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ACTA DE PLE NÚM. 1/2018 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2018 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      25 de gener de 2018 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-cinc de gener de dos mil divuit, es reuneixen a la 
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants del Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària, sota la 
Presidència de la senyora alcaldessa, i assistits per mi, la secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa 
Sra. Avelina Morales Serra 
 
Tinents/es d’Alcalde 
Sr. Oriol Gil Tomàs 
Sr. Manel Pérez García 
Sr. Xavier Badia Campos 
Sr. Miguel Doñate Sastre 
 
Regidors/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. Peter Oberle excusa la seva assistència.  
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum legal, l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes inclosos en el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de data 25 d’octubre de 
2017 i de la sessió plenària ordinària de data 30 de novembre de 2017.   
 
I. Part resolutiva de la sessió 
 
2.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 32, reguladora de la taxa 
per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal. 
 
II. Part no resolutiva de la sessió 
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3.- Mocions 
4.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local des de la darrera sessió ordinària 
5.- Precs i preguntes 
 
 
 
 
1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de data 25 d’octubre 
de 2017 i de la sessió plenària ordinària de data 30 de novembre de 2017.   
 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de les actes de la 
sessió ordinària de 30 de novembre de 2017 i de la sessió extraordinària de 25 d’octubre de 2017. 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 25 d’octubre de 2017, és aprovada per 
majoria dels assistents amb el següent resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

Abstencions: 
 

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

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2017, és aprovada per majoria 
dels assistents amb el següent resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

Abstencions: 
 

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

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
 
2.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 32, reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal. 
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PROPOSTA D’ACORD 

 
“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Expedient núm. 116/2018: Aprovació provisional de la Modificació de l’ordenança fiscal 32, reguladora de 

la taxa per a la prestació de serveis al complex esportiu municipal. 

2. ANTECEDENTS 

Vist que d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de la CEM Cabrils cal incorporar en el punt 2 de 

l’article 6 “Tarifes abonats” un epígraf que concreti la possibilitat de realitzar tarifes reduïdes fins al 20% 

de les mateixes.  

Article 6.2 de l’ordenança fiscal: 

TARIFES ABONATS   PREU MENSUAL* 

ADULT 

TARIFA ADULT (24 - 64 anys) 41,67 

TARIFA ADULT (conjunta) 38,89 

 TARIFA ADULT MATINS 31,48 

 TARIFA ADULT CAP DE SETMANA  27,78 

GRUPS D'EDAT 

TARIFA MINI (0 - 4 anys) 0,00 

TARIFA JUNIOR (5 - 16 anys) 33,33 

TARIFA JOVE (17 - 24 anys) 35,42 

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

TARIFA SÈNIOR MATINS (7 a 14h) 25,00 

FAMILIARS 

1 ADULT + 1 FILL MENOR 16 ANYS 57,85 

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

2 ADULTS + 1 FILL MENOR 16 ANYS 90,91 

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

CABRILS ARA! CABRILS ARA! Segons criteris  36,11 

ANUAL TARIFA ANUAL DESC.15 % 
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(*) L’import del Preu Mensual de les tarifes abonats podrà ser reduït fins un 20% depenent de la 

promoció en vigor. 

Vist que l’article 5.2 s’ha de procedir a adaptar a les noves tarifes reduïdes, en el següent sentit:  

“5.2 Malgrat el disposat a l’apartat anterior, als articles 6.1, 6.2 i 6.3 d’aquesta Ordenança es contenen 

tarifes reduïdes, amb les condicions especificades a l’esmentat article”.  

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 18 de gener de 2018. 

 

3. FONAMENTS JURÍDICS 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 

Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 

redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 

donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 

ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 

tributs locals i alhora com a estri de comunicació informativa dels ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 

de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 

s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

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

al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

CONCLUSIONS 

En conseqüència, s’eleva al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de l’ordenança fiscal 32, reguladora de la taxa per a 

la prestació de serveis al complex esportiu municipal, articles 5.2 i 6.2 d’acord amb el redactat següent: 

“5.2 Malgrat el disposat a l’apartat anterior, als articles 6.1, 6.2 i 6.3 d’aquesta Ordenança es contenen 

tarifes reduïdes, amb les condicions especificades a l’esmentat article”.  

 

“Article 6.2 de l’ordenança fiscal: 
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TARIFES ABONATS   PREU MENSUAL* 

ADULT 

TARIFA ADULT (24 - 64 anys) 41,67 

TARIFA ADULT (conjunta) 38,89 

 TARIFA ADULT MATINS 31,48 

 TARIFA ADULT CAP DE SETMANA  27,78 

GRUPS D'EDAT 

TARIFA MINI (0 - 4 anys) 0,00 

TARIFA JUNIOR (5 - 16 anys) 33,33 

TARIFA JOVE (17 - 24 anys) 35,42 

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

TARIFA SÈNIOR MATINS (7 a 14h) 25,00 

FAMILIARS 

1 ADULT + 1 FILL MENOR 16 ANYS 57,85 

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

2 ADULTS + 1 FILL MENOR 16 ANYS 90,91 

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

CABRILS ARA! CABRILS ARA! Segons criteris  36,11 

ANUAL TARIFA ANUAL DESC.15 % 

   

(*) L’import del Preu Mensual de les tarifes abonats podrà ser reduït fins un 20% depenent de la 

promoció en vigor”. 

