parlar amb l’ACA i vam dir que era absurd, quan nosaltres 
teníem un projecte ja aprovat per tirar endavant del torrent Roldós, que si ens feien la llera, després ho 
hauríem de desfer perquè havíem d’arreglar el clavegueram. I l’ACA del clavegueram en baixada no es 
fa càrrec. Per tant, vam arribar a l’acord que conforme nosaltres anem passant certificacions de les obres 
que es vagin fent al torrent Roldós, que en principi eren menys, però com que ells també havien de fer un 
projecte per arreglar les lleres i nosaltres en el nostre projecte tot això ja va inclòs, també s’estalviaven 
uns diners. Llavors, nosaltres vam reclamar que el que no gastessin en el projecte que ens ho donessin 
a l’Ajuntament. Per això puja la quantitat de 172.000 €.  
 
Sr. Viudez: Els avanço que ens abstindrem perquè no hem tingut prou temps per estudiar la completitud 
de l’expedient. A més a més avui ens han fet arribar la documentació gairebé a les tres de la tarda. 
Malgrat això, també els volia, potser és una puntualització, la notificació els va arribar per registre 
d’entrada el dia 16. És a dir que no ha estat aquesta setmana, sinó la setmana passada. Només per 
comentar-los que podien haver-nos avançat en tot cas aquesta situació.    
 
Alcaldessa: Avançar què? 
 
Sr. Viudez: Que volien presentar-ho i que haguessin pogut estudiar segurament. 
 
Alcaldessa: Sr. Viudez, no s’equivoqui. Primer ho havíem d’estudiar nosaltres. I llavors, un cop ho hem 
estudiat nosaltres, sabem el que hem de fer. I mirar d’on havíem de treure els diners. I ja sabem d’on 
hem de treure els diners, per això hem entrat per urgència aquesta moció. Perquè no podíem deixar-ho 
pel Ple de juliol, perquè no haguéssim estat a temps d’acabar les obres el 31 de desembre. De totes 
maneres, respecto la seva abstenció, però no l’entenc. No entenc la seva abstenció perquè són unes 
millores molt importants pel municipi de Cabrils. S’arreglen dos torrents íntegrament. Tota una Riera, que 
és la que fa la vertebració del municipi, que separa el municipi, com no s’havia fet mai. Abans de les 
inundacions ja teníem aquest projecte, perquè entenem que és un problema important el que tenim en 
aquest municipi amb la Riera, pel tema de les travesses que estan mal fetes, i quan venen pluges 
torrencials l’aigua s’emporta la sorra de sota dels murs. Ja dues vegades la carretera o el camí o el 
carrer que dona a l’escola Mas Maria s’ha hagut de tancar perquè s’ensorrava. O sigui, estem fent unes 
obres que no són de lluir, evidentment. No són edificis. No són piscines, no són pavellons. Però són unes 
obres de manteniment que mai, mai, ho dic amb la boca ben plena, s’havien fet en aquest municipi. Per 
tant, li repeteixo, respecto la seva abstenció, només faltaria, però no la comparteixo i tampoc no l’entenc.  
 
Sra. Gómez: Només per completar el que deia l’Alcaldessa. Si vostè ha llegit la comunicació que ens va 
arribar, veurà que només deien que del Capítol 6 la subvenció ens atorga 975.749 €. Amb aquesta 
informació, un no pot prendre una decisió. Ens hem hagut d’informar si correspon a uns projectes 
concrets o no, si hi havia algun tipus de condicionants que aquí no estigués dit, etc., complementant amb 
tot el que acaba de dir la Sra. Alcaldessa. Una cosa així no la pots decidir si arriba el dia 16, el 17 ja tens 
clar què s’ha de fer. Estem parlant de molts diners i de molta responsabilitat. Les coses s’han de fer ben 
fetes. Quan ho hem tingut clar, és quan hem decidit, precisament perquè les obres s’han d’acabar el 31 
de desembre de 2017, que calia entrar això per urgència.  
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Sr. Viudez: Per aquesta raó els votem a favor la urgència, però han d’entendre que a nosaltres ens 
hagués agradat poder-ho estudiar. Per això ens abstenim.  
 
