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ACTA DE PLE NÚM. 4/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      27 de juliol de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-set de juliol 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 
Sr. Raül Serra Fabregà 
Sra. Laia Ferrer Sellés 
Sra. Maria Carme Torres Cassany 
 
Secretària  
Sra. Rebeca Just Cobos 
 
El Sr. Oberle s’excusa de 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 25 de maig de 2017.  
 
I.- Part resolutiva de la sessió 
 
2.-Dictamen per a aprovar inicialment la modificació parcial del nomenclàtor i numeració dels carrers del 
terme municipal de Cabrils. 
3.-Dictamen per a l’establiment de les retribucions a favor dels membres de la Corporació, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2017. 
4.-Dictamen per a aprovar les dues festes locals de l’any 2018. 
5.- Dictamen per a aprovar la xifra de població a 1 de gener de 2017. 
6.-Dictamen per a aprovar la delegació de la competència municipal del servei d’atenció domiciliària 
(SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, amb efectes des del dia 2 d’octubre 
de 2017. 



2 
 

7.- Dictamen per a aprovar l’atorgament de les concessions sobre els drets funeraris de sepultures del 
Cementiri Municipal de Cabrils. 
8.-Dictamen per a aprovar la modificació de les sessions de la Junta de Govern Local. 
9.-Dictamen per a aprovar inicialment la modificació del reglament d’activitats cíviques de l’Ajuntament de 
Cabrils.  
10.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de PDiUnió i ERC, de suport a la candidatura de la 
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.  
11.-Dictamen, a proposta del grup municipal del PP, de rebuig al referèndum il·legal anunciat per al 
proper 1 d’octubre. 
12.- Donar compte dels informes de morositat corresponents als primer i segon trimestres de 2017. 
 
II. Part no resolutiva de la sessió 
 
13.- Mocions 
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. 
 
15.- Precs i preguntes 
 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de maig de 2017  
 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 25 de maig de 2017. 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig 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 per a aprovar inicialment la modificació parcial del nomenclàtor i numeració dels 
carrers del terme municipal de Cabrils. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Exp. 1956/2017: Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació parcial del nomenclàtor i 
numeració dels carrers del terme municipal de Cabrils.  
 
2. FETS I FONAMENTS LEGALS 
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Atès que els ajuntaments han de realitzar les actuacions i operacions necessàries per a mantenir 
actualitzades les dades dels seus padrons conforme a la realitat.  
 
Atès que el Nomenclàtor municipal és el document públic que integra gràficament i alfanumèricament la 
nomenclatura i la numeració dels edificis del terme municipal.  
 
Atesa la necessitat de revisar i actualitzar els noms i els números de diverses finques d’aquest municipi 
als efectes d’adaptar les dades del Padró municipal amb la base de dades continguda en la Gerència 
Regional del Cadastre. 
 
Vist l’informe tècnic de l’aparellador municipal de data 17 de juliol de2017. 
 
Vistos els articles 60, 62 i 75.1 del reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, 
aprovat per reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques , l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.   
 
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 inicialment la modificació de la nomenclatura i numeració de les finques del terme 
municipal de Cabrils que s’indiquen en l’Annex 1, adjunt a aquesta proposta d’acord.  

 
Segon.- Aprovar inicialment la incorporació al Nomenclàtor Municipal de les finques que s’indiquen en 
l’Annex 2, adjunt a aquesta proposta d’acord. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord i la documentació adjunta que conté els noms i 
números de les finques modificades o incorporades, pel termini mínim de trenta dies, per tal que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes 
municipal, al web municipal i en un diari de gran difusió. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del darrer anunci. En cas que no hi hagi cap reclamació o al·legació, els acords inicials 
esdevindran definitius.  
 
Quart.- Concedir audiència als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la comunicació del present acord. El termini d’audiència serà de trenta dies a comptar des del 
dia següent a la data de recepció de la comunicació.  
 
Cinquè.- Incorporar d’ofici les modificacions i incorporacions, un cop aprovades definitivament, als 
registres i arxius municipals on resulti pertinent.  
 
Sisè.- Comunicar d’ofici, un cop aprovats definitivament, els presents acords als organismes oficials que 
n’hagin d’estar assabentats per al correcte desenvolupament de llurs tasques (Centre de Gestió 
Cadastral, Organisme de Gestió Tributària, Correus, Institut Nacional d’Estadística i Oficina del Cens 
Electoral).   
 
Setè.- Mantenir actualitzat el padró municipal. 
 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquest acord als departaments municipals de Serveis Econòmics, Serveis 
Tècnics i Padró Municipal d’Habitants. ” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: Segons l’informe del tècnic municipal, diversos propietaris han sol·licitat el canvi de l’adreça 

oficial de les seves finques que consisteix a alterar la numeració principal per la secundària. I tanmateix 

en aquell moment s’ha detectat que hi havia la necessitat d’incorporar al nomenclàtor municipal les 

finques de nova constitució per segregació,  la correcció d’alguns errors que hi havia. Per tant, es passa 

a posar tota la numeració en ordre.  

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 MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
Abstencions: 

 

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

 
3.- Dictamen per a l’establiment de les retribucions a favor dels membres de la Corporació, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2017. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“RELATIU AL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS 

 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article  75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció, donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 

i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat 

per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret a 

percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva 

o parcial, així com a percebre drets d’assistència, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 

Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 

dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms. 

Atès que les bases d’execució del pressupost de 2017 a l’article 45 defineix  el sistema de retribucions 

dels membres de la corporació. 

Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldessa proposa al Ple 

l’adopció dels següents: 
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ACORDS  

 

PRIMER.- Establir, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, a favor dels membres de la Corporació que 

desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació plena, les retribucions que a continuació es 

relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de 

l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.  

 

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals  Jornada  

Alcaldessa 2.502,05 € x 14 pagues Plena 

Regidors – delegats- dedicació completa 1.394,68 € x 14 pagues Plena 

 

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de cap tipus d’activitat retributiva i 

amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i els 

Ens, Organismes i empreses que en depenguin, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els 

pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o 

empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos. 

 

SEGON.- Establir amb efectes del dia 1 de gener de 2017 a favor dels membres de la Corporació que 

desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es 

relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de 

l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

 

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals  Jornada  

Regidors – delegats- dedicació parcial 751,27 € x 14 pagues 20 hores 

 

Els regidors delegats sense dedicació ni parcial ni total percebran indemnitzacions per assistència a 

sessions dels òrgans col·legiats.    

 

Aquestes retribucions seran compatibles amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o 

privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració pública. 

 

TERCER.- Establir, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, a favor dels membres de la Corporació que 

no tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial, el règim següent de 

percepcions de drets d’assistència per concurrència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats:  

 
Sessió ordinària o extraordinària del Ple 187,49 € bruts/sessió 

Junta de Govern 341,73 € bruts/sessió 

Comissions informatives      62,49 € bruts/sessió 

 

Aquests drets d’assistència es percebran mensualment per l’assistència efectiva a les sessions.  

 

A aquests efectes, per la Secretaria de l'Ajuntament es facilitarà a la Intervenció municipal, abans del dia 

20 de cada mes, el corresponent certificat d’assistència, respecte de les sessions celebrades entre els 

dies 16 del mes anterior i 15 del mes corrent.   
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QUART.- Adaptar el contingut del present acord a allò que estableix la clàusula 45 de les Bases 

d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017.  

 

CINQUÈ.- Totes les retribucions i drets d’assistència experimentaran, a partir de l’1 de gener de 2018, la 

variació anual que s’estableix pels empleats públics a la Llei General de Pressupostos de l’Estat. 

 

SISÈ.- Notificar el present acord a tots els regidors. 

 
SETÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. En  compliment del 
Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal  el contingut d’aquest acord, donant 
així compliment a les obligacions de publicitat  previstes per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de  
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i la Llei 19/2014, de  29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: Com que l’estat ha decidit augmentar un 1% les retribucions dels funcionaris, com ja va 

passar l’any passat, tots els membres de la corporació ens adherim en aquest 1%. L’any passat no es va 

fer a través del Ple, perquè l’Estat ho havia fet abans que nosaltres tinguéssim fet el pressupost anual. 

Llavors es va donar compte en el pressupost de la corporació. Però aquest any ha sigut diferent, perquè 

nosaltres ja teníem el pressupost aprovat i l’Estat ha aprovat aquest augment fa un mes o una cosa així. 

Per això ho entrem per Ple. Per als funcionaris, es farà una Comissió Paritària, perquè tenim funcionaris i 

laborals. Com que l’Estat ho ha fet només per als funcionaris, aquí es decidirà que ho cobrin els 

funcionaris i els laborals.  

Sr. Viudez: Els avanço que el vot del grup municipal d’Esquerra serà afirmatiu. Al començament de la 

legislatura el Govern sí que va proposar un augment de les retribucions als càrrecs electes, i en aquell 

moment vam considerar que en un moment de crisi en el qual tots els funcionaris i el personal laboral no 

podien veure augmentada la seva retribució, vam considerar que no era el moment. Ara, que el govern 

de l’estat ha augmentat un 1% i ara que amb els nous pressupostos farà un augment d’un 1% més, 

considerem escaient que els càrrecs electes tinguin aquest increment del 2% més.  

Alcaldessa: L’any passat va ser un 1% que ja hi era, i aquest any és un altre 1%.  

Nosaltres som coherent amb els funcionaris, perquè recordo que quan als funcionaris els van treure la 

paga doble del 2012, tots els membres de la corporació vam renunciar a la paga doble en solidaritat amb 

els funcionaris. Per tant, si ara als funcionaris se’ls augmenta un 1%, és normal que nosaltres tinguem 

l’augment de l’1%. Tot i que als funcionaris se’ls ha anat tornant la paga, els d’aquí ja l’han cobrat en la 

seva totalitat, i evidentment els membres de la corporació no, perquè vam donar la paga al Benestar 

Social del municipi.     

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: 
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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, 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 per a aprovar les dues festes locals de l’any 2018. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 

“APROVAR L’ACORD DE LES DUES FESTES LOCALS DE CABRILS PER A L’ANY 2018 

 

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

calendari oficial de festes locals a Catalunya per l’any 2018 

 

L’article 2 de l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l’any 2018, disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

demanen formular la proposta davant aquest ens, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Proposar els següents dies com les dues festes locals del municipi de Cabrils per a l’any 2018, 

 

 

3 de maig Festa de la Santa Creu 

21 de maig Segona Pasqua 

 

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

als efectes oportuns.” 
 
Atès que no es produeix cap 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: 
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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, 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 per a aprovar la xifra de població a 1 de gener de 2017. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A CABRILS EN DATA 1 DE GENER DE 2017 

D’acord amb el sistema d’obtenció de xifres oficials de població establert segons Resolució de 25 
desembre de 2003, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’estadística (INE) i del Director General de 
Cooperació Local, per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, 
modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus 
Padrons Municipals, amb referència 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a 
terme durant l’exercici anterior. 