 

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

Oficial de la Província, sota els criteris següents: 

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

com el text complet de l’ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Departament de Recursos Humans de la corporació. 
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Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 

en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

 
Sr. Tamboleo:Fins a dia d’avui, l’única promoció que podíem aplicar era la inscripció sense matrícula. Amb aquesta 

modificació de l’ordenança es dona la possibilitat de realitzar tarifes reduïdes fins al 20% sobre les quotes que 

existeixen. D’aquesta manera, tenim més marge a l’hora de fer promocions i premiar la fidelització de l’usuari, per 

tal de millorar el nombre d’usuaris del CEM.  

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

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

 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

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

 
Abstencions: 

 

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

3.- Mocions 

Sr. Gil: Aquesta moció, que porta per títol “En defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants 
electes, és una moció proposada per l’Associació Catalana de Municipis que sotmetem a la seva aprovació els 
grups municipals de PDiU, ERC i MUC:  
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS 
ELECTES 
 
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels ciutadans i, per això, la sobirania de 

Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la 

societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma 

pacífica, cívica i en un context de diàleg polític. 
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El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc d’autogovern, 

adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels mecanismes per garantir i 

millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un 

nou finançament, més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les 

peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, 

amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la 

Generalitat. 

 

Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia un 

sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les multitudinàries 

manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les 

urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples 

clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 

 

Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part del govern 

espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització abusiva, 

partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de 

legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la 

via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 

judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General 

de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de 

les urnes, que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge. 

 

L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha 

imposat en uns termes que generen seriosos dubtes sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el 

Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de 

decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables 

polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per 

dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni 

cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de 

Catalunya del passat 21 de desembre. 

 

De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació 

contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del Govern català, 

començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser 

detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de 

rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la 

presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa 

més de 84 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la 

mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de 

dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. 

Prèviament també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 

l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó 

des de fa 101 dies, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen 

diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs, i dirigents sobiranistes.  
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La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies 

excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la manca 

de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la presó.  

 

El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i 

compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i defensant 

la democràcia.  

 

Per aquests motius, els grups municipals de PDIU, ERC i MUC demanen al Ple de l’Ajuntament de 

Cabrils l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de 

Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat 

democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en 

circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. 

 

Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la 

finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en 

l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a 

través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.   

 

Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, dos d’ells representants polítics catalans 

elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura 

cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació 

violenta. 

 

Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i els 

polítics, líders socials i d’altres ciutadans i ciutadanes que s’han implicat en el procés polític català, 

demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el 

reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.  

 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM).” 

 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per majoria dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 
Vots en contra: 
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 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
Sotmesa a votació 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, Raül Serra Fabregà, 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. 
 

 

 

4.- 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.   
 
5.- Precs i preguntes 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
PRECS: 
 

Sra. Viñals: Recordar-li al regidor de Participació. És un tema sensible, i vull que s’interpreti bé: El grup d’Esquerra 
pensem que tenim un problema amb els protocols de Serveis Socials. Vam acordar un grup de treball. No s’ha 
tornat a convocar. Ens sembla que seria el moment de tornar-lo a convocar. Em sembla que aquesta setmana vas 
tenir una trobada pel carrer, que l’havies solucionat tu, i penso que el servei es pot millorar. Parlo del servei.  
 
Sr. Doñate:Bé, hi ha mitja resposta ja feta, però en qualsevol cas, recordem que es va fer una sessió en què es va 
presentar un informe amb unes preguntes i es va plantejar que si podíem convertir aquestes preguntes de com 
funcionava per part d’un grup dels que van participar, en una qüestió per treballar. Ara entenc que sí que hi ha una 
proposta d’acord sobre la qual treballar, que seria establir uns protocols i també hi ha una oferta prèvia d’explicar 
el funcionament, perquè és veritat que hi ha certs malentesos o deficiències que estan succeint.  
 