Alcaldessa: Molt bé. Ja li dic que li respecto, però no ho entenc.        
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

Vots en contra: 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada  per majoria absoluta 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 PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 

Abstencions: 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
 
2.- Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió per Grup 
Municipal Partit Demòcrata i Unió 
 

“En data 23 de maig de 2017, els membres que integren el Grup Municipal de CIU, senyora Avelina 

Morales Serra, senyor Xavier Badia Campos, senyor Oriol Gil Tomàs, senyor Manel Pérez García, 

senyora Isabel Tamboleo Villalobos i senyora Marta Gómez Pons,  presenten un escrit al Registre 

general d‟entrades (RGE 2631/2017 i 2632/2017) en què demanen el canvi de nom del seu grup pel de 
Grup municipal Partit Demòcrata i Unió. 

Fonaments de dret 

És d‟aplicació l‟article 84 del Reglament orgànic municipal de l‟ajuntament de Cabrils que en relació al 
règim jurídic dels grups municipals disposa: “ (...) Tant la seva denominació, com el seu portaveu podran 
ser variats al llarg del mandat per majoria absoluta dels seus membres, expressada mitjançant nou escrit 
dirigit a l‟alcalde o alcaldessa, signat pels regidors i regidores que subscriguin la referida decisió, de la 
qual cosa s‟haurà de donar compte al ple en la primera sessió que tingui lloc”. 
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Per tot allò anteriorment exposat atès que es donen els requisits legals d‟aplicació, elevo al Ple la 
següent 

 

Proposta d’acord 

Donar compte al Ple del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió pel de Grup 
Municipal Partit Demòcrata i Unió.” 

 

Alcaldessa: Com sabeu, aquest partit ja no existeix, ara és el Partit Demòcrata Català. Per tant, és 
canviar el nom del grup municipal per un altre. Ara votarem primer la urgència, i si surt aprovada la 
urgència, el Ple en restaria assabentat. 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, 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. 
 

Vots en contra: 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
El Ple resta assabentat del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió pel de Grup 
Municipal Partit Demòcrata i Unió. 

 
8.- Donar compte dels decrets 345/2017, 346/2017 i 360/2017, d’aprovació de liquidació de 
pressupostos corresponents a l’exercici 2016. 
 
El Ple de la Corporació resta assabentat dels decrets 345/2017, 346/2017 i 360/2017, d’aprovació de 
liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2016.  
 
Sr. Pérez: És un donar compte. No discutirem ara ni debatrem dades. Només anunciar que properament 
aquest mes de juny, a principis de juny, convocarem la Comissió de Comptes, i allà tindreu temps 
suficient per avaluar totes aquestes dades, tota la liquidació, i que la intenció és que al mes de juliol, al 
Ple de juliol, es pugui portar el Compte General a la seva aprovació. O sigui, que en principi donem 
compte d’aquesta liquidació dels organismes que ha esmentat la Sra. Secretària i properament, a 
principis de juny, convocatòria i temps per poder mirar tota la documentació, i posar al vostre servei els 
Serveis Econòmics per qualsevol dubte que hi pugui haver, i jo mateix. I a partir d’aquí, la Comissió el dia 
que toqui.   
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9.- 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 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.   
 
Sr. Viudez: Aquesta pregunta segurament la presentaré per escrit perquè suposo que potser no estaran 
en condicions de respondre’m ara, fa referència a l’acta de la Junta de Govern 7/2017, de la sessió 
ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2017. És l’aprovació de preus contradictoris de les obres de 
l’aparcament de Can Botella. De fet, surt en dues juntes de govern, i bé, hi ha fins a 21 modificacions de 
preus contradictoris, i bé, ens agradaria una breu explicació i que ens diguéssiu si superava el preu 
inicial de licitació pel qual va sortir.  
 