D’acord amb el procediment establert per Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’estadística i del Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als Ajuntaments per a la revisió anual del Padró Municipal i per al procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

En virtut del conveni d’Encomanda de la Gestió informatitzada del Padró Municipal d’habitants signat 
amb la Diputació de Barcelona i aprovat per unanimitat del Ple de la Corporació, en data 13 de setembre 
de 2001, i vistes les actuacions relacionades amb el procediment establert.  

Complerts, per part del Departament d’estadística i Població de la Diputació de Barcelona, tots els tràmits 
per a l’obtenció de la xifra oficial de població. 

És per l’exposat que es proposa al Ple l’aprovació dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la xifra de 7.296 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de 
Cabrils, a data 1 de gener  de 2017. 
 
Segon.- Ratificar la totalitat de la documentació tramesa per l’Ajuntament a l’INE,  segons consta en 
l’expedient i als efectes oportuns.” 
 
 
Atès que no es produeix cap 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: 
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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, 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. 
 

 
6.- Dictamen per a aprovar la delegació de la competència municipal del servei d’atenció 
domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, amb efectes des 
del dia 2 d’octubre de 2017. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 2037/2017:  Conveni entre l’Ajuntament de Cabrils i el Consell Comarcal del Maresme 
per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència). 
 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
El servei d’atenció domiciliària forma part dels serveis socials bàsics que presten els municipis de la 
manera més pròxima als seus usuaris, dins l’àmbit familiar i social. 
 
La Corporació té interès en delegar la competència del servei d’atenció domiciliària del municipi de 
Cabrils en el Consell Comarcal del Maresme, per tal de prestar-lo de forma més eficaç i eficient. 
 
El servei serà finançat d’una part amb les aportacions derivades del Contracte Programa 2016-2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i el Consell Comarcal del Maresme; i d’altra part, per l’aportació que realitzarà l’Ajuntament de Cabrils, 
anualment, prèvia aprovació de l’addenda econòmica corresponent a cada exercici. 
 
Vist l’addenda econòmica presentada pel Consell Comarcal del Maresme, corresponent al període 
octubre – desembre de 2017, per import 5.758,00€. 
 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist el que disposa l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant, LBRL), i l’article 66.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), sobre la competència 
dels municipis en matèria de prestació dels serveis socials. 
 
Vist el que disposa l’article 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la delegació de competències municipals als ens 
comarcals mitjançant conveni. 
 
Vist el que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
relació a la delegació de competències. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 22 LBRL i l’article 52 TRLMRLC, sobre la competència plenària. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió Informativa que elevi al Ple l’adopció dels presents  
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ACORDS: 
 
Primer.- Delegar la competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, amb efectes des del dia 2 d’octubre de 2017. 
 
Segon.- Publicar aquest acord de delegació de competència al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Aprovar l’addenda econòmica 2017 per la delegació de la competència sobre el SAD de 
l’Ajuntament de Cabrils al Consell Comarcal del Maresme, per un import màxim de 5.758,00€. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.758,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent del vigent pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Comprometre’s a dotar de manera adequada i suficient l’aplicació pressupostària corresponent 
d’exercicis futurs. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni, l’addenda econòmica 2017, i la resta de 
documentació que se’n derivi de l’adopció d’aquests acords. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Regidoria de benestar social, dona i gent gran, així també 
al departament de serveis econòmics de la Corporació, als efectes oportuns.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sra. Tamboleo: A dia d’avui tenim un contracte de serveis per 2 anys amb una empresa que es diu 

Dependentia i el preu màxim per hora que ens cobra per al serveis: Serveis de cura a la persona, és de 

14,30 € IVA inclòs, i serveis de neteja de la llar, 13,13 € IVA inclòs. Es tracta que la treballadora social 

estigui més descarregada a l’hora de poder fer més formacions i cada vegada tenim més necessitats al 

poble i que pugui atendre més a la gent. El nou conveni amb el Consell Comarcal, el concepte és el 

següent: el SAD social, que és per persones que necessiten el SAD i no tenen expedient de 

dependència, de neteja de la llar i de cura a la persona, el preu per hora és de 15,38 € més IVA. El SAD 

de dependència és el servei que dins les persones amb l’expedient de dependència que també se’ls 

ofereix el SAD, està la cura a la persona i el servei de neteja. Aquest puja a 5,23 € més IVA. I la 

coordinació del SAD, 15,38 € més IVA. El conveni és de l’1 d’octubre al 31 de desembre. Suposo que a 

partir d’aquí tornarem a fer el conveni anual.  

Alcaldessa: De fet, el conveni aquest és anual, el que passa és que com que el Consell Comarcal fa els 

convenis per anys naturals, al trobar-nos a l’alçada de l’any que ens trobem, ara paguem només des 

d’ara fins al 31 de desembre, i l’any que ve ja es mirarà de fer tot l’any sencer.  

Sra. Viñals: Per què es decideix ara fer el conveni amb el Consell Comarcal i no s’havia fet abans? 

Alcaldessa: Per descarregar la treballadora social, que té moltíssima més feina que no tenia anys 

enrere, i se li ha anat acumulant feina. Llavors, és una cosa menys que haurà de fer la treballadora social 

i ho deleguem al Consell Comarcal.  

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 PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 
7.- Dictamen per a aprovar l’atorgament de les concessions sobre els drets funeraris de 
sepultures del Cementiri Municipal de Cabrils.  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 

“CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CABRILS 
 

En data 29 de març de 2007 es va aprovar inicialment pel Ple de la Corporació el Reglament del 
Cementiri Municipal de Cabrils, que derogava l’anterior. 

En el Ple celebrat el dia 25 de setembre de 2008 es va aprovar definitivament. 

El citat reglament estableix que és l’Ajuntament l’encarregat d’atorgar les concessions dels drets 
funeraris sobre les sepultures i que les adjudicacions del dret funerari es registraran a títol individual del 
propi peticionari seguint l’ordre de presentació de peticions i numeració del cementiri, podent ésser de 
caràcter permanent o temporal. 

En data 15 de maig de 2013 es signa el contracte amb l’empresa CABRÉ JUNQUERAS, SA. per la 
gestió del Servei d’Enterramorts en el cementiri municipal. 

En data 26 de setembre de 2016, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts, el Sr. 
JL.G.V. amb DNI núm. 40.819.267-V , sol·licita el lloguer d’un nínxol per cinc anys. 

En data 5 d’octubre de  2016, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  la Sra. J.G.B, 
amb DNI núm. 37.554.802-B, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol amb caràcter permanent. 

En data 16 d’octubre de  2016, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  la Sra. J.G.V, 
amb DNI núm. 38.829.416-B, sol·licita la concessió del dret funerari d’un nínxol amb caràcter temporal. 

En data 11 de maig de 2017, a través de petició al Registre General d’Entrada 2017-E-RC-2396, la Sra. 
M.F.M. amb DNI núm. 77.600.900-G, sol·licita la concessió del dret funerari d’un columbari amb caràcter 
permanent. 

En data 2 de juliol de 2017, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  la Sra. M.G.N., 
amb DNI núm. XX.XXX.643-Y, sol·licita el lloguer d’un nínxol per cinc anys. 

Atès que l’Ajuntament disposa de sepultures suficients per a satisfer aquestes sol·licituds. 

Atès que existeix un cànon establert per l’Ordenança Fiscal núm. 21 per a l’adjudicació dels drets 
funeraris. 

Per tot l’exposa’t, l’Alcaldessa proposa a la Comissió Informativa que elevi al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer.- Atorgar les concessions sol·licitades sobre els drets funeraris de les sepultures del Cementiri 
Municipal de Cabrils a les persones interessades relacionades seguidament: 

Nínxol núm. 16-C, amb lloguer de 5 anys, a favor del Sr. JL.G.V., amb DNI núm XX.XXX.267-V, 
a partir del dia 26 de setembre de 2016 i fins el dia 25 de setembre de 2021. 

- Nínxol núm. 17-C, amb caràcter permanent, a favor de la Sra. J.G.B., amb DNI núm 
XX.XXX.802-B, a partir del dia 5 d’octubre de 2016 i fins el dia 4 d’octubre de 2041. 
 

- Nínxol núm. 18-C, amb caràcter temporal, a favor de la Sra. J.G.V., amb DNI núm XX.XXX.416-
B, a partir del dia 16 d’octubre de 2016 i fins el dia 15 d’octubre de 2026. 
 

- Columbari núm. 19, amb caràcter permanent, a favor de la Sra. M.F.M., amb DNI núm 
XX.XXX.900-G, a partir del dia 11 de maig de 2017 i fins el dia 10 de maig de 2042. 

-  
- Nínxol núm. 19-C, amb lloguer de 5 anys, a favor de la Sra. M.G.N., amb DNI núm XX.XXX.643-

Y, a partir del dia 2 de juliol de 2017 i fins el dia 1 de juliol de 2022. 
 

Segon.- Condicionar aquestes concessions al pagament de la taxa establerta per l’Ordenança Fiscal 
núm. 21. 

Tercer.- Notificar les concessions a les persones interessades i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes d’incloure les noves concessions en els padrons corresponents.” 

 
Atès que no es produeix cap intervenció, es procedeix a la votació.  
 
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 PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
 
8.- Dictamen per a aprovar la modificació de les sessions de la Junta de Govern Local.  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“Celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 
passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, el Ple va adoptar els acords necessaris per 
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de 
Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL), en la nova redacció donada a la 
mateixa per la Llei 11/19999, de 21 d’abril, reconeix a aquesta Corporació. 

Considerant que de conformitat amb el disposat pels articles 20.1.b) i 23 de la LBRL, en concordança 
amb els articles 48.1.b) i l’article 112 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra legislació complementària, en aquest 
municipi és obligatòria la seva constitució pel fet de tenir una població de dret superior a 5.000 habitants. 

Atès que de conformitat amb la potestat d’autoorganització i atès que és voluntat de l’equip de govern 
fixar un nou calendari de les sessions ordinàries quinzenals de la Junta de Govern Local de forma 
permanent. 

Vistos els articles 112 i concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (en endavant, ROF) i 
els articles 72 a 74 i 117 a 120 del Reglament Orgànic Municipal (en endavant, ROM), aprovat 
definitivament en sessió plenària ordinària de data 27 de novembre de 2008 i publicat al Butlletí Oficial de 
la Província núm. 304, de 19 de desembre de 2008. 

Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que tinc conferides, proposo al PLE l’adopció dels 
següents  

ACORDS 

Primer.- La Junta de Govern Local a partir del mes de setembre realitzarà les seves sessions 
quinzenalment, a raó de dues sessions mensuals, que es faran els dilluns a les 18:00 hores, sense 
perjudici de què es puguin realitzar altres sessions amb caràcter extraordinari i extraordinari i urgent. 