PREGUNTES: 
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1. Sra. Torres: Bona tarda. Vaig rebre el 18 de gener un mail, i voldria adreçar-me a Alcaldia o a qui em pugui 
contestar, perquè no acabo d’entendre què posa en aquest mail. Si de cas el llegeixo, i el regidor adient que 
contesti: “Informació urgent d’animals abandonats de Cabrils: Representem a un grup de veïns i voluntaris de la 
protectora del nostre poble. Fa temps, ja que estem sempre a l’espera que tant la regidora de Medi Ambient com 
l’Alcaldessa ens donin una resposta clara de què es pensa fer amb els set gossos i cinquanta gats. Un estat mínim 
que estan a càrrec de la protectora de Cabrils i només hem obtingut llargues i evasives. Això no és la transparència 
de la qual tant fan propaganda. Encara estem esperant que a través d’instàncies i tot per escrit, tal com va dir la 
regidora de Medi Ambient a una de nosaltres, en concret, a la Sra. Glòria, i tal com és obligació seva, respongués 
abans de tres mesos a les nostres sol·licituds. A més a més, rebent l’altra demanda de saberquè està passant. Això 
ja les últimes vegades, amb males paraules davant d’un ciutadàque únicament vol una explicació i que està en ple 
dret que ell responguin. Tal com diuen vostès, Cabrils t’escolta, però a nosaltres no ens ha escoltat ningú. Això, 
seguint totes les vies per esgotar el diàleg, i davant que no s’ha obtingut cap resposta, per part seva, ja hem 
tramitat els nostres recursos davant el Síndic de Greuges per obtenir resposta. Aquest proper mes de març acaba el 
contracte que tenen signat amb la protectora, i en cap moment han informat de què pensen fer. Respecte als 
gossos, hi ha dues opcions: Vilassar de Dalt, que sabem que els han demanat diners per ampliar la protectora ja 
existent, i segona, el CAP Maresme, més barata i amb unes condicions que trobem del tot inacceptables. Respecte 
als gats, un refugi obert al costat de l’actual protectora promès, i no han començat cap actuació. Ja ens hem cansat 
que ens ignorin i que no ens escoltin. La imatge que donen respecte a aquest tema és vergonyosa. Volem que 
sàpiguen que en cap cas permetrem que els nostres animals vagin al CAP Maresme, ni que els nostres gats siguin 
abandonats al carrer per un Ajuntament poc sensibilitzat i gens humanitari, i els informem que començarem a 
emprendre les mobilitzacions necessàries al poble per a evitar-ho. Exigim una informació clara i veraç, prou llarga, i 
els números clars, amb total transparència, cosa que no evitarà que tot el poble es faci ressò del que està passant i 
de la poca sensibilització d’aquest ajuntament, que segons pensàvem, ens representava i ens escoltava, cosa que 
malauradament hem arribat a la conclusió que no és veritat. Passarem també aquest escrit a qui ho creguem 
oportú, perquè tinguin també constància i coneixement de com han actuat vostès respecte a aquest tema. Esperem 
rebre informació a través d’aquest mail, perquè ja no volem parlar més amb la Sra. Alcaldessa i la Sra. Regidora. Ja 
no ens la creiem, ara ja passarem als fets sense un altre particular.” Aquí posa que l’han rebut altres regidors. Jo no 
he contactat amb el remitent, però ja que m’ho han passat penso que estic en l’obligació de traslladar-ho a la Sala 
de Plens i que algú doni alguna explicació. Gràcies.  
 
Alcaldessa: Primer, rectificar que no és la regidora de Medi Ambient, sinó que és la regidora de Sanitat qui porta 
aquest tema. Després, en segon terme, ni els gossos que tenim a la protectora ni els gats estan abandonats. Molt 
al contrari, estan ben cuidats. Qualsevol dia, en qualsevol moment, a més suposo que és als pressupostos, penjat a 
la pàgina web de l’Ajuntament, el que aquest Ajuntament està destinant per als gossos i per als gats, amb les 
colònies que tenim diferents. Sí que és veritat que vam dir de fer un espai diferent per als gats. Teníem un terreny 
on pensàvem que es podia fer, però hem topat amb una persona del servei tècnic que ens ha dit que la qualificació 
que té aquell terreny no preveu que es puguin encabir-hi els gats. No tot és tan fàcil ni tan senzill. A l’administració 
a vegades les coses són complicades. No vam portar els gats ni tots els gossos al servei del CAD, que en principi 
tenia intenció l’Ajuntament, i precisament, per les protestes que va fer la protectora, i les protestes que va fer la 
gent amics dels animals, de la que jo em considero, perquè precisament tinc un gos. No ho vam fer llavors, i vam 
decidir intentar mancomunar amb Vilassar de Dalt, ja que havien fet una protectora nova, un refugi nou, per a  
gats i gossos. Fins fa poc hem estat al darrera contínuament de Vilassar de Dalt perquè ens diguessin el que ens 
costaria mancomunar aquest servei junt amb Vilassar de Dalt. Nosaltres vam aprovar el pressupost el mes de 
novembre. Va quedar aprovat definitivament fa uns 15 dies aproximadament i, a posteriori, ens ha arribat tota la 
documentació de Vilassar de Dalt, quan nosaltres els havíem demanat sis plau que ens ho donessin abans del 
novembre per poder pressupostar aquests diners per a la protectora. Ens va arribar de Vilassar de Dalt, que ens 
demanaven 50.000 € per fer unes gàbies per als nostres gossos, que amb això em sembla que ja fem la protectora 
sencera; aportació d’un treballador, 26.139,42 €; l’aportació de 13 gossos, 15.748 € per tenir-los allà. Quan diem 
mancomunar, entenem que és reduir despeses,no ampliar-les. Això ens costava 100.905 €, aquest any. El proper 
any serien els 26.139,42 € més els 15.748 €. És evident que els cent mil euros aquest any no els tenim 