Alcaldessa: Sí superava. Per això era un preu contradictori. 
 
Sr. Viudez: No té per què ser així. Preferiria que ens ho expliquessin.  
 
Sra. Gómez: Jo el detall dels contradictoris, com comprendrà, no me’ls sé de memòria. El que sí li puc 
dir és que en cap cas variava per res l’import final. És una qüestió de partides pressupostàries 
contradictòries entre elles, però no l’import final de l’obra.  
 
Sr. Viudez: De l’acta de la Junta de Govern 9/17, del 2 de maig, es dona compte de la Sentència 922, de 
28 de desembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Sala Tercera, en relació a 
un recurs contenciós-administratiu que havien interposat davant el Jutjat núm. 2 de Barcelona. Suposo 
que ho deuen recordar, és un tema de la Unitat d’actuació núm. 1 Sant Crist. Voldríem que ens 
expliquessin en quina situació estem en aquest moment i quines conseqüències té per tots plegats.  
 
Sra. Gómez: La sentència s’ha d’executar. Encara estem en termini i estem mirant la manera legal de 
dur-ho a terme, si cal fer una operació jurídica complementària o no. Hi ha diverses maneres de dur a 
terme la sentència. La sentència diu que s’han de pagar uns diners, però la manera de fer-ho, tenint en 
compte que hi ha un  projecte de reparcel·lació, és el que estem estudiant. De fet, estem en això i estem 
encara en termini per resoldre-ho.  
 
Sr. Viudez: Però aquesta sentència, si no recordo malament, ara no tinc les dades exactes aquí. Si no 
m’equivoco deia que s’havien de pagar 68.000 €.   
 
Sra. Gómez: No. Són més diners.  
 
Sr. Viudez: Era el doble, potser. 
 
Sra. Gómez: Sí, més o menys. Més del doble. Aproximadament dos-cents i escaig.  
 
Sr. Viudez: Això hauria d’anar a compte del municipi, o a compte de la resta de propietaris.  
 
Alcaldessa: Això és el que estem estudiant. Si no tinc mal entès, segons diu la sentència, com que no 
està feta la reparcel·lació, no està acabada, ha d’anar a compte dels propietaris. Això és, ho explico 
perquè sembla que hàgim fet nosaltres una cosa mal feta, i és una altra herència que tenim. En el seu 
moment per intentar fer la reparcel·lació, faltaven uns terrenys. I va haver-hi algú que va estar buscant de 
qui eren aquells terrenys. Com que suposadament no sortien els propietaris es van posar a nom de 
l’Ajuntament. I ara han sortit els propietaris, i evidentment estan reclamant els seus drets i les 
indemnitzacions de tot aquest temps que aquests terrenys han estat a nom de l’Ajuntament. Aquesta és 
senzillament la història. Llavors estem mirant com solucionar-ho, però hi ha una sentència. És una 
sentència que claríssimament diu com s’ha de repercutir.  
 
Sr. Viudez: Només per puntualitzar-ho, el recurs contenciós administratiu interposat per la part actora la 
resolució és del 6 d’agost de 2004. Ens estem remuntant uns quants anys enrere. Era només perquè ens 
aclarissin quina era la situació d’aquest fet. 
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Sra. Viñals: La Junta de Govern 8/17, de 18 d’abril, veiem que es deixa sense efectes els dos contractes 
de les llums del camp de futbol. L’industrial que va servir aquestes llums i que va presentar factures, 
acabarà cobrant?  Perquè també hem vist que hi ha un informe negatiu d’intervenció, i la resolució final 
posa que l’Ajuntament hauria de procedir a les factures corresponents en concepte del servei prestat si 
no es pogués solucionar o esmenar els defectes de l’expedient. 
 
Alcaldessa: Això és històric també. No tant com l’altre. 
 