Segon.- Facultar a la senyora Alcaldessa per suspendre la realització de les sessions de la Junta de 
Govern Local del mes d’agost i per alterar les que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com 
conseqüència dels períodes de vacances, quan això no suposi un perjudici per la gestió dels assumptes 
municipals, així com també per posposar o avançar la realització de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local, dins la mateixa setmana de la seva realització, quan el dia fixat sigui festiu. 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores municipals i als caps dels diferents 
departaments municipals, per al seu coneixement i efectes. 

Quart.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al Portal de la Transparència.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: Això ho hem decidit per conciliar la vida laboral i la vida estudiantil amb la vida política, i 

llavors ens ha semblat millor poder-ho fer a les 6 de la tarda. Tots hi estaven d’acord, per tant ho passem 

a les 6 de la tarda dels dilluns.  

Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
 
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. 

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



14 
 

 
9.- Dictamen per a aprovar inicialment la modificació del reglament d’activitats cíviques de 
l’Ajuntament de Cabrils. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ACTIVITATS CÍVIQUES DE L’AJUNTAMENT DE 
CABRILS  

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

D’acord amb la memòria elaborada per la Regidoria de Cultura, es proposa la modificació del Reglament 
d’activitats cíviques que sol•licitin entitats i/o particulars a l’Ajuntament de Cabrils, per la necessitat de 
incorporar la gestió dels tallers i activitats regulars que s’organitzen a La Fàbrica. En aquest sentit, 
s’incorpora un annex que regula les dues modalitats de gestió proposades: una mitjançant oferta de 
programació de tallers i activitats per part de la regidoria de cultura i una altra mitjançant el lloguer 
d’espais a professionals autònoms que vulguin organitzar activitats i tallers regulars, emparats la primera 
per un preu públic i la segona per una taxa creats a les Ordenances Fiscals. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i la normativa autonòmica concordant,  atribueixen 
al municipi les potestats reglamentària i d’autoorganització. 

D’acord amb el que disposa l’art. 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, sobre la competència del Ple per a l’aprovació d’ordenances.  

Per tot l’exposat, i en ús de les competències que m’atorga l’article 21.1, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local i la normativa catalana concordant,  l’alcaldessa proposa a la Comissió 
informativa que elevi al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’activitats cíviques que sol·licitin entitats i/o 
particulars a l’Ajuntament de Cabrils, d’acord amb el text que es presenta com a annex.   

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència aquest acord inicial mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i al Portal de la Transparència 
durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, i fer-ne 
difusió mitjançant la publicació de l’aprovació de l’acord en el diari El Punt. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.  

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública, el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sr. Doñate: Bona vesprada. Bàsicament la modificació d’aquest reglament ve per encabir d’una manera 

més optimitzada les activitats que s’estan desenvolupant al centre cívic La Fàbrica. Va haver-hi una 

petició tant del personal de la Fàbrica com dels professors que oferien aquells serveis per a l’alumnat de 

buscar un sistema més optimitzat. Bàsicament incorporem en aquest reglament la possibilitat d’una 

mena de lloguer per l’ús d’aquell espai durant les hores que el facin servir. El criteri continuarà essent el 

mateix, les activitats seran regulades o controlades des de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament, i 

un cop tinguin aquest vistiplau es procedirà a simplificar el mecanisme a través del lloguer de l’espai.  
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Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
 
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 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, Maite Viñals Clemente i Laia Ferrer 
Sellés. 

 
 
10.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de PDiUnió i ERC, de suport a la candidatura de 
la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la 
UNESCO. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA 
DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO 

La Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la sardana a la LLISTA 
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, de la UNESCO 
(allò que en general es coneix com a “patrimoni de la humanitat”). 

A tall d’exemple, en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els castells, el cant de 
la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, les Falles de València, les 
falles del Pirineu i la dieta mediterrània, dins del nostre àmbit cultural. Pel que fa a les danses, algunes 
de les que ja formen part de la Llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de Romania 
o la rumba cubana. La rumba catalana també està preparant una candidatura. 

La candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la vitalitat del món sardanista i de 
difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. En aquest sentit la candidatura ja està generant un gran 
entusiasme dins del món sardanista i està contribuint a reforçar-ne la cohesió i l’autoestima.  

Aquesta iniciativa és independent de la promoguda el 2015 pel Partit Popular en el Congrés de Diputats, 
on es va aprovar una resolució donant suport a una candidatura de “la cultura de la sardana”. Però en tot 
cas la coincidència és una mostra de l’àmplia acceptació social que suscita aquesta proposta, per 
damunt de qualsevol divergència política. 

La Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es compleixen els cinc requisits següents: 

1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La sardana compleix 
clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les persones que la mantenen viva consideren 
que forma part del seu patrimoni cultural immaterial, segons s’ha pogut recollir en tots els actes 
informatius organitzats fins ara. Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les 
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persones que la practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament compatible 
amb els instruments internacionals de drets humans i amb el desenvolupament sostenible. 

2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la importància del patrimoni 
cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent per a la candidatura ja està contribuint a aquesta 
sensibilització, perquè en les reunions informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i 
l’interès del patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre desperta una 
gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els mitjans de comunicació, que 
contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a l’expedient es proposaran altres accions. 

3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació  ja està prenent moltes 
mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest criteri, es tracta d’explicar de manera 
clara tot el que s’està fent en formació, ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en 
noves iniciatives de futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats,com podria ser la 
recerca. 

4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el seu consentiment lliure, 
previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista s’organitza al voltant de la Confederació 
Sardanista de Catalunya. La seva assemblea general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6  
assemblees territorials celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat 
després de conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i es continuarà 
donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint el consentiment de nombroses 
entitats de base. A més, totes les persones que formen el moviment sardanista poden aportar idees 
sobre com sensibilitzar la societat sobre el valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de 
salvaguarda a preveure per a la sardana. 

5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial. Aquest és un aspecte 
administratiu que essencialment correspon a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals. Cal tenir en compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de 
Catalunya i està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional. 

Tanmateix, també s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja sigui 
comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri.  

La sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits establerts i per tant l’èxit de la 
candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que s’hi posi.  

Per tots aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament de Cabrils l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI 
CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, de la UNESCO, que està impulsant Confederació 
Sardanista de Catalunya. 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens de 
l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, i a la 
Conferència General de la UNESCO.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sr. Viudez: La moció és prou clara, i tothom coneix aquesta llista del patrimoni cultural immaterial de la 

Unesco: la sardana també hi havia de ser incorporada com un valor cultural de Catalunya.   
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Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
 
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. 

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

11.- Dictamen, a proposta del grup municipal del PP, de rebuig al referèndum il·legal anunciat per 
al proper 1 d’octubre. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“Moció de rebuig del referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017 

 
 
Atès que el President de la Generalitat. Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data per la 
celebració d’un referèndum il·legal el proper 1 d’octubre. 

Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Si que es Pot, han anunciat que no estan d’acord 
amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta: “Vol que Catalunya 
sigui un Estat independent en forma de República?”. 

 

Proposem els següents acords al Ple de l’Ajuntament de Cabrils:     

     

1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de CABRILS de no donar suport ni proporcionar 
medis, ni personal municipal el dia 1 d’octubre, en relació a la celebració del referèndum 
il·legal que es pretén celebrar. 

 

2. Que l’Ajuntament de CABRILS abandoni de forma immediata l’Associació de Municipis per la 
independència (AMI). 

 

Traslladar aquest acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, al parlament de 
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la Delegació del Govern d’Espanya 
a Catalunya.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sra. Torres: Només dir que més que una moció és un prec, per saber el posicionament de tots els 

partits, i evitar que produeixin res il·legal.  
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Alcaldessa: El posicionament del PDeCat és rebutjar aquesta moció perquè entenem, i sempre s’ha dit 

així, que tot el que es faci l’1 d’octubre serà dintre de la legalitat. Per tant, aquí hi ha coses que trontollen, 

perquè s’està dient d’entrada que és il·legal, i això està per veure. Per tant, jo parlo ara com a PDeCat, 

suposo que també com a Unió, que nosaltres votarem en contra d’aquest dictamen que proposa el Partit 

Popular.  

Sr. Doñate: Bé, com vam votar a la Comissió Informativa que ens absteníem perquè pogués passar 

aquesta votació avui, però vam dir, i hem dit sempre, que estem en contra de la moció i estem a favor del 

procés d’independència. I evidentment sempre estem a favor de la votació, que les persones puguin 

respondre i decidir pel seu futur.  

Sr. Gil: Jo, per donar-li un canvi de sentit a aquesta moció, és molt senzill: acceptin que es pot fer un 

referèndum, permetin-lo i ja no serà il·legal des del seu punt de vista. Per tant, aquí no hi ha més debat 

que aquest. És una qüestió de voluntats. I ja no m’estendria a parlar de voluntats, perquè podríem parlar 

de governs, d’aquí i d’allà, però per a donar resposta a aquesta moció és ben fàcil, faci això. 

Evidentment, el vot sumat a la resta del grup municipal de PDeCat i Unió serà en contra. 

Sr. Viudez: I nosaltres, malgrat sigui reiteratiu, la situació a la qual hem arribat i perquè l’Estat no vol fer 

un referèndum és perquè ell no el vol fer. Per altra banda, quan vostès demanen que sortim també de 

l’AMI, li vull recordar que el nostre grup municipal ho va demanar dues vegades. A la segona ho vam 

aconseguir, vam aconseguir que l’Ajuntament entrés a l’AMI i també li recordo que quan vam prometre 

els regidors d’Esquerra el nostre càrrec, cito textualment perquè ho tinc al davant, vam dir: “Per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 

President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre 

de 2015 per a exercir l’autodeterminació del nostre país i proclamar juntament amb totes les nostres 

institucions l’Estat català, lliure i sobirà.” Si el poble de Catalunya en referèndum decideix això, nosaltres 

apostarem per la independència. Si en votació, en referèndum, el poble de Catalunya decideix que hem 

de continuar dins de l’Estat, assumirem el resultat i d’aquí 10 anys, 20 anys, o quan ho decideixi el 

Govern que hi hagi, tornarà a posar sobre la taula un nou referèndum i nosaltres apostarem perquè es 

faci.  

Sra. Torres: Només dir-li que si és legal o no és legal no ho diu el Partit Popular, ho diu la llei, amb la 

qual cosa... 

Alcaldessa: Però hi ha una llei catalana també, Sra. Torres. 

Sr. Viudez: Sra. Torres, jo recordo una entrevista recent d’un dels pares de la Constitució, el Sr. Miquel 

Roca, que deia que la Constitució no deia exactament el que vostè està apuntant, sinó que la Constitució 

és com un acordió, i s’adapta al que vulgui el legislador. Per tant, és una qüestió del legislador, la 

voluntat dels governs que hi hagi en cada moment. Jo entenc que el Govern del Partit Popular no vol fer 

un referèndum. És totalment lícit. Però és l’opinió del Govern del Partit Popular.  