11 

 

pressupostats. Però és que encara que els tinguéssim pressupostats, no entraríem en una despesa de 59.000 € per 
a unes gàbies per als 13 gossos, ni l’aportació d’un treballador, pagar un sou a un treballador. Quan es parla de 
mancomunar és el treballador que ja hi ha a Vilassar de Dalt, mancomunar-lo entre els dos municipis, la meitat 
cadascun. I després faltaria veure l’aportació per als 13 gossos, 15.748 €, per a què és. A part nosaltres 
continuaríem tenint el servei de recollida dels animals que tenim, que són uns 800 i escaig euros cada mes. O sigui, 
ho hauríem d’afegir perquè aquest servei el continuaríem donant. Per tant, tota aquesta despesa que demanava 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és desproporcionada. Hem de tenir més converses amb l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, a veure com ho podem arreglar, perquè no entenem que això sigui mancomunar. Després, les despeses de 
la gossera, exactament no tinc aquí els números: esterilitzem gats, paguem el menjar de les colònies de gats, fem 
el manteniment de la gossera, s’estan donant 750 € cada mes a l’Associació protectora de Cabrils, i després, 850 o 
875 € per a recollida de gossos. És a dir, tenim molta despesa en això. No ens queixem, ho hem de fer. A més a 
més, ens estimem els animals i per això ho estem fent. L’Ajuntament tampoc pot treure els diners de sota les 
pedres i les coses són com són. Tenim un pressupost aprovat. Mirarem de negociar una altra vegada amb Vilassar 
de Dalt, i si amb els diners que nosaltres tenim `pressupostats aquest any per a mantenir la protectora, podem 
arribar a entendre’ns amb Vilassar de Dalt, evidentment faríem el trasllat a Vilassar de Dalt.  
 
Sra. Tamboleo: Quan vaig llegir això, la veritat és que és una mentida sobre l’altra. Això no va enlloc. [...] Cada 
vegada que han vingut els he atès, i els gats no estan abandonats.  
 
Sra. Viñals: Jo no dubto si t’han trucat els hagis contestat o no. El que és cert és que hi ha un requeriment del 
Síndic de Greuges d’instàncies no contestades. Tenim un problema, com a municipi, perquè això està enquistat des 
del mes de novembre. El Ple del novembre de l’any passat vau dir aquí al Ple que la cosa estava decidida. Tu ara 
està dient que Vilassar no ha contestat. Els números són els que són, jo també he parlat amb Vilassar de Dalt i tinc 
els mateixos números. També tinc els números del CAD. També m’han dit que les condicions del CAD són bones. 
No sé si hi ha solució de proposar fer una gossera aquí a Cabrils. No sé si se’n va del pressupost que tenim de 
35.000 €. O sigui, per què han de marxar del municipi? És necessari, o era un tema econòmic? 
 
Sra. Tamboleo: Econòmic, però també hi ha la possibilitat que es faci a Cabrils. Però hem de buscar el terreny. És 
difícil que el trobem. La possibilitat que es quedin a Cabrils també existeix. Estem mirant els terrenys que tenim. 
Ara mateix els terrenys que tenim no reuneixen les condicions que requereix una gossera.  
 
Sra. Viñals: Però, ho ha dit algun tècnic que no tenen les condicions?  
 
Sra. Tamboleo: Sí, clar. És que ens movem aquí. No podem fer una altra cosa si no tenim el terreny.  
 
Sra. Viñals: I no tenim un altre terreny? 
 
Sra. Tamboleo: Els que tenim, ara per ara, no serveixen. Ha de ser equipament... 
 
Alcaldessa: Un terreny que sigui accessible, que no sigui tocant al bosc, perquè llavors és un problema també per 
als voluntaris que volen anar-hi a posar-los menjar. No pot ser. I ha de ser amb una qualificació especial.   
 
Sra. Viñals: Això mateix que estàs dient, d’agafar un terreny que toca a la muntanya és un problema per als 
voluntaris. Jo entenc que els voluntaris es neguin d’alguna manera que els gossos vagin a Argentona, perquè per 
ells és un problema greu si volen treure’ls a passejar. A mi em fa la sensació que hi ha un problema enquistat. 
 
Alcaldessa: Per això no es va fer a Argentona. Era una solució, perquè allà els gossos estan molt ben cuidats, hi ha 
voluntaris que els treuen a passejar. Fins i tot gent que treballa en aquesta casa que va allà de voluntària a treure 
els gossos a passejar, i hi estan bé. Però el problema, nosaltres sí que veiem un problema, perquè si a una persona 
se li escapa el gos, arriba de treballar i el gos se li ha escapat i s’ha portat a Argentona, és una mala jugada que 
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aquesta persona hagi d’agafar el cotxe i anar-se’n a buscar el gos. Havíem pensat de deixar aquí només 3 o 4 
gàbies per si a algú se li escapa el gos, que no hagi d’anar a Argentona i el pugui recollir aquí. Nosaltres ja hem anat 
pensant i hem anat buscant solucions. L’Associació d’aquí es va posar en contra d’Argentona. Quan Vilassar de Dalt 
va fer la gossera, vam pensar a mancomunar. Vam parlar amb ells i han tardat més d’un any. Primer, diguem-ho 
tot, perquè a l’Associació d’allà no li donava la gana. Aquest va ser el primer problema. I després, quan va plegar 
aquesta persona, s’han posat a treballar, però no sé d’on han tret els números. 
 