Sra. Viñals:  Home, és del desembre.  
 
Alcaldessa: Per això. Ja és històric. Això va sorgir ja amb una pregunta ja feta pel Sr. Serra, i se li va 
explicar el problema que hi havia hagut i el que havia passat, que de fet ens havíem equivocat a signar 
una documentació, però la idea era poder donar un servei al camp de futbol, de millorar-ne l’enllumenat 
amb uns leds, que a més, a apart de millorar la lluminositat, millorava també l’economia municipal. 
Llavors, la idea nostra era comprar els focus i la brigada els muntava. Vist que la brigada va dir que no 
tenia temps, que no podien muntar-ho perquè anaven molt petats de temps, amb un informe del tècnic 
de la brigada que deia que era aquesta obra, vam decidir que ho havíem d’externalitzar, que es comprés 
i es fes a la mateixa empresa. Al fer-ho d’aquesta manera havíem de deixar sense efecte el que estava 
aprovat en aquella Junta de Govern i començar de nou. S’ha de comprar els focus i la col·locació, tot 
externalitzat. Per tant, s’ha de fer de diferent manera. S’han de demanar tres pressupostos, i després el 
més econòmic s’ho emportarà. Nosaltres vam parlar amb el proveïdor dels leds. Ho va entendre. Té molt 
clar que no vam pagar res, no hi havia res pagat encara, que no es pagarà i s’ho emportarà. Estem així. 
S’han de fer tres pressupostos, que avui per avui ja els tenim. La intenció que teníem era estalviar més 
diners a la corporació. No en podrem estalviar tants com teníem previst amb un projecte que hi havia en 
el seu moment de les llums que pujava bastant més del que acabarà costant això. No ho hem pogut fer 
d’aquesta manera perquè la brigada no podia fer la instal·lació d’aquestes llums. Per tant, s’ha fet 
d’aquesta manera, deixar-ho sense efecte, avisar el proveïdor que ha de venir a buscar els seus leds. No 
sé si ha vingut a buscar-los o no, i a partir d’aquí, fer amb tres pressupostos i una licitació.  
 
Sra. Viñals: Però jo no li estic preguntant com pensen fer el procés a partir d’ara. 
 
Alcaldessa: Sí, sí. Li he contestat a tot. Li he dit que el proveïdor no cobrarà perquè s’ho ha d’emportar.  
 
Sra. Viñals: Però llavors l’informe d’intervenció no serveix de res. 
 
Alcaldessa: Quin informe d’intervenció? 
 
Sra. Viñals: A l’expedient d’aquestes dues desestimacions hi ha un informe d’intervenció negatiu que 
posa això. L’hi estic llegint: “No obstant això, en virtut de reiterada jurisprudència, a efectes d‟evitar 
l‟enriquiment injust de l‟administració. En el cas que no es poguessin solventar o subsanar els defectes e 
l‟expedient, l‟Ajuntament hauria de procedir a l‟abonament de les factures corresponents en concepte del 
servei prestat.”  
 
Alcaldessa: Això és l’informe d’intervenció, però si nosaltres després parlem amb el proveïdor i diu que 
està d’acord perquè els pot col·locar a un altre cantó, se’ls emporta perquè no hem pagat res, l’informe 
de l’interventor a partir d’aquí ja no té sentit. Una altra cosa és que el proveïdor ens exigís que els ha 
servit i que els vol cobrar. Però diu que els pot col·locar i per tant no li crea cap dany, que és el que parla 
l’informe de l’interventor. En aquest cas no és així. Per tant, l’informe queda sense efecte, entenc jo.  
 
Sr. Gil: Un petit aclariment: Subsanar, s’ha fet. S’ha deixat sense efecte aquell acord. I per altre banda, 
si no hi ha factures pagades no es podrà abonar res. Per tant, les dues qüestions que vostè ha preguntat 
ja estan respostes, crec jo.  
 