Sra. Torres: Diem que aquest referèndum va en contra del Partit Popular? Perquè vostè el que està 

dient és que aquest senyor diu que la Constitució és com un acordió.  

Sr. Viudez: No posi en boca meva coses que jo no he dit. Jo només he dit que un dels pares de la 

Constitució diu que la Constitució es pot adaptar i que el legislador té la capacitat d’adaptar-la. Una altra 

cosa és que el Partit Popular, potser mai, estarà a favor que el Govern de l’Estat organitzi un referèndum 

per a la independència de Catalunya. És el que estic dient. Res més.  

Sr. Doñate: Sí, em sembla interessant, tampoc ens allargarem, però recordar que evidentment això 

xoca, independentment que sigui interpretable o no, amb la Constitució Espanyola, però es reforça amb 
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la Declaració Universal dels Drets Humans i amb les sentències del Tribunal d’Estrasburg i altres 

tribunals, com per exemple, amb el cas de la independència de Kosovë, que es va revoltar contra la llei 

vigent de Sèrbia, podríem dir, i està reconegut internacionalment.  

Sra. Torres: Ens estàs comparant amb Sèrbia? 

Sr. Doñate: No, en cap cas. El que estic dient és que hi ha una llei superior a la Constitució Espanyola, 

que la Constitució Espanyola reconeix que s’ha de complir, que és la Declaració Universal dels Drets de 

l’Home, o de l’home i la dona, i que per tant, podríem dir que hi ha molts rangs legals. Constato que 

efectivament.  

 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
 
VOTACIÓ  
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta amb el següent resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
Vots en contra: 

 

 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. 
 

12.- Donar compte dels informes de morositat corresponents als primer i segon trimestres de 
2017. 

Sr. Pérez: S’ha de rectificar el punt: no és 1r i 2n trimestre. És 2n trimestre. Nosaltres enviem les dades 

de Tresoreria al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de l’Estat i ells avaluen el temps de resposta que té 

aquest Ajuntament en pagament als proveïdors. El temps de resposta als proveïdors establert en aquest 

Ajuntament és de 30 dies. Aleshores ells fan un estudi de les dades que enviem des de Serveis 

Econòmics i envien un certificat on diuen si hem complert o no aquest període mitjà de pagament. En 

aquest cas, el certificat que aporten cada trimestre, corresponent a aquest segon trimestre, és que estem 

pagant a 28,5 dies. És a dir, no arribem al període màxim establert, que són 30 dies. Estem dintre del 

que marca la llei en aquest sentit, en relació amb el compromís que tenim amb els proveïdors.  

El Ple de la Corporació queda assabentat dels informes de morositat corresponents al segon trimestre de 
2017. 

13.- Mocions 

Moció relativa al Castell de Can Jaumar 

 
El Mas Rafart, conegut des del primer quart del segle XX com a torre Jaumar i posteriorment com a 
castell de Can Jaumar, degut al canvi de propietari i a la seva reforma l’any 1923 en castell, està situat al 
municipi de Cabrils.  
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La masia s’aixecava al turó del Mas Rafart, en un indret ben estratègic, entre els castells de Burriac i de 
Vilassar de Dalt, i de control tant pel que fa al vessant de muntanya com el de la vall de Cabrils. Estava 
ubicada entre el torrent Roig (vessant nord-oest) i el torrent de can Roldós (vessant de migdia). Estava 
envoltada de camps de conreu, vinya, bosc i erms i disposava d’aigua amb les corresponents mines, una 
font i una bassa al darrera de la casa que encara es conserva a més de diversos pous, sobretot 
construïts al segle XIX i principis del segle XX. Al davant de la façana principal hi havia l’era de batre, 
que encara es conserva. 

Al segle XIX es van fer obres a la masia per tal d’acomodar la casa a les necessitats de la família 
propietària durant les seves estades a Cabrils i es van arranjar els jardins. 

L’any 1923, l’arquitecte Eugenio Pedro Cendoya Oscoz va realitzar l’aixecament dels diferents plànols 
tant de la casa existent com del projecte de reforma de la masia en castell. Les obres van finalitzar l’any 
1925 i durant els anys 1926 i 1927 es van realitzar bàsicament els treballs d’ornamentació interior i el nou 
enjardinament del parc. En la reforma es va fer una adaptació interior de la casa en varis habitatges 
bàsicament destinats a l’estiueig. Tots ells es comunicaven per l’interior.  

Durant els anys seixanta i setanta del segle XX, la família Jaumar va posar el parc i l’era de la casa a 
disposició per a gaudi del poble durant les ballades de sardanes que es feien per la Festa Major i també 
en actuacions musicals diverses.

1
 

L'Ajuntament de Cabrils és titular d'un 16,666% de la finca registral núm. 352 de Cabrils, inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al tom 3387, llibre 135, foli 183, consistent en la finca 
coneguda com a Castell.  

En data 28 de juny de 2017, s'ha comunicat a aquest Ajuntament de Cabrils que els titulars d'un 81,834% 
de la citada finca registral, en data 21 de juny de 2017, han transmès a un tercer la seva part indivisa de 
dita finca. 

Per aquests motius a la vista de l'esmentada operació de compra-venda, l’Ajuntament de Cabrils 
considera convenient l’adopció d’un posicionament comú dels diferents Grups polítics municipals davant 
les accions comunicades i que es concreten en els següents compromisos a tenir present abans 
d’adoptar qualsevol decisió municipal que vinculi al nostre patrimoni i en concret a la finca el Castell i el 
seu destí:  

 L’Ajuntament de Cabrils vetllarà per la integritat del conjunt del patrimoni, tan públic com privat, 
situat en el seu terme municipal, i per la protecció, la conservació del mateix, així com per 
l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni. 

 
 Qualsevol decisió adoptada per l’Ajuntament que comporti una acció encaminada a l’explotació o 

rendiment del seu patrimoni, haurà de tenir present l’interès general i l’adequada finalitat amb els 
usos previstos al planejament i els criteris de sostenibilitat ambiental i paisatgístics del nostre 
municipi.  

Per tot l’exposat, els Grups Municipals de PDeCAT i Unió i MUC de l’Ajuntament de CABRILS demanen 
al Ple l'adopció dels següents:  

 

                                                             
1 BOSCH, Laura (2017). “Del Mas Rafart de Cabrils al castell de Can Jaumar . “   Trobada d entitats 

de recerca local i comarcal del Maresme . Manuscrit presentat per a la seva publicaci  Ed. Centre d Estudis 

Vilassarencs. 
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ACORDS 

PRIMER.- Vincular qualsevol decisió que comprometi el futur del destí de la propietat del Castell, als 
compromisos que se’n deriven de la present moció.  

SEGON.- Informar i escoltar al conjunt del veïnat així com organisme i entitats de defensa i estudi del 
patrimoni del municipi i en concret del Castell abans de prendre futures decisions que afectin a la part 
indivisa que li correspon a l’Ajuntament. 

TERCER.- Fer públic el present acord a través dels mitjans de comunicació dels quals disposa 
l'Ajuntament i donar trasllat d'aquest als organismes, veïns i veïnes i entitats que han mostrat 
darrerament el seu interès per aquesta qüestió.” 
 
 
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. 
 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Sra. Gómez: Llegiré la moció perquè s’entengui el que volem explicar. Fa esment que el segon punt 

decau en favor de la unanimitat en la votació 

Alcaldessa: La Corporació està molt conscienciada amb el patrimoni del municipi. Per tant, en 

assabentar-nos que hi ha una propietat del 81%, entenem que hem de defensar el que és el patrimoni 

municipal de Cabrils, i molt específicament el del castell. Per això s’ha decidit fer aquesta moció perquè 

quedi palès i reflectit en les actes del Ple que aquesta és la decisió de l’Ajuntament.  

Sr. Serra: Entenem que aquesta moció és una declaració d’intencions, i com a tal l’entenem. Amb la 

supressió del segon punt, entenem que encaixa amb el que nosaltres podem acceptar i per tant, com ens 

hem compromès votarem a favor. Tot i això, valorem que continua essent insuficient, perquè el tercer 

punt diu que s’escoltarà i s’informarà el conjunt del veïnat així com l’organisme i entitats de defensa i 

estudi del patrimoni del municipi i en concret del Castell abans de prendre futures decisions que afectin a 

la part indivisa que correspon a l’Ajuntament. I en aquest sentit creiem que potser hauríem d’anar una 

mica més enllà. Més enllà de senzillament escoltar els veïns. Tot i això és només una reflexió. Els 

felicitem per la iniciativa i estem d’acord amb aquesta declaració d’objectius.  

Alcaldessa: Al contrari. Entenem que abans de fer qualsevol cosa que afecti la propietat del castell 

escoltarem els veïns, és el més primordial. En cap moment hem dit que tirarem pel dret, sinó que 

escoltarem els veïns. I del que els veïns diguin, llavors es prendran les decisions. Evidentment algú dels 
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veïns pot prendre alguna decisió que sigui inviable. Per això primer s’escoltarà els veïns, es farà una 

reunió amb els veïns i s’arribarà a un consens amb els veïns. No podem dir una altra cosa. Sempre ha 

de ser així.  

Sra. Gómez: De fet ja dèiem una altra cosa, que és la que ens han fet treure del segon acord. Ja 

intentàvem, dins de les possibilitats que podem a dia d’avui, dir alguna cosa més, però vostès no ho han 

considerat i preferim que tots els grups municipals votin a favor, perquè així quedarà plasmat i quedarà 

que en un Ple municipal tots els grups municipals votaven a favor, però ja anàvem un pas més enllà. Si 

vostès, el grup municipal d’Esquerra no ho ha sabut veure així, de vegades cal saber llegir entre línies.  

Sr. Doñate: El que està passant aquí, no passa. Això ja s’ha explicat a la Junta de portaveus, però el 

grup d’Esquerra Republicana no s’ha pogut comunicar el que s’ha parlat a la Junta de Portaveus, i per 

tant, no venia a cas aquesta segona i per tant, no cal continuar parlant. Jo crec que estem tots molt 

contents amb la moció, no?   

 
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. 

 
 
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 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sra. Ferrer: Bona nit a tothom. Sobre els panells informatius que tenim repartits en diversos punts del 

poble, amb els establiments, els mapes...estan tremendament obsolets. Fa anys que són els mateixos, i 

hi ha un munt d’establiments que ja no hi són i per tant, no serveixen per a res. La utilitat que haurien de 

tenir per a la gent que ens ve a veure, no la compleixen. S’ha previst canviar-los o s’ha fet alguna gestió 

en aquest sentit?  