Sra. Viñals: A mi els que em sobten més són els de les obres. La despesa en personal, tampoc és tan sorprenent: si 
ells tenen una persona i nosaltres aportem 13 gossos, i aquí hi ha un a persona treballant. Hi ha una persona amb 
sou.  
 
Sra. Tamboleo:Volen una persona aquí i una allà. La persona de recollida de gossos continuaria estant aquí. Ells 
volen una altra persona treballant a la gossera.  
 
Sra. Viñals: Ella m’ha dit una persona més una persona que tenen treballant allà, però que aquest preu inclou la 
recollida de gossos. Això és el que m’han dit aquest matí.  
 
Alcaldessa: No. La recollida de gossos l’hauríem de fer nosaltres. Fins i tot, com que nosaltres tenim una persona 
que recull els gossos les 24 hores, 365 dies l’any, vam oferir la possibilitat d’augmentar el contracte d’aquesta 
persona, que pugui fer els dos municipis i que ells no hagin de tenir una persona recollint. Però ells van dir que no, 
que això tampoc no ho volien. Per a mi això és mancomunar. Aquell treballador tindrà una mica de feina més, 
perquè és netejar una mica més i posar-los menjar, perquè són els voluntaris que treuen a passejar els gossos. Això 
hem de discutir-ho, perquè nosaltres tampoc no podem, ja tenim aprovat el pressupost.  
 
Sra. Tamboleo: Jo us convido que pugeu a la gossera, per això. I que mireu com estan els animals.  
 
Sra. Viñals: Jo això no ho he posat en qüestió, perquè no hi he anat mai. Jo portava el tema, perquè s’ha rebut 
aquest mail, perquè hi ha el registre del Síndic que requereix a l’Ajuntament que es contesti. Són dues instàncies, i 
jo entenc que quan un veí posa una instància se li ha de contestar, sense haver d’arribar que el Síndic faci un 
requeriment. És un tema que està absolutament enquistat. Sé que per una banda pesa l’assumpte econòmic i per 
l’altra banda pesa l’assumpte sentimental. 
 
Alcaldessa: Nosaltres estem treballant. No se’ns pot dir que nosaltres no estem treballant, perquè no hem parat 
de treballar, de buscar solucions i de buscar idees. Les coses de vegades són com són. Les instàncies, és veritat. Ja 
miraré on són aquestes instàncies, com tantes instàncies que es perden a l’Ajuntament. També t’ho haig de dir. 
Potser s’haurà de veure qui és la responsable o el responsable que es perdin aquestes instàncies. Però no perquè 
no les contesta la regidora, tampoc. Amb això, demano disculpes. Però de la resta, ens en hem ocupat des del 
primer moment. 
 
Sr. Doñate: Jo vull fer un apunt, perquè sembla que s’ha oblidat tothom que aquí no és només una qüestió 
econòmica el que motiva la gent que va amb els gossos, sinó el benestar dels animals. I això implica els animals 
domèstics i els animals no domèstics. Vull recordar-ho perquè en lloc de discutir, o fer-ho veure, es pot oblidar 
això. I dins la discussió, i per això es va plantejar la possibilitat de Vilassar de Dalt, per no deixar de banda les 
qüestions emotives dels voluntaris, era justament unes millors condicions per als animals, cosa que no té en 
aquests moments la de Cabrils. O sigui, encara que estan en bones condicions, podrien estar en millors condicions. 
Podem veure el centre d’animals de Mataró, amb la reforma de Can Pilé. Hem vist la de Badalona, la nova de 
Vilassar de Dalt, que compleix amb els criteris que mereixen, ideals. Què passa? Que segurament l’actual de Cabrils 
té uns informes desfavorables i unes condicions que segurament no són les ideals, tot i que són bones i els 
voluntaris fan una feina molt bona tant els voluntaris com els treballadors. Això no es pot oblidar. En aquest cas, 
permeteu-me que ho digui de Vilassar de Dalt, que cobrin dues vegades per la mateixa cosa, a mi no em sona bé. 
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Que cobrin el treballador i a més per portar el gos em sembla estrany en una mancomunació. Em sembla estrany 
com a proposta. S’ha de tornar a parlar, potser s’han confós i han col·locat dues vegades un mateix preu. Però em 
sembla estrany en qualsevol cas, i es continuarà treballant en aquest sentit. Vilassar de Dalt està a tocar amb la 
frontera amb Cabrils, tothom es pot desplaçar i seran ben atesos. Jo crec que no cal duplicar els serveis.  
 
Sra. Viñals: I estem a favor absolutament de la mancomunitat. Ho hem dit sempre. Penso que s’ha d’anar cap aquí. 
Però amb aquests preus, evidentment... 
 
Sr. Doñate: Jo crec que és amb aquests preus, i amb la intenció que hi ha darrere d’aquests preus. Torno a dir, jo 
crec que et cobrin dues vegades per la mateixa cosa és molt estrany.  
 
Sra. Viñals: Però aquí estàs pressuposant unes coses que jo aquí no entraré.  
 