Sra. Viñals:  Jo crec que no. Si llegeix el text de l’expedient, jo crec que no. 
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Sr. Gil: No sé si vostè sap com funciona això: Es fa un informe, i a posteriori es pren l’acord. Per tant, es 
fa l’informe i l’acord estableix deixar sense efecte aquell acord. I si no estan pagades les factures, és que 
no hi ha res a abonar. No sé si li he d’explicar millor.  
 
Sra. Viñals: (no funciona el micro: 48:59-49:02)  
 
Sr. Gil: Bé, això ho ha dit vostè. Davant els acords que vam prendre en el seu moment, intervenció fa un 
informe. Davant d’aquest informe, s’adopta un acord, que és deixar sense efecte aquells acords. Per 
tant, una part de l’informe ja s’ha cobert. O no?        
             
Sra. Viñals: Pel que llegeixo, no. Posa: “No obstant, si no es poguessin solventar o subsanar els 
defectes de l‟expedient...”. Els defectes de l’expedient no s’han subsanat. 
 
Sr. Gil: I tant. S’han deixat sense efecte i s’ha iniciat un nou procediment administratiu. 
 
Sra. Viñals: Però el proveïdor ha lliurat el material a l’Ajuntament, o no? 
 
Alcaldessa: Però ja l’hi he explicat el que s’ha parlat amb el proveïdor. 
 
Sra. Viñals: Bé. Ja parlarem amb el proveïdor. 
 
Alcaldessa: Vostè vol parlar amb el proveïdor. Perfecte. 
 
Sra. Viñals: Només faltaria. 
 
Alcaldessa: Té tot el seu dret. Però ja li estic dient: el proveïdor està d’acord perquè els col·locarà a un 
altre cantó. Per tant, no té cap pèrdua el proveïdor. Per tant, l’informe ja no té sentit. Ara sí? 
 
Alcaldessa: És una mica dura... 
 
Sra. Viñals: El que vostè està explicant ho entenc perfectament. El que no sé és si és veritat tot el que 
vostè m’està explicant.  
 
Alcaldessa: Averigüi.    
 
Sra. Viñals: Evidentment, només faltaria.  
 
Alcaldessa: Si està dient que no és veritat. No sé, jo no acostumo a mentir.  
 
Sr. Serra: En referència a l’acta de la Junta de Govern 6/17, en referència al punt 10, estimar 
parcialment el recurs de reposició presentat per Gas Natural Distribución SA, contra el protocol i 
procediment d’aplicació del dret d’accés de subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels 
serveis públic. En el punt 3.2 hi havia una correcció que rebaixava de dos mesos el temps que tenia 
serveis socials de notificar l’expedient que avaluava si una persona estava en risc d’exclusió social -em 
sembla que era el concepte que utilitzava. Reduïa aquests dos mesos a 15 dies. La pregunta en primer 
lloc és: suposo que si es modifica és perquè estem obligats, perquè entenc que és un empitjorament del 
servei que donem als nostres veïns; i per una altra banda, si la nostra estructura de serveis socials està 
preparada per donar una resposta tan rapida, perquè en aquests 15 dies s’ha de convocar una reunió 
amb la persona afectada, s’ha de realitzar l’estudi, s’ha de fer un informe i se’ls ha de fer arribar.  
 
Alcaldessa: Entenc que pel que li interessa a la persona afectada, quan se li demana el que ha de 
portar a Benestar Social, Benestar Social es posa en contacte amb la persona i li demana la 
documentació. Llavors, aquesta persona, pel que li interessa la porta el més ràpid possible. Jo crec que 
en 15 dies es pot solucionar el problema. És més, ja s’està fent.  
 
Sr. Serra: No hi ha cap possibilitat d’allargar aquest procediment temporalment? 
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Alcaldessa: Per llei, no.             
 