Sra. Tamboleo: Ja fa temps que estem intentant buscar de quina manera i com els posem. Tot i això 

vam quedar amb el Comerç també perquè poguessin decidir una mica el model per donar la seva 

informació de les botigues i restaurants.  

Sra. Ferrer: Per tant, estan en converses. Entenc que no podem parlar de cap tipus de termini. 
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Sra. Tamboleo: No, perquè encara no hem decidit el que volen.  

Alcaldessa: Abans de fer alguna cosa que pugui els hostalers o els comerços, volem parlar amb ells que 

donin la seva opinió i que diguin com ho volen i de quina manera. Ja que canviem, que puguin ells dir la 

seva opinió.  

Sra. Tamboleo: També estàvem esperant lo de Can Botella, ja que es feia el pàrquing nou, era un lloc 

molt maco i que la gent que arriba al poble veiés la informació dels establiments. Esperàvem també això.  

Sra. Ferrer: El segon també és per a la regidora de Comerç. Hem sabut que alguns comerciants de la 

zona de Cabrils 2 tenen la proposta de convertir part dels aparcaments de la zona de la riera en 

aparcaments rotatius amb disc horari. Voldríem saber quin és el posicionament del govern i com està 

aquest tema. 

Alcaldessa: Això, de fet, ho té la Policia Local. La Policia Local està fent l’estudi, perquè el que no 

podem fer és fer un tros d’aparcaments amb disc horari i la resta no, perquè serà un cacau. Quan fas un 

disc horari en una zona, ha de ser per a tota la zona. Entenem que hauria de ser tota la part de Cabrils 2 

i la carretera de Vilassar de Dalt. La Policia està estudiant com poder-ho fer. Per trams acaba no 

funcionant. 

Sra. Ferrer: L’última pregunta és per al regidor de Festes. Per al bar de la Festa Major d’agost, ens 

consta que hi ha tres entitats que han demanant de poder portar el bar i voldríem saber si s’ha fet 

l’atorgament i quin és el sistema. Com serà? 

Sr. Badia: Encara no l’hem fet, l’atorgament. Com que hi ha peticions diverses, estem plantejant això 

justament, a veure quin mecanisme fem servir per a que el bar tingui el servei que ha de donar. Hem de 

garantir que el servei el doni, i també hem de poder atendre la voluntat d’aquestes entitats de participar-

hi. Hem de conjugar això, estem treballant-hi encara, però evidentment hem de solventar-ho ja breument, 

perquè la festa arriba. Penso que la setmana que ve haurem de prendre una determinació en aquest 

sentit, però ara en aquest moment encara no la tenim.  

Sra. Ferrer: No sabem per quin sistema es farà l’atorgament?  

Sr. Badia: Haurem de plantejar-lo. Estem pensant profundament per encertar-lo, perquè sobretot el 

servei es doni correctament però també que les entitats que volen participar-hi, puguin fer-ho.  

Sra. Viñals: Jo vull fer una pregunta: serà una mica llarga. Suposo que recordarà que a l’últim Ple vam 

parlar dels llums famosos del futbol. Tot plegat venia d’un Ple anterior, d’uns errors suposadament d’un 

contracte major, que necessitava una licitació que no s’havia fet, que tot plegat era una mica estrany. Jo 

vaig insistir molt, la meva pregunta del Ple passat era simplement saber si aquest proveïdor cobraria o no 

cobraria, i vostè, llegeixo l’acta que acaben d’aprovar al principi del Ple, em va dir: “...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 del que parla l’informe de l’interventor.” Recordem que hi havia un informe 

negatiu. Després d’aquesta afirmació seva, que jo li vaig dir que no me la creia del tot, trobem una carta, 

amb data 27 de juny, entrada per registre per Brun i Guiu advocats, on diu que CSI (el proveïdor) els ha 

encomanat la defensa dels seus interessos en relació amb la reclamació de X euros que vostès deuen 

pel subministrament de 35 equips d’il·luminació al camp de futbol. Dita carta diu: “CSI Instalaciones nos 

ha encomendado la defensa de sus intereses en relación a la reclamación de la factura que Ustedes les 

adeudan por el impago en fecha 2 de marzo, consistente en el suministro de 35 equipos de iluminación 

en el campo de fútbol. Atendiendo a los reiterados e infructuosos requerimientos realizados por CSI, 

reclamando el pago del importe adeudado, a mi cliente no le ha quedado otra opción que acudir a este 

despacho de abogados. Si antes del 3 de julio de 2017 no hemos tenido noticies suyas entenderemos 
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que rehúsan abonar la cantidad reclamada, quedando expeditada la vía judicial.” Davant d’això, 

d’aquesta carta, a mi em dona la sensació que el proveïdor no estava tan d’acord a assumir el no-

pagament, ni que els tornessin els llums i tot això. Vostè va insistir, i em va dir: “Ja li estic dient que el 

proveïdor està d’acord, perquè els col·locarà a un altre cantó, que no té cap pèrdua per al proveïdor. Per 

tant, l’informe ja no té sentit. Ara sí?”, com volent dir: Ara m’entén? Encara em va dir que era una mica 

dura d’enteniment i va entrar el Sr. Gil dient que jo entenia els procediments i la Sra. Tamboleo amb unes 

rialletes... Hi ha una altra carta, també de Brun i Guiu, que diu: “Unos operarios del Ayuntamiento de 

Cabrils se han personado en las oficines centrales de CSI con el objetivo que se firmara un albarán de 

entrega de los equipos de iluminación por Ustedes adquiridos y por los que se giró la factura...que a 

fecha de hoy todavía nos adeudan, y cuyo pago les reclamamos en nuestro burofax de 23 de junio. Tal 

actuación, entendemos confirma el grave incumplimiento por parte del Ayuntmaiento de la compraventa 

perfeccionada el 2 de marzo de 2017”. I llavors, subratllat, posa: “CSI se opone enérgicamente a aceptar 

la devolución del referido material, por cuanto:  

a) El contrato de compraventa y suministro fue perfeccionado en su día, cumpliendo CSI con sus 

obligaciones de entrga de material, siendo la única parte incomplidora el Ayuntamiento, quien, como 

compradora del material, y a pesar del tiempo transcurrido, no lo ha pagado.  

b) Los equipos de iluminación se entregaron correctamente al Ayuntamiento y a su entera satisfacción. 

c) CSI ya ha pagado el referido material al fabricante subministrador, no pudiéndolo aprovechar para 

ningún otro cliente –això no és el que deia vostè- ya que es un producto muy específico, adquirido única 

y expresamente por el encargo de compra efectuado por el Ayuntamiento.  

Al persistir en el incumplimiento de pago, siguiendo instrucciones de nuestro cliente, procederemos a 

iniciar las acciones legales correspondientes.”  

Jo no la titllaré de mentidera, no és el meu estil, i a més no acusaré de mentidera l’alcaldessa del meu 

poble. Però el que vostè manté en aquesta acta que han aprovat vostès i el que diu tota aquesta 

documentació, si més no, no encaixa gaire. A mi personalment em grinyola una mica. Llavors ara, la 

pregunta és saber què passa: tenim un proveïdor, que és de Cabrils –diem que ajudem el comerç-, amb 

un material que no pot col·locar, amb una amenaça de judici que pagarem tots els cabrilencs, amb un 

camp de futbol que segueix sense tenir els llums instal·lats, amb uns llums que la regidora d’Esports va 

dir que sortien més barats, però que hi havia un error de base, amb un informe negatiu que ja el Sr. Gil 

em va explicar com funciona això i ho vaig entendre molt bé –Gràcies, Sr. Gil-, que ara tenim uns papers 

aquí davant, amb uns advocats, amb unes amenaces, no sé fins a quin punt són certes. M’agradaria que 

m’ho expliqués, simplement. Gràcies.  

Alcaldessa: Molt bé. No tornaré a la història anterior, perquè ja es va parlar en altres Plens, ja la sabem. 

A CSI sí que se li va demanar que vingués a buscar aquest material, perquè com que hi havia hagut 

aquest error que volíem solventar d’alguna manera, perquè ens sortien més barats els focus fets 

d’aquesta manera que no amb un altre sistema. No va haver-hi manera de poder-ho solucionar. Com que 

no hi va haver manera de poder-ho solucionar, li vam demanar que vingués a recollir els focus. Sí que és 

veritat que en un primer moment va dir que miraria de col·locar-los en un altre lloc. Al passar el temps i 

no venir a buscar els focus, jo vaig enviar, evidentment, una persona de la brigada que portés els focus i 

els entregués, perquè no estan pagats. Per tant, li tornàvem al proveïdor. Es van negar a rebre els focus 

evidentment. Per tant, li vaig dir a la persona que els portava, que fes un informe de quin era el nom de la 

persona que es negava a rebre i a signar qualsevol cosa, i que els focus tornen a estar a la nau. És 

veritat que no s’han pagat. És veritat que ens vam equivocar el moment de signar el pressupost aquell, 

però això ja ho vaig dir en aquell Ple. No va haver una altra manera d’arreglar-ho. Això és el que li vaig 

dir a aquell senyor, que s’emportés aquells focus. I sí que va manifestar, sempre verbalment, que 
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aquests focus els podia col·locar  a un altre cantó. Si després aquests focus no els pot col·locar a un 

altre cantó, ja no és culpa nostra. Nosaltres hem insistit a tornar-li aquests focus. Aquest senyor no els 

vol rebre. Evidentment arriba un punt que un jutge dictaminarà qui té raó i qui no té raó. Nosaltres hem 

anat a tornar-li aquest material i no l’ha volgut. A més a més, a la nau ens molesta també. Així està la 

cosa. No vulgui veure coses allà on no són. És tan senzill com això. Ho vaig dir en el Ple, a la primera 

pregunta que ens van fer, que havíem tingut un error, l’hem volgut solventar d’alguna manera. No es pot 

solventar  de cap manera, sinó tornant el material. Es va parlar amb aquesta gent, es va dir que 

intentarien col·locar-los en un altre cantó. No els han pogut col·locar i ara és quan estan enfadats, 

perquè si no els poden col·locar se’ls han de quedar. I és ara quan van al jutjat, perquè si no, ho podrien 

haver fet temps enrere. Com que no els venien a buscar, nosaltres ens vam personar allà per portar-los. 

Evidentment anirem a judici.  

Sra. Viñals: Jo el meu retret era simplement per la seva actuació el darrer Ple. Vostè va mantenir que el 

proveïdor havia dit que podria col·locar els focus. Jo quan vaig dir que investigaria vostès es van posar a 

riure perquè el proveïdor estava a la sala, i jo ja ho sabia. Havíem parlat amb ell. El proveïdor ja m’ho 

havia dit abans, que aquells llums s’havien comprat expressament per al camp de futbol de Cabrils. Jo 

feia dos mesos que ho sabia. De fet, ho vaig portar al Ple per això.  