Sr. Doñate: Estic pressuposant coneixent el funcionament de moltes gosseres. Estic pressuposant que si altres 
gosseres funcionen amb uns recursos menors, laborals, i fent tasques els voluntaris, no entenc que una gossera tan 
petita com la de Vilassar de Dalt necessiti dues persones amb la mateixa jornada. A part de la que recull els gossos 
en cada municipi. Em sembla estrany tants recursos personals i que això es pugui mancomunar millor, com podria 
ser aquesta persona, una jornada i mitja. S’hauria de veure, però no et poden fer una proposta en aquest sentit, 
d’aquesta manera, quan cap altra gossera d’aquestes dimensions funciona d’aquesta forma. Em sembla estrany, 
estrany com per a estudiar-ho.  
 
Sra. Viñals: Aquí no entraré jo. Perquè ni he vist la proposta, ni sé el què. 
 
Alcaldessa: Però sí que has dit que tenies els números.  
 
Sra. Viñals: Sí, sí. Però no sé si et cobren dues vegades  
 
Alcaldessa: Si t’estan cobrant pels gossos, perquè et cobren pel treballador? Això és el doble sentit. Entens? Tu 
estàs pagant el treballador i per tant no t’han de cobrar per tenir els gossos allà. Això és al que es refereix el 
Miquel.  
 
Sr. Doñate: Parlo del prorrateig. Que et cobrin l’atenció del gos i també la persona. Si la persona te la dona que tu 
ja estàs pagant, l’atenció del gos ja estaria incorporada. Una altra cosa és l’alimentació, per exemple. Quan la 
majoria de gosseres funcionen a través de convenis en què es cedeix l’aliment, o una part important de l’aliment. 
S’haurien de veure aquests números d’una manera més precisa per veure si es poden ajustar i poden respondre al 
que jo crec que seria més interessant, que és una gossera en condicions a tocar del municipi on les persones 
voluntàries puguin continuar fent de voluntàries sense desplaçar-se en vehicle, i amb uns gossos lligats ben atesos. 
Però que a més afectaria a l’atenció dels animals salvatges, no només els animals domèstics de Cabrils. Jo crec que 
s’ha de recordar que les colònies de gats, és veritat que són molt macos i molt simpàtics, però també atempten 
contra els animalons, com ara les sargantanes, les serps i els eriçons. Per tant, crec que és important controlar 
aquestes colònies de gats per evitar també que estiguin en zones boscoses que poden posar en perill a la fauna i a 
l’ecosistema.  
2. Sra. Viñals: Fa un any l’Ajuntament va signar el conveni amb la Fundació Vicenç Ferrer. Era un conveni prou 
important com per saber què es feia amb aquests diners, i vau dir que es faria cada any alguna mena de 
conferència o d’exposició. Això em sembla que era al novembre, estem a tocar de febrer. Hi ha alguna previsió 
d’alguna conferència o d’alguna exposició, com es va fer l’any passat?  
 
Alcaldessa: No, en principi. No ens han trucat ni nosaltres hem trucat. És d’aquelles coses que les fas i després, el 
dia a dia te n’oblides. Sincerament.  
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3. Sr. Serra:En referència al tema de mancomunar serveis, i tot plegat suposo que la pregunta és per a la regidora 
de Salut. Vam poder llegir a l’informe del nou edifici del Mas Maria, que contindrà la Policia, i una base per a una 
ambulància. En principi, si no vaig errat, el SEM, el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, fixa la 
disposició de les bases de les ambulàncies en funció de les isòcrones del temps que tarda l’ambulància a arribar als 
llocs. I la base d’ambulància que tenim més propera està a l’Escorxador, amb la qual cosa nosaltres la tenim molt a 
prop. Per tant, volia preguntar si hi ha previsió que la base d’ambulància estigui ocupada per una ambulància del 
SEM o si es preveu, per contra, que el servei d’ambulància ubicat en aquest nou edifici sigui municipal, i en aquest 
cas, si tenim valorat què és el que ens costarà això.  
 
Alcaldessa: No. No serà municipal, perquè és impossible assumir el cost. Com que hi ha poca distància amb 
l’Escorxador de Vilassar de Dalt, entenem que si aquí tenim un lloc nou, amb unes condicions com ens estan 
demanant, amb un espai d’uns 40 metres quadrats, amb vestidors per a homes i dones, dutxes, i tot el necessari, 
l’ambulància aquesta pot estar aquí en lloc de Vilassar de Dalt, i llavors, la distància pel fet d’estar a Vilassar de dalt 
o a Cabrils, pràcticament és la mateixa. Són molt pocs metres d’un lloc a l’altre. La idea és aquesta: donar un servei 
per a l’ambulància i a les persones que estan amb l’ambulància, de qualitat, ja que fem un espai nou, i puguin 
utilitzar aquest espai amb unes condicions millors que no pas les que tenen ara a Vilassar de Dalt. 
 
Sr. Serra: S’ha fet el tràmit, s’ha parlat amb el SEM? 
 
Alcaldessa: No encara. Quan arribi el moment, el farem. 
 