10.- Precs i preguntes 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sra. Ferrer: Fent seguiment d’una pregunta que ja vaig fer al Ple passat al regidor de Comunicació, ens 
va dir que a finals d’abril la nova pàgina web estaria activa. De moment no ho està, i volíem saber com 
està el tema i què ha passat en aquests dos mesos des del Ple.  
 
Sr. Gil:  Ha passat un mes des que estava prevista. Sí que entremig hi ha hagut Setmana Santa. Hi ha 
haguts alguns problemes de la pàgina web. La vam acabar fent molt més complexa del que estava 
previst inicialment, i hi havia algunes àrees que havien quedat amb falta de contingut i amb uns petits 
problemes de programació, i llavors no es va poder complir el termini. Ara fa tot just una setmana, fruit 
d’aquesta complexitat vam decidir prendre una decisió que és: la posarem en marxa la setmana que ve 
en fase β, és a dir, de prova. Evidentment serà pública, i tot el que es publicarà evidentment serà d’acord 
amb l’activitat de l’Ajuntament. Volem que allò la gent hi vagi entrant, i qualsevol error que hi pugui haver, 
donarem una adreça de correu perquè hi pugui dir la seva. A la vegada hem començat a anunciar, 
aquesta setmana passada, o a finals de l’anterior, que està a punt de sortir la nova. Per tant, aquesta 
actual deixarà d’estar accessible, i per tant, que la gent entengui que quan es trobi la nova es pensarà 
que està perfectament bé. Hi ha aquest impàs de fase prova. Però en qualsevol cas era això, 
l’ajornament d’un mes, de finals d’abril que estava previst a ara, finals de maig o u de juny, que ens ha 
confirmat l’empresa, ha sigut per uns problemes amb els programadors. Ells també tenien una feina 
prevista també per altres empreses, i no han pogut quadrar el nostre calendari, que és el que els vaig 
presentar i vaig comprometre al darrer Ple, amb el que realment ha acabat passant.  
 
Sra. Ferrer: Per a que ens aclarim, parlem de principis de juny, que la puguem veure, i quan de temps 
està previst que estigui en aquesta fase de proves. Si ho pot aclarir.  
 
Sr. Gil: De fet, sembla que l’últim acord l’1 de juny, però fins i tot vam dir la setmana que ve, entre 
dimarts, dimecres o dijous i es faci pública la fase β. És a dir tot i solventar la majoria de problemes 
encara hi ha algun apartat que encara donarà algun petit problema a nivell de programació, de codi. Per 
tant, a aquesta fase β se n’hi diu així. Podríem dir que no és una fase β que es fa directament pública, i 
qui s’ho trobi veurà “en construcció” o algun petit error, però volem avançar que serà aquesta fase β 
perquè la gent sàpiga que encara hi ha alguns temes a polir. Tot i així, la part principal, tot el que hi havia 
de contingut en el web actual, més tot el que s’ha ampliat, que ja es veurà que és prou complert, i 
s’intenta abarcar no només aquella activitat que fa l’Ajuntament, sinó també el municipi, i de mostrar de 
formes molt diverses, espero que també comprensibles, perquè dins aquella complexitat que al final ha 
acabat sent el web, i jo crec que serà  prou comprensible. Però, bé, el fet d’aquest temps de prova, jo 
crec que com a màxim el mes de juny, si aquest feedback ve. Pot passar que acabi el mes de juliol o 
agost i algú hagi entrat en aquell apartat concret, potser de la Mostra, que algú no hi hagi entrat fins 
l’agost i hi vegi algun problema, però serà perfectament navegable, el contingut principal de tot allò que 
ha de ser públic, ni que sigui per llei o l’accés al Portal de transparència, l’accés a l’eina de 
l’administració electrònica serà igualment accessible. Estem parlant de contingut possiblement no tant 
important, ni tampoc de rigor legal que hi hagi de ser, sinó que senzillament l’hem volgut posar com a 
extra d’informació de cara al ciutadà. I a la vegada també, s’ha de reconèixer, quan un està molt de 
temps en un projecte és gairebé un projecte viciat: el veus molt bé, però potser deixes de veure alguna 
cosa que algú que ve de fora nou el detecta ràpidament. Per tant jo crec que és molt sa que a més a més 
es vagi construint i adaptant i a partir d’aquí hi ha webs secundàries que podrien anar sortint més 
endavant.  
 