Alcaldessa: Evidentment el proveïdor no li dirà a vostè el contrari, perquè si després té la intenció d’anar 

al jutjat no li dirà el contrari. Això és evident. Hi ha un material que s’ha portat, que encara està embalat, 

no s’ha tocat, i per circumstàncies vam dir que li tornàvem i que ell va dir que miraria de col·locar-lo. Si 

després no l’ha pogut col·locar i vol anar al jutjat per cobrar, evidentment. Però nosaltres no podem  

pagar una cosa que no la farem servir. Per tant, a partir d’aquí és el que hi ha. Tornem el material, no el 

vol agafar, doncs el jutge ja dirà. No podem fer res més.  

Sr. Serra: Això és una complicació. És un merder, perquè comença amb la Junta de Govern del 27 de 

desembre de 2016, on nosaltres detectem que hi ha dos contractes menors, un de 29 projectors 

d’enllumenat i un altre de 35 equips d’il·luminació per al camp de futbol. I això ja de per si planteja un 

dubte, que és el fet de dir: Si s’està referint al mateix, per què té noms diferents? I més quan són 

contractes menors, i quan sumats farien un contracte major que s’hauria de licitar. Sense tenir res a 

veure que nosaltres ho haguem dit al Ple, l’interventor emet un informe negatiu i després es diu que es 

revertirà. El fet està que aquell dia tots marxem a casa pensant que això en cap cas és la divisió d’un 

contracte major en dos contractes menors per adjudicar-los a dit. I com que no es tracta d’això, ja se 

solventarà. Després hi ha aquest informe negatiu, i en tornem a parlar, i se’ns diu que el proveïdor està 

disposat a col·locar-los, a venir-los a buscar, o el que sigui. I al final ens trobem amb una denúncia i amb 

la situació actual, que anirem a judici i que el jutge dictaminarà qui té raó i qui no. Això em planteja una 

reflexió i després sí que voldria fer-los un parell de preguntes. La reflexió és: quants errors d’aquests 

se’ns hauran escapat per no ser capaços de gestionar la quantitat d’informació amb tant poc de temps 

que tenim abans del Ple. I la pregunta és la següent: a la denúncia reclama la factura dels 35 equips 

d’il·luminació, per valor de 20.476,23 €. Però aquesta només és una de les dues factures. Els 19 

projectors d’enllumenat on estan? Per què el que hi ha a la brigada són els llums, o com a mínim sempre 

hem parlat dels llums. En principi eren projectors i llums, que eren el mateix, però després no ho eren, i 

després un altre cop sí. Perquè la reclamació és únicament per 35. Els 29, en un moment donat de la 

traçabilitat desapareixen. Voldria saber què ho motiva. I la segona pregunta és pel Sr. Doñate: com a 

regidor de Transparència, quina valoració en fa del tractament que s’ha fet, o del filtratge d’informació 

que s’ha anat fent d’aquest cas? Perquè és que cada cop que en parlem en Ple es canvia la versió.  

Sr. Gil: Amb el que havia dit la Sra. Viñals ha quedat prou entès el tema i he decidit no prendre la 

paraula, que primer el que voldria remarcar és que agrairia no tant per mi directament, si no per una altra 

tercera persona a qui s’ha referit amb una certa sornegueria, que es dirigeixi als regidors amb cert 
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respecte. Dit això, jo concloc que manifesta una nul·la capacitat del grup municipal d’Esquerra 

Republicana per controlar l’equip de govern. I són quatre regidors. Si creuen que tan malament ho hem 

fet, no sé per què no pregunten per cada decret o per cada aprovació de Junta. O és que no ho fem 

malament. Si us plau, reconegui-ho. Per què, clar, que digui “quantes se’ns haurà passat” , que jo 

recordi, i segurament no podré recordar més enllà del 1999, que amb prou feines tenia capacitat de 

coneixement, però des del 2004 i 2005, on arriben informes de la Sindicatura de Comptes que certes 

contractacions no es feien bé. I fins i tot li diria més, el 2011, que va entrar el govern de Convergència i 

Unió, que una part encara seguim formant, i havia certs contractes del govern anterior se seguien fent 

sense licitar per imports superiors a 18.000 €. Per tant, jo li demanaria que corregís, que reconegui que 

no són capaços de controlar tota l’acció de govern que fa aquest equip de govern o que senzillament 

retiri la paraula de “quantes coses se’ns hauran passat”, perquè o no se’ls en haurà passat cap ni una 

perquè està tot correcte o, si us plau, treballin més. Ho sento, ho he de dir així. Segon, la feina que s’ha 

fet a nivell de transparència, s’ha fet molta feina per tal de donar informació de tots i cadascun dels 

acords que es fan en aquest Ajuntament, i per tant, poden tots accedir a totes aquestes qüestions que 

vostè diu que s’han fet malament. Ja els emplaço a la ciutadania que ho mirin, si s’han fet bé o 

malament, que siguin ells qui jutgin, perquè veig que aquí hi ha una certa no-imparcialitat. I tercer, 

segurament si no s’ha sol·licitat la devolució dels enllumenats és que potser no s’ha fet el lliurament. Per 

tant, si tantes ganes teníem de voler fer això malament, potser s’hauria pogut lliurar tot el material i ara 

tindríem un sidral més gran, però aquí no és que hàgim volgut negligir nosaltres a dit anant a una 

empresa que ens ho subministri tot. Al contrari, vam fer una cosa que, d’acord, reconeixem que no va 

estar bé i vam voler-ho subsanar. I a més a més, vostè diu que no quadren els esdeveniments. Jo crec 

que quadren perfectament: el que estava dient abans la Sra. Vinyals és una acta del dia 30 de març, que 

en aquell moment la Sra. Alcaldessa va dir el que fins aquell moment sabia. El text que ha llegit és del 30 

de juny, 3 mesos després, en què el proveïdor, lícitament, pot canviar d’opinió i, d’acord, estava vostè 

fent la lectura del text d’un jurista. Potser intencionadament vol enfocar-ho com que la tota la culpa és de 

l’Ajuntament. Doncs això, com deia la Sra. Alcaldessa,, ja ho dirimirà un jutge. Però més enllà d’això, jo 

no trauria conclusions que no són, que és que aquí canvis d’opinió no n’hi ha hagut.  

Alcaldessa: A més, una altra cosa vaig a dir-li, s’està parlant amb l’advocat per resoldre aquest tema 

sense arribar al jutge. O sigui que deu tenir una solució. I una altra cosa, vostè no digui que tenen poc 

temps, perquè vostès estan acostumats a treballar només de les Comissions Informatives al Ple. Li 

recordo  que de Ple a Ple hi ha dos mesos, i poden estar demanant la informació per al proper Ple a 

partir des de demà mateix. Llavors, miri si tenen temps per a mirar-se les coses. I si fem tantes coses 

malament, segurament llavors les trobarien. El que passa és que no han trobat res que hàgim fet 

malament. L’única cosa, i per què jo els vaig reconèixer que ens havíem equivocat. I ho vaig reconèixer 

públicament en un Ple, perquè quan un s’equivoca ha de reconèixer que s’ha equivocat. Punt. I de l’únic 

que vostès han pogut trobar, que és el que jo vaig reconèixer en el Ple intenten en cada Ple treure’n rèdit 

electoral. Perquè no és res més que això. Li repeteixo, des de demà mateix, que és divendres, vostès 

poden estar començant a mirar coses per al proper Ple. Dos mesos, no una setmana de Comissió 

Informativa a Ple. Evidentment, de Comissió Informativa a Ple és molt difícil mirar-se tota la feina que 

aquí estem fent en dos mesos. Pràcticament impossible. El Sr. Doñate volia dir alguna cosa? 

Sr. Doñate: Gràcies per enrecordar-se de mi, el regidor de Transparència, i més quan ja fa un any els 

vaig comentar que quan tinguessin algun problema de Transparència cap al Govern, vinguessin a dir-

m’ho. Van tornar a fer unes reclamacions que han tornat a sortir negativament per part de vostès a la 

GAIP. I continuo oferint el mateix, que quan tinguin algun problema, enlloc de dir-ho al Ple m’ho 

preguntin, i si jo ho puc gestionar, doncs ajudaré. Si em preguntes sobre els canvis d’un procés, doncs jo 

li diré que veig un procés que va canviant, i per tant, entenc que ni el que preguntava fa dos mesos la 

Maite Viñals ni el que deia l’Alcaldessa en aquell moment es pot jutjar amb el coneixement i el procés 

com s’ha desenvolupat fins ara. Per tant, hi ha canvis? Segurament. I segurament, aquesta persona que 
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deia que denunciaria, que encara no ha denunciat, denunciarà. O potser no. No puc preveure-ho. Això 

crec que no té res a veure amb transparència. Perquè justament en el moment que es parla aquí està 

essent transparent. Si aquesta valoració, que alguna cosa que es diu en públic és transparent. Una altra 

cosa és que em digui que em demana informació. Encantat que me la demani. No que em digui que ha 

demanat alguna cosa que no ha demanat i ho digui aquí com si ho hagués demanat. Aquest és el meu 

parer.  

Sr. Serra: Respecte al fet de que treballin més, o si haurem detectat o no haurem detectat, tinguem en 

compte que això comença amb dos contractes que estan titulats de manera diferent. Vull dir que, en 

certa manera ens ho van posar difícil ja de per si. Però bé, suposant sempre que es tracta òbviament 

d’un error. Aquí no s’intenta treure rèdit electoral, s’intenta que les coses es facin bé, es facin 

correctament.   

Alcaldessa: Aquí es diu que s’està treballant sempre per al municipi, i... 

Sr. Serra: Pot fer el favor de respectar el meu torn de paraula? Jo respecto quan vostè parla. 

Alcaldessa: Sí, senyor. Perdoni, perdoni, perdoni. Acabi, acabi. Ja li contestaré després.  

Sr. Serra: Moltes gràcies. Sigui com sigui, si el que reclama és un augment d’esforç i de zel en aquest 

sentit, farem el possible. En aquest sentit, no hi haurà manca d’esforç. Fora d’aquest fet, no intentem 

retreure el mateix Ple rere Ple, sinó saber l’estat, perquè és un tema que ens preocupa i que va generant 

noves situacions a cada Ple. I com que va generant noves situacions, ens sentim obligats a preguntar. I 

més enllà d’això, respecte la nostra mecànica de treball, és una mica agosarada la seva afirmació que 

estem acostumats a treballar de Comissió Informativa a Ple. En tot cas, no crec que sigui tan  omniscient 

com per entendre quina és la nostra mecànica de treball. Per tant, vostè sabrà.  

Alcaldessa: Però vostè sí que es creu amb dret de parlar de la nostra mecànica de treball. Perquè ho 

acaba de fer abans. És a dir, a les proves: vostès comencen a demanar coses de  Comissió Informativa 

a Ple. Pel que vostè estava dient abans, jo no crec que hi hagi hagut cap alcalde que en un Ple hagi 

reconegut que s’ha equivocat. Va haver-hi un error i estem mirant de solucionar-lo. Des del primer 

moment, que vostès van preguntar per això. Un altre hagués dit qualsevol història i ja no haguessin anat 

posant el dit a la llaga, però jo vaig dir que ens havíem equivocat, i que miraríem com ho podem arreglar. 