Sr. Serra: Però nosaltres construirem un edifici amb una base, i encara no sabem si el SEM la vol. 
 
Alcaldessa: Estic segura que sí. 
 
4. Sr. Serra: Una altra pregunta: El 27 de desembre, amb les eleccions vam poder veure que les obres 
d’estabilització de la llera de la riera, per bé que hagin funcionat, ja va preveure l’enginyer a desgastar el sol i, per 
tant, començarà a caldre planificar l’aportació de sediment que també va indicar l’enginyer. Hi ha previsió de quan 
es farà? 
 
Sra. Gómez: I tant que està previst, fins al punt que hem fet una partida que no existia al Pressupost Municipal. Si 
vostè el consulta, veurà que hi ha una partida que s’ha afegit. És difícil saber si la quantitat serà suficient o no. Però 
s’ha obert una partida i hi ha una dotació pressupostària al llarg de l’any. Quan tinguem un any de referència 
veurem si s’ha d’ampliar o no aquesta partida. 
 
Sr. Serra: Però no em referia al cost. Soc conscient que hi ha diners reservats per a això, sinó a nivell temporal, si 
ens esperarem que passi la primavera? 
 
Sra. Gómez: Per fer l’aportació de terres? A veure, vostè m’està parlant del 27 de desembre.  
 
Sr. Serra: El 21 de desembre, perdó.  
Sra. Gómez: Aquella setmana encara es van fer alguns retocs més de l’obra de la riera. Es va fer l’aportació de 
terres que s’havia de fer. Diguéssim que a dia d’avui encara no es requereix una aportació extra perquè es va 
esperar perquè se sabia que plouria, perquè ja amb les prediccions meteorològiques, i no sé si es va donar compte 
que es va fer un repartiment de terres. Només hi ha una zona on jo diria que sí que estaria bé -l’altre dia passejant 
ho vaig veure- que féssim una petita aportació, que hem d’acabar de valorar. Però, a priori, es va fer tot un 
repartiment. No sé si es va acabar després de Nadal o just abans de Nadal, es va fer tot un repartiment de terres 
amb les obres que encara estaven a punt de tancar-se.  
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Alcaldessa: Penso que les aportacions es fan segons les estacions de l’any. No és allò que ens esperem a la 
primavera. Segons les necessitats. Si plou, evidentment, encara que no sigui primavera es faran aportacions de les 
terres. 
 
5. Sra. Ferrer: En tinc dues: començaré pel regidor de Comunicació. Ja fa uns quants mesos vam parlar del Butlletí 
Municipal quan vam obrir la nova pàgina web. Vam comentar que estàvem disposats a col·laborar per a repensar 
la publicació. Estàvem d’acord que s’havia de fer, i la pregunta és si ja hi ha una mica de repensament, o la intenció 
de fer-ho, i per a quan. 
 
Sr. Gil: Aquí hi hauria dues qüestions: Una. No ens hem trobat per a fer-hi i, per tant, no hem posat en comú el que 
cadascú en pensa. Sí que s’ha repensat, però també li he de ser molt sincer, i aquí no només seré molt sincer, sinó 
serem molt francs. Com a equip de govern hem pensat que potser no serà el millor posar un any abans de les 
eleccions, fer-nos un butlletí que pugui semblar una cosa molt d’escombrar cap a casa. Hi són les bases, les hem 
parlat, però sincerament, hem preferit deixar-ho congelat per a una altra legislatura. Més que res per no semblar 
electoralista. Aquesta va ser una de les decisions de l’última reunió de govern. Vam comentar aquesta qüestió. Sí 
que és cert que hi hauria dues opcions: una, intentar desenvolupar de màxims el que ens hauria agradat proposar, 
que també pot ser molt ambiciós; i l’altra, que al final diguéssim, o que estiguéssim d’acord ni que sigui per un any 
fem alguna cosa ni que sigui a l’estil Vilassar de Dalt, que era un fulletó de notícies, sense complicar-nos amb 
entrevistes o el que sigui. Sense que passin dos mesos, si vol parlar-ne el febrer o març, però també li puc explicar 
el que a nosaltres ens hagués agradat fer, i a partir d’aquí compartir aquesta experiència. Però si només 
depengués de nosaltres, vam preferir centrar-nos en altres canals, com la web, que encara estem en procés d’anar 
millorant. Som conscients que fa falta anar millorant, més xarxes socials, i fins i tot, no sé si aventurar-me a dir, 
intentarem també que les retransmissions dels plens puguin ser en directe a través de streaming, que és una cosa 
si pot ser per al proper ple, o si no, a molt males, al maig, també intentarem posar-ho en pràctica. 
 
6. Sra. Ferrer: I una segona pregunta, per a la regidora de Turisme: També fent seguiment d’una pregunta que ja 
havíem fet, volem preguntar com està el tema dels cartells informatius que estaven totalment obsolets. Ens van 
respondre que n’eren conscients i que ja s’estava treballant per a canviar-los. Doncs també, saber com estava. 
 
Sra. Tamboleo: En el catàleg de subvencions de la Diputació d’aquest any, demanarem la subvenció que toca per a 
canviar els cartells indicatius de tot el poble.  
 