Sra. Ferrer: Una altra per la regidora de Comerç: Fa un parell de plens vam parlar d’una prova pilot del 
mercat dels dissabtes. Ens agradaria saber si tenen previst fer-la aviat.  
 
Sra. Tamboleo: La intenció és que sortís abans de l’estiu. Estem treballant perquè no és fàcil trobar gent 
que vulgui a venir a Cabrils el dissabte. Hi ha molts mercats el cap de setmana i gairebé tothom ja té el 
seu lloc, per tant és difícil portar gent. Però estem treballant en això.  
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Sra. Ferrer: No sabem per tant encara si abans de l’estiu. 
 
Sra. Tamboleo: La meva intenció és abans de l’estiu. El juny seria ideal començar. Hauria estat millor el 
maig, però ha estat impossible, per tant segurament serà al juny.  
 
Alcaldessa: I si no vol venir ningú, no es farà mai. 
 
Sra. Tamboleo: Per fer un mercat amb tres parades, no val la pena. 
 
Sr. Serra: A nivell de seguiment d’una pregunta que hem fet a altres plens, ens agradaria saber quin és 
l’estat de negociació previ a la signatura del conveni amb el Club Esportiu Cabrils. 
 
Sra. Tamboleo: Ja està. Han de signar el conveni. 
 
Alcaldessa: Ahir ho vam aprovar per Junta de Govern i ho hem parlat amb el president. És conscient i 
sap que ho tenim aprovat per Junta de Govern. Hem de buscar el dia que ens vagi bé per signar-ho.  
 
Sra. Tamboleo: Es començarà a aplicar al setembre. 
 
Sra. Viñals: Al Sr. Gil: Ens vau convidar a una sessió per veure el seguiment de documentació 
electrònica, per fer-nos arribar tota la documentació electrònica. Vam signar els permisos. Em sembla 
que vau dir que hi havia algun problema. 
 
Sr. Gil: Jo li exposo quin és el problema i el mal de cap d’aquest equip de govern. És que en un principi 
a finals d’any va finalitzar el contracte de l’informàtic que teníem per un pla d’ocupació. Es una qüestió de 
recursos humans. El contracte de prestació de servei d’informàtic de la corporació va acabar a l’octubre. 
Tot plegat l’equip de govern va prendre l’acord de treure una plaça d’informàtic. Aquest procés de 
selecció de la plaça de tècnic auxiliar va quedar desert. Vam estar en un impàs fins que fa 
aproximadament dues setmanes que vam poder incorporar per un pla d’ocupació una persona que en 
aquest cas té fins i tot més formació de la que demanàvem en el pla d’ocupació, que s’encarrega de la 
informàtica i per extensió de l’administració electrònica. Per tant, més enllà de les dues primeres 
setmanes que ha hagut d’apagar alguns focs de reparació de maquinària, la nostra intenció és una 
vegada estigui situada, és que tronem a agafar tot el tema de la administració electrònica en general. 
Som coneixedors que anem una mica més lents del que volíem i del que ens vam marcar amb un 
calendari de la Diputació, i que sincerament no hem pogut. El meu compromís és seguir treballant i 
posar-hi esforç i hores.  
 
Sra. Viñals: Aquesta us la faig als dos, a la Isabel i a l’Oriol, perquè a l’últim Ple em vau contestar a 
mitges. Vaig preguntar pel procés de selecció de director del casal. Veig que s’ha fet publicitat del casal. 
Té molt bona pinta, és molt xulo. El Sr. Doñate va parlar d’un mega projecte súper pedagògic. Heu 
contactat el director? Quin procés de selecció? Perquè hem vist  la borsa de treball per monitors, però el 
director, que crec que és la persona fonamental, aquest potser no hem d’esperar la darrera setmana de 
juny.  
 