La manera com ho hem intentat arreglar és fins on hem arribat fins ara. Encara no ha arribat el final, 

encara no sabem com acabarà la història. Però encara els queden més plens per anar-ho traient, fins 

que no se solucioni. En un altre Ple podem treure una altra vegada tot el mateix tema i començarem a 

parlar del principi de tot i jo els tornaré a dir que és amb l’única cosa amb què vostès estan intentant a 

veure si poden trobar alguna cosa contra el Govern. Ja li dic ara: no trobaran res, perquè ho fem tot 

perfecte. 

Sra. Viñals: Hòstia!        

Alcaldessa:  O ratllant la perfecció. Perdó, he sigut agosarada també. Ratllant la perfecció. Ho sento. 

Perquè tenim uns bons tècnics que ens estan a sobre, controlant i assessorant. Per tant, intentem ratllar 

la perfecció. He sigut agosarada dient que ho fem perfecte. Ningú no fa les coses perfectes, però ho 

intentem. És l’única cosa, que els vaig dir des del primer Ple, això ho hem fet malament i ens hem 

equivocat, i a partir d’aquí mirem com ho solucionem. Tot té el seu procés, i no tothom estarà d’acord 

amb la manera com ho estem fent, però mentre sigui legal així ho farem.  

Sr. Serra: Continuarem preguntant, perquè entenem que aquesta és la nostra missió. Si més no és el 

nostre paper. La pregunta que tinc és sobre el POUM: Al registre d’entrada del mes de juny hem pogut 

llegir una carta del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb data 22 de juny de 2017 en referència al 
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POUM de Cabrils. Aquesta carta, a més d’explicitar l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona, en sessió del 27 d’abril de 2017, ve una mica a censar observacions que es fan respecte al 

POUM de Cabrils. De tota la informació que es recull en la carta, del que entenem que són 

recomanacions a valorar, en el refinament del POUM, ens ha cridat especialment l’atenció el punt 1.1, 

dedicat a les reserves de sol dedicat a la construcció d’habitatges de protecció oficial. De tot el que 

s’exposa en aquest punt, d’aquell sol que s’ha de dedicar a habitatges de protecció, destaca el PAU-2 

(Cal Gras), on es diu que s’ha utilitzat com a base del càlcul per a l’habitatge protegit 1859,50 m2 , el 

sostre potencial del sector és de 5.517,40 m2 i que segons l’article 57.4 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, als efectes de càlcul per a aquest tipus d’habitatges les reserves mínimes per habitatge de 

protecció oficial únicament es poden descomptar d’aquest càlcul el sostre d’edificacions en ús residencial 

existents abans del POUM, o bé el sostre de sectors que hagin estat parcel·lats. Així doncs, tractant-se 

d’un sector on actualment no hi ha cap edificació preexistent, la superfície que es va contemplar al 

POUM per a habitatge protegit, o la superfície mínima que tocaria, és propera al triple del que s’ha 

considerat al POUM. En aquest sentit, del PDeCat i Unió ens ho esperem tot, o no ens esperem gairebé 

res. Però des de l’inici de la legislatura havíem tingut la impressió que el tema de l’habitatge protegit era 

un punt que ens apropava amb el MUC, de la mateixa manera que ho eren la masoveria urbana i la 

possibilitat de divisió d’habitatges. En aquest sentit, volia preguntar a què es deu aquest canvi de criteri, 

o possiblement el desconeixement del càlcul de protecció oficial del POUM. 

Sra. Gómez: Sr. Doñate, si no li sap greu, contestaré perquè em sento tremendament al·ludida per les 

coses que ha dit: 

Primera, el que vostè anomena no és un informe, és un acord de la Comissió Territorial, en el qual fa 

l’aprovació definitiva del POUM, subjecte a uns condicionants que s’han de presentar en un text refós. És 

a dir, no estem parlant d’un informe, estem parlant de l’aprovació definitiva del POUM. Ho dic perquè, 

com que ho ha dit en Ple, m’agradaria que quedés clar que és l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme. Aquest acord, que és de data 22 de juny, ens havia arribat en data 12 de maig. Si vostè ha 

revisat bé el que vostè anomena informes i els ha comparat els dos, veurà que l’única diferència entre un 

acord i l’altre, és el mateix acord, perquè era la mateixa Comissió d’Urbanisme. És el mateix document, 

simplement transmet la Comissió d'Urbanisme respecte l’acord que es va prendre en data 27 d’abril. 

Parla del mateix, l’única diferència és que ells es van donar compte que en el SUD-2, que és un sòl 

urbanitzable no delimitat, no havien especificat que calia fer avaluació ambiental quan es desenvolupés 

aquest sector. Tot i que encara que no ho especifiquessin, evidentment s’ha de complir la legislació 

vigent en matèria d’urbanisme, ells se sentien més còmodes afegint-ho, perquè així ho van considerar. 

La resta de l’escrit és exactament igual.      

Segon, m’agrada molt que se l’hagi llegit perquè no em pregunten mai pel POUM, i hi ha molt feina al 

darrera. Qualsevol acord de la Comissió d’Urbanisme respecte de l’aprovació d’un POUM fa un relat 

previ, i finalment acaba amb les conclusions que s’han de complir. En aquest cas, ens referim al PAU-2 

de Cal Gras 2, i també al sector del Pla de Millora Urbana 2, Can Pons-Mas Grau. Parla dels habitatges 

protegits: bé, aquesta és una discussió que en les reiterades converses amb Urbanisme, amb els tècnics 

de la Comissió d’Urbanisme, i els tècnics redactors del POUM, els tècnics de la casa i una servidora, hi 

ha una interpretació legal diferent. Nosaltres, els tècnics redactors del POUM i els tècnics de la casa 

consideràvem que, Cal Gras 2, en haver-hi un conveni –perquè això ve d’un històric molt llarg-, no calia 

fer el compliment de la reserva d’HPO. La Comissió d’Urbanisme finalment no ho considera així: cap 

problema. Ja ho hem canviat al Text Refós, ja ho tenim canviat, i aquest habitatge el recol·loquem a un 

altre lloc. O sigui, no sé on veu el problema perquè no hi és. Era una diferència de criteris entre juristes 

de la Comissió d’Urbanisme i el nostre jurista. Clar, ho podríem portar a un jutge, però hem cregut que no 

calia exagerar. Per tant, no és un problema de falta de sensibilitat d’aquest govern respecte dels 

habitatges de protecció oficial. Intenti anar en compte amb les afirmacions, quan desconeix d’on venen 
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aquests escrits. I respecte de Can Pons-Mas Grau, que no m’ho pregunta, però si parlem d’aquesta 

sensibilitat, hi ha un projecte d’urbanització i reparcel·lació entregat a l’ajuntament, que quan estigui 

aprovat definitivament aquest sector, quedarà exempt del compliment de la reserva d’habitatge de 

protecció oficial. La Comissió d’Urbanisme coneix perfectament que aquest projecte ha estat entrat, però 

fins que no sigui executiu ho ha d’anar posant, i quan nosaltres fem el refós, que a dia d’avui ja és així, 

doncs podrem explicar per què el Pla de Millora Urbana 2 Can Pons-Mas Grau no està subjecte en 

aquest cas al que diu la legislació. Em sembla que li he respost a tot.  

Sr. Serra: La tercera pregunta que volia fer sí que és per a vostè: respecte dels sorolls de Can Rin i 

l’Hort de les Monges, perquè aquests dos són els que a part d’afectar els veïns del meu lloc de 

residència, m’afecten a mi personalment. L’estiu passat vam parlar sobre el tema, vam parlar de quina 

solució hi posaríem, i al final el problema es va solucionar però es va solucionar més perquè va passar 

l’estiu que no per les intervencions que s’hi havien fet. Perquè l’estiu ha tornat i amb ell els sorolls. Ara 

tenim situacions en les quals aquesta música i sorolls de gent que surten s’allarguen fins les 3:30 h ben 

bé. En aquest sentit, volia preguntar-li què pensen fer al respecte. 

Alcaldessa: El Sr. Doñate m’ha demanat la paraula.  

Sr. Doñate: Sí, per abans. Perquè clar, entenia que anava interpel·lada cap a mi. Entenc que la part que 

podríem dir tècnica de la consulta ha estat resolta. I sí que m’agradaria dir una cosa, que jo normalment 

considero que les afinitats o les proximitats es demostren amb fets. I jo vull recordar que des de 

Municipalistes per Cabrils, des del primer dia es van reclamar, només sortir de les eleccions, es van 

reclamar trobades amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i no les vam tenir. Només en vam 

tenir una, que algun dia s’explicarà, per proposar un govern que nosaltres no enteníem. Per tant, 

m’encanta que hi hagi proximitats, jo crec que s’han de demostrar, i per tant, quan vulguin parlem, 

parlem dels habitatges, parlem de la divisió, de la masoveria urbana i del que vulguin. 

Sra. Gómez: M’alegro que aquesta pregunta sigui només per a mi. A veure, respecte del soroll: no es 

van solucionar els problemes la temporada passada. Es van millorar respecte de la temporada anterior. 

Malauradament, no podem mai assegurar que una activitat compleixi el que diu que farà. Jo no puc 

assegurar que tots els ciutadans de Cabrils faran el que diu una llei. Sí que nosaltres hem de posar tots 

els mitjans per a que això sigui. Però jo no podré mai afirmar: “Amb això no hi haurà mai un problema de 

soroll”, seria molt agosarat per part meva, molt innocent  molt estúpid, si em permet que ho digui. El que 

pretén l’equip municipal és posar tots els mitjans per intentar assegurar el benestar de les persones. 

