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ACTA DE PLE NÚM. 8/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Extraordinària i urgent 
CONVOCATÒRIA:     20:30 h. 
DATA:      23 de novembre de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-tres de novembre 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 extraordinària i urgent, 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 
El Sr. Xavier Viudez i Cardona  
Sra. Maite Viñals Clemente 
Sr. Raül Serra Fabregà 
Sr. Peter Oberle 
Sra. Maria Carme Torres Cassany 
 
Secretària 
 
Sra. Rebeca Just Cobos 
 
La regidora Sra. Laia Ferrer Sellés excusa la seva assistència. 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum legal, l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i es 
passa a despatxar els assumptes inclosos en el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió. 
 
2.-Sorteig públic per a la formació de les meses electorals a constituir arran de la convocatòria 
d’eleccions al Parlament de Catalunya 2017, que tindran lloc el dia 21 de desembre de 2017. 
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3.-Aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 2 del pressupost de 
l’Organisme Autònom Escola Bressol exercici 2017. 
 
 
1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.   
 
Alcaldessa: informa als assistents que el motiu de la sessió és el sorteig dels membres de les 
Meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017 i 
aprovar si escau una modificació de crèdits de l’Escola Bressol.   
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació del caràcter urgent de la 
sessió. 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació el caràcter urgent de la sessió, és aprovat per unanimitat amb el següent 
resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

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

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

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

 

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

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 
 
 
2.- Sorteig públic per a la formació de les meses electorals a constituir arran de la 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya 2017, que tindran lloc el dia 21 de 
desembre de 2017. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Alcaldessa: tot seguit la Secretària procedirà a realitzar el sorteig dels membres de les meses 
electorals amb motiu de les eleccions del Parlament de Catalunya, el proper dia 21 de 
desembre de 2017. 
 
Es realitza els sorteig d’acord amb el programa CONOCE facilitat per l’oficina del cens 
electoral.  
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3.-Aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 2 del 
pressupost de l’Organisme AutònomEscola Bressol exercici 2017. 

 
Vist l’expedient de modificació pressupostària número 2/2017 del Pressupost de l’OOAA Escola 
Bressol incoat per ordre de la Presidenta.  
 
Vist l’informe d’intervenció favorable a la tramitació de l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 2/2017 del 
Pressupost de l’OOAA Escola Bressol exercici 2017, amb el següent detall: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

   

326.632.17 Actuacions edifici Escola Bressol. 62.438,16 

   

TOTAL   62.438,16 

 
ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

 

AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  

PPRREESSSSUUPP..  
TTIITTOOLL  IIMMPPOORRTT  MMOODDIIFFIICC..  

      

887700..0000  RRoommaanneenntt  ddee  ttrreessoorreerriiaa  ppeerr  aa  

ddeessppeesseess  ggeenneerraallss  eexxeerrcciiccii  22001166..  6622..443388,,1166  

      

TTOOTTAALL        6622..443388,,1166  

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

 
TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’informació 
pública no es presenten reclamacions. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Oriol Gil Tomàs: Hem considerat modificar el pressupost de l’Escola Bressol per finançar 
inversions i ho necessitem fer amb caràcter d’urgència per intentar tenir aprovada 
definitivament la modificació de crèdits abans de l’any 2018. Posteriorment es podran fer els 
tràmits necessaris per fer la tramitació corresponent.  
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Maite Viñals Clemente: Nosaltres votarem a favor i agraïm que la nostra petició des de fa dos 
anys ara es faci efectiva amb aquesta modificació que considerem necessària.  
 
Alcaldessa: És la seva voluntat i també la voluntat de l’equip de govern, abans no es podia fer 
atès que no hi havien diners i ara si.  
 
Raül Serra Fabregà: I quan es farà la intervenció? 
 
Oriol Gil Tomàs: No podem concretar encara, es farà en periodes que no afecti al 
funcionament del servei de l’Escola. Setmana Santa o la primera setmana de Maig que 
concideix amb festes, pot ser una opció...és més s’haurà de licitar, tot i que s’intentarà que es 
faci lo més ràpid possible.  
 
 
Atès que no es produeixen més  intervencions, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per unanimitat dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

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

 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan 
són les vint 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 
 

 