Sr. Doñate: Continuo pensant que l’oferta del casal que es fa a Cabrils té una dimensió pedagògica 
important. Es construeix a partir del lleure i es va anunciar públicament amb els pares que van venir, i 
anteriorment amb les AMPA. El tema del director, hi ha una persona que és el mateix director que l’any 
passat, que se li va encomanar si podia assumir aquest projecte. Va dir que sí i es va presentar un 
projecte, que és el que hem estat defensant o començant a treballar nosaltres. Començarà segurament 
la setmana que ve, quan comenci el juny, perquè haurà d’assumir les tasques de direcció.  
 
Sra. Viñals: Llavors, com s’ha fet la selecció? Aquest any ha sortit la convocatòria de monitor, no ha 
sortit la convocatòria de director. Quin ha estat el procés de selecció del personal que treballa per a 
l’Ajuntament? 
 
Sr. Doñate: S’ha fet confiança a la mateixa persona de l’any passat. En aquell moment va entrar amb 
unes limitacions per temps, i es va considerar que amb la resposta dels pares i mares que havien anat al 
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centre i al casal, vam fer-li la proposta que presentés un projecte. Es va considerar que davant el tipus 
d’activitat podria ser perfectament assumible.  
 
Sra. Torres: És una pregunta en relació amb una queixa que he rebut d’uns veïns que viuen, 
textualment, “pintades obscenes” que han vist en diferents llocs, concretament al costat de l’església. 
M’han enviat fotos i tot, no les vull descriure. Es veu que van trucar a la Policia dient si aquestes pintades 
es podien netejar i la Policia els va demanar el DNI. Van donar les seves dades, però no han sabut res 
més. Aleshores volen saber si l’Ajuntament posarà algun mitjà per netejar aquestes pintades. Sospiten 
que són bretolades de joves. Si es posarà algun mitjà perquè els joves... 
 
Alcaldessa: Tenim una persona a la Brigada que es dedica només a treure pintades. És fort però és 
així. El que passa que no sé en quin tema entrem si és en un edifici amb una paret que és provada, no 
sé fins quin cert punt la Brigada pot. Necessita el permís primer del propietari. Per tant, tot això allarga el 
procés. No sé de quines pintades parla, però ja ho mirarem. Tenim una persona que només s’està 
dedicant a treure pintades, i enganxines dels fanals.  
 
Sra. Torres: Es van trobar que a la sortida de la comunió de la néta, les pintades...no quedava gaire bé.  
 
Alcaldessa: No m’he donat compte. No sé on està posat, però ja dic si la paret és d’un provat, s’hauria 
de posar en contacte per si tenim el seu permís. Si no, haurem de requerir que ho faci aquella persona.  
 
Sra. Viñals: Un prec. Seria possible rebre la documentació de plens i comissions informatives amb més 
temps.  
 
Alcaldessa: No li puc dir res més que té tota la raó. Ja hem parlat amb el tècnic que està fent això. Ja ha 
rebut les seves bronques. Jo no sé què passa.  
 
Sra. Viñals: Li agraeixo.  
 
Alcaldessa: No és de rebut que aquell dia rebi a tres quarts de tres la documentació. No és de rebut. 
Quan es convoca la Comissió informativa el dilluns. Per tant, aquell mateix dilluns s’havia d’haver enviat, 
perquè la informació existia. Lo pitjor és que la documentació hi era. Per tant s’havia d’haver enviat. No li 
puc dir res més que té raó.  
 
Sr. Doñate: Tots plegats compartim aquest greuge.  
 
Sr. Gil: Per si quedés algun bri de dubte, puntualitzo que tots els documents estan signats 
electrònicament, en temps i forma.          
 
     
 
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 deu 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 

 

 