Però fins aquí podrem arribar. Respecte a aquesta campanya, nosaltres vam elaborar el pla de 

verificació d’activitats comunicades de Cabrils 2016-2019, per a intentar millorar la situació, i intentar 

assegurar el màxim de compliment per part de tercers tant de la normativa de la Generalitat com de les 

ordenances municipals, i pensem que aquest pla de verificació està fent que les coses millorin, i el 

seguim aplicant. A principi de campanya, molt sensible al tema com som l’equip de govern, vam 

convocar aquelles activitats econòmiques que l’any anterior havien presentat problemes per denúncies 

veïnals, etc. respecte del soroll. Els vam asseure a la taula i els dir: -Escolteu, sis plau, fem que les coses 

funcionin, i tingueu en compte que nosaltres serem inflexibles respecte del pla de verificació d’activitats: 

tindreu inspeccions aleatòries per part d’una ECA, com es va fer l’any passat. Doncs aquest any igual, i 

més, si calgués. Així mateix, vam intentar reunir-nos, se’ls va convocar vàries vegades, als veïns que la 

campanya anterior havien presentat alguna queixa. També l’hauríem convocat a vostè, perquè va 

manifestar en un Ple que si es feia una reunió amb veïns respecte del tema de soroll, l’aviséssim. No me 

n’oblido. El que passa, que els veïns, per raons vàries –tampoc són tants els que han presentat 

instàncies i hi han mostrat interès- encara no ens han donat data i hora, i els hem facilitat matins, tardes, 

vespres, a l’hora que fos necessària. Aquest any, a data d’avui, s’han entrat quatre instàncies, de 

queixes de veïns. Respecte l’any anterior, si vostè fa la feina, veurà que la diferència és important. Per a 
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l’equip de govern, una sola instància és tan important com cent instàncies. No perquè hi hagi menys 

instàncies considerem que el problema està resolt. Però bé, sí que és un indicador. Tenim pendent la 

conversa que ens agradaria amb els veïns, que això no vol dir que nosaltres no seguim fent la nostra 

feina. Ja s’ha fet compliment del Pla de verificació, ja s’han fet mesures sonomètriques, i actuarem 

respecte dels resultats. Per altra banda, també esperem que amb el POUM, quan sigui executiu –ja està 

aprovat definitivament però no és executiu-, part de la problemàtica esperem que es millori. No dic que 

sigui la solució, ni podrem deixar de fer el Pla de verificació ni podrem deixar de lluitar amb el tema, ni 

podrem deixar de trencar-nos les banyes fins que aquest tema es minimitzi, tendint a zero, que vostè per 

la seva professió suposo que m’entén perfectament. Bé, és aquest el tema. No sé si li he respost, espero 

que sí.  

Sr. Serra: Ha dit que han començat a fer proves?  I no en sabem el resultat, encara? 

Sra. Gómez: No el puc fer públic, perquè encara no s’ha notificat a l’interessat, i perquè de fet encara 

s’està analitzant amb els juristes per com s’ha de procedir segons els resultats. L’únic que li puc dir és 

que actuarem en conseqüència amb els resultats. No em faci dir res més, perquè no és una informació 

que encara es pugui donar. I menys en un Ple, públicament, que queda gravat i tothom podria dir que 

estic donant una informació que no podria donar.  

Sr. Viudez: Els faré un parell de preguntes: La primera, és per al regidor d’Hisenda, el Sr. Pérez. Com 

vostè ja sap el Ple del mes de gener va aprovar adherir-se a la Xarxa per a l’Economia Solidària i 

Sostenible, i com sap, una de les moltes línies d’actuació i per tant de compromís de les societats que hi 

participen, és la gestió dels recursos financers. Esquerra ja ha proposat reiteradament la contractació de 

comptes en una o més entitats de banca ètica, que tenen com a finalitat revertir parcialment els seus 

guanys en inversions socials i no en indústries o fons poc ètics. No només això, fins i tot el grup 

municipal d’Esquerra els va proporcionar els contractes que l’Ajuntament d’Argentona havia subscrit amb 

una entitat, amb el vistiplau tant de secretaria com d’intervenció. Bé, doncs, entenc que més enllà de les 

bones intencions que pot tenir el govern, que són legítimes, ens agradaria que ens digués si ja disposem 

d’algun compte per gestionar per exemple els cobraments o pagaments de lloguers d’aquest consistori, i 

quines accions han realitzat a partir d’aquests darrers mesos.  

Sr. Pérez: Com bé ha dit, és un tema que tenim encara al damunt de la taula. Encara no hem pres cap 

determinació al respecte. Es continua analitzant la informació, que és evident que tenim altres municipis i 

com està funcionant en municipis propers, com vostè ha dit, Argentona. Però en aquests moments la 

tasca diària que estem fent, que ens demanen, que ens requereixen no ens ha donat prou capacitat ni 

temps de resposta per tal de posar en pràctica aquest tipus de gestió. Li dic sincerament quina és la 

situació. La qual cosa no vol dir que en un moment donat, a partir de setembre, ens tornem a posar al 

damunt d ela taula aquesta informació, aquests veïns que estan gestionant aquest tipus de recursos 

mitjançant aquests programes, i que potser, i també sol·licitem la seva presència, ja que vostè coneix 

com funciona aquest tema a altres municipis propers, per intentar fer un Pla d’actuació des del punt de 

vista de serveis econòmics. I que estaríem encantats de comptar amb la seva presència, en el sentit de 

les aportacions que ens poguessin fer. El tema vostè el coneix, nosaltres el coneixem sobre el paper, 

però no el tenim en aquests moments en pràctica efectiva. És l’únic que li puc dir en aquests moments.  

Sr. Viudez: Li agraeixo l’oferiment. Li recordo que ja els vam facilitar la informació, però si tenen 

qualsevol dubte, ja intentarem resoldre-ho.  

Alcaldessa: Al setembre no sé si serà possible, perquè tenim les ordenances fiscals i el pressupost.  

Sr. Pérez: Prioritàriament serà ordenances i pressupost, però ja buscarem un forat. Seran un setembre i 

octubre intensius.  
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Sr. Viudez: La següent pregunta va dirigida al senyor Doñate: L’octubre de l’any passat, amb el nostre 

vot favorable, el Ple aprovava l’ordenança reguladora del procediment de verificació dels habitatges 

buits. Suposo que deu saber que recentment la sala contenciosa-administrativa del TSJC ha anul·lat al 

taxa de l’Ajuntament de Barcelona, que grava els pisos buits per més de dos anys, en resposta a un 

recurs interposat per l’Associació Espanyola de Banca i que anul·la aquesta taxa. El TSJC anul·la la taxa 

i considera que el consistori no té competència per regular aquesta qüestió. És un element nou que es 

posa sobre la taula. Dit això, manifesta també que en matèria d’habitatge qui té la competència exclusiva 

és la Generalitat de Catalunya. Arribat aquest punt, ens agradaria saber si han realitzat alguna acció per 

a estudiar com cal modificar l’ordenança que vam aprovar, i si han  contactat amb la Generalitat de 

Catalunya per veure de quina manera podem col·laborar per fer aflorar aquesta tipologia d’habitatge i 

que sigui la pròpia Generalitat qui apliqui els mecanismes que té per poder sancionar aquests 

comportaments.  

Sr. Doñate: Hi ha dues situacions: el model que havia seguit Cabrils no és el de Barcelona, que és la 

segona vegada que és tombada. Per tant, de moment no entenem que afecti a la nostra ordenança. Això 

no vol dir que intuïm que davant de denúncies particulars, no pugui passar el mateix amb municipis que 

tinguin formats similars. Es fa un plantejament que el lliguem amb el fet que la Generalitat faci també un 

reglament en aquest sentit. Que jo sàpiga no l’ha fet encara. En qualsevol cas, estem en un impàs, 

havíem d’acabar de decidir què fer. Encara, pel funcionament mateix per com està decidit, van respondre 

una instància que vam fer sobre la qüestió. És un procés de seguiment fins poder acabar amb uns 

anòmals, són uns dos anys. Potser hauríem de valorar si entrar en una moratòria i esperar com resolen o 

la Generalitat o altres municipis amb major capacitat, per veure si hi ha algun altre mecanisme, o 

directament derogar-la. Si es reprodueixen aquestes denúncies i aquestes condemnes, segurament 

haurem d’acabar derogant-la i haurem de pensar per perseguir l’abandó dels habitatges. I l’altre, que 

potser sí podem treballar amb la Generalitat, i crec que tots ho fem, de treballar perquè el mercat de 

lloguer sigui més flexible. Estem en aquesta situació d’impàs.  

Sr. Viudez: Més enllà d’això, també els vam manifestar que el mecanisme amb el qual vostè ens havia 

descrit que la Policia estava fent un seguiment juntament amb els Serveis Tècnics dels possibles 

habitatges buits. Estan fent algun tipus d’acció, aixecant alguna acta, perquè d’aquí dos anys, quan es 

pugui aplicar aquesta ordenança s’estiguin fent aquestes passes, o de moment com ho estan registrant? 

Sr. Doñate: Crec que li vam explicar al grup, en respondre la instància, i ara potser m’equivoqui amb les 

paraules tècniques, però l’acta seria el procés final de la inspecció, que s’hauria de comprovar que aquell 

habitatge realment durant dos anys està buit i abandonat. Sí que s’han fet alguns procediments, i no 

anaven directament vinculats amb el tema de la Policia i del funcionari habilitat per a fer la inspecció, 

perquè en aquest cas una de les opcions a detectar, preveure que allò és un habitatge buit, és justament 

la Policia o els veïns que denunciessin o la mateixa inspectora en les seves rondes pel municipi. Tenim 

alguna documentació sobre habitatges amb ús anòmal, que intuíem. I alguns que teníem molt coneguts, 

com una promoció que està abandonada, justament, s’ha començat a moure, a vendre alguns d’aquests 

habitatges. Això abans que passés això que ha assenyalat vostè, que ens fes reflexionar sobre on estem 

movent-nos. Igualment tenim altres mesures per impedir l’abandó dels habitatges, com per exemple 

netejar les bardisses, etc., que no solucionaria la manca d’habitatge, però almenys sí el deteriorament de 

l’entorn dels veïns de Cabrils.  

Sra. Viñals: Jo vull fer un prec recordatori. Respecte de la seva afirmació gratuïta de si treballem o no 

treballem, li recordo que en el Ple del mes de gener, li vaig dir que se’m devia la resposta de quatre 

instàncies. Vostè em va prometre que em contestaria i que teníem el mal vici de preguntar massa, 

Esquerra. Al mes de març hi va haver un altre Ple, resposta zero. Li vaig tornar a demanar sisplau i em 
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va prometre vostè que me les respondria. O sigui, que no treballem de Comissió Informativa a Ple: 

preguntem molt, i no se’ns contesta.  

Alcaldessa: Se li va demanar que digués quines eren, perquè no ens constaven, i a mi no m’han 

comunicat que s’hagués passat aquesta instància amb aquestes preguntes.  

Sra. Viñals: Vaig passar el llistat. També és un altre error.  

Alcaldessa: Ho lamento, perquè a mi no em van comunicar. 

Sra. Viñals: Doncs no afirmi gratuïtament si treballem o no treballem.  

Alcaldessa: És de Ple a Ple, Sra. Viñals. 

Sra. Viñals: De Ple a Ple, del mes de març del 2016 al mes de gener de 2017 que jo li vaig preguntar 

que no m’havia respost? 

Alcaldessa: No, les del mes de març era en un Ple, i les del mes de gener era en un altre Ple. O sigui, 

de Ple a Ple, que és el que estic dient.  

Sra. Viñals: D’unes instàncies entrades feia un any? 

Alcaldessa: Sí, Sra. Viñals. Té raó.  

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 
 

 