7. Sr. Viudez: Jo també tinc dues preguntes: La primera fa referència, precisament hem estat parlant del Síndic de 
Greuges i en els darrers mesos hem observat que hi ha hagut alguns requeriments del Síndic. Faré referència en 
concret a un parell. Una anava destinada a Serveis Socials, no hem tingut oportunitat encara de saber de què es 
tractava. I l’altra era en relació a l’aprovació del POUM. Voldríem senzillament que de forma molt genèrica ens en 
fessin cinc cèntims.  
 
Alcaldessa: La de Benestar Social no es pot comentar massa. Només dir que és una persona que reiteradament fa 
escrits al Síndic, i el Síndic li contesta i ens dona la raó la majoria de vegades. És una persona que no està d’acord 
amb segons quines coses, però és que s’han de fer segons uns criteris. I si no està d’acord, té tot el dret d’escriure 
al Síndic. El Síndic contesta i nosaltres contestem al Síndic.  
 
Sr. Viudez: Perdoni, la resposta del Síndic s’ha fet? Perquè no ho he vist a la documentació.  
 
Alcaldessa:Em sembla que sí que s’ha fet. Ho hauria de mirar exactament.  
 
Sra. Gómez: Diu que del Síndic de Greuges... em pot dir exactament quina? 
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Sr. Viudez: Informe en relació amb l’aprovació del POUM. S’adjunta resposta a escrit a una persona, i estava 
dirigida al Síndic.  
 
Alcaldessa: Lo del Síndic passa tot per Secretaria, i no consta una reclamació del Síndic en matèria de POUM.  
 
Sra. Gómez: Jo no en tinc constància, d’això que em dius del Síndic.  
 
8. Sr. Viudez: En tot cas, em dirigiré a vostè. Aleshores, ja ho miraré exactament. I la segona pregunta que volia 
dirigir, al regidor de Participació, en referència als pressupostos participatius: Com vostè sap, cada any aprovem els 
pressupostos, i per al 2017 es va iniciar el procés el 30 d’octubre, i va finalitzar el 4 de desembre. Van dir que a 
partir d’aquella data vostès ja facilitarien els resultats, amb l’objectiu que s’executés el pressupost del 2017 el 
2018. Donat que el pressupost ja està aprovat, quina raó hi ha perquè aquest procés no es pugui iniciar el darrer 
trimestre de l’any? 
 
Sr. Doñate: Quina és la raó? Està parlant dels adults, Digues la teva. És una qüestió de tempos i d’organització, 
perquè ha passat cada any. Un es fa al primer trimestre, podríem dir, i l’altre en canvi, és una qüestió 
d’organització. El problema està en l’estiu. I estem replantejant-nos en aquest sentit, per al 2018, els que haurem 
d’engegar properament, seran els dels joves, i més tard els d’adults. Bàsicament, aquest any vam trigar més 
perquè vam voler fer una difusió que ha tingut l’efecte contrari, pel que va dir la gent. Vam iniciar al setembre un 
repartiment a les cases informant de tot el procés, de les diferents fases que ens permetessin desenvolupar, un 
cop aprovada inicialment o ràpidament els pressupostos. Sembla que això ha tingut, i ho dic clarament perquè a 
més ho hem escrit a la web, un efecte contrari, perquè aquesta preparació prèvia ha fet que alguna gent no 
entengués bé el procés i al final no participes en la votació. Hi ha hagut menys votació absoluta que anteriorment. 
Per què s’implementarà? Bàsicament per una qüestió d’ordre. Serà aquest 2017, que s’ha aprovat, que ha sigut 
per una banda la intervenció sobre la flora de la riera, i l’altra sobre una zona verda al Mas Maria, ben emmarcats 
en aquest cas, les dues que va proposar la gent, venen marcades pels tempos d’aquesta implementació. La de la 
Riera es farà segurament abans de la primavera, que és el moment ideal per a fer una plantació. I el més immediat 
és bàsicament l’envolvent del Mas Maria, que com que no sabem quin tipus de maquinària hi haurà d’accedir no 
volem plantejar la implementació d’aquest procés dintre de la construcció d’aquest d’aquest espai enjardinat, 
bàsicament perquè volem esperar a aquest envolvent i ens permeti una mica contemplar com fer. De cara al 2018, 
l’ideal seria que es pogués iniciar aquest procés adult igual que el dels menors. L’ideal seria poder-lo fer abans de 
l’estiu. Què pot passar? Que no torni a haver prou temps i ens tornem a saltar un altre cop l’estiu perquè durant 
l’estiu baixa la intensitat de consultes sobre els mitjans electrònics de la població. I per tant, intuïm que si hem 
fallat, o ha baixat una mica en termes absoluts, els segons pressupostos, no volem que d’alguna manera inicidir en 
la consolidació d’aquest procés d’una manera activa. No sé si s’entén molt bé la resposta. És una previsió que fem 
d’un menor ús de xarxes, i de menor implicació durant l’estiu. La previsió és de fer-ho abans del juny-juliol, que és 
quan la gent encara està connectada, però veient que dels menors es farà al febrer-març, ens pot passar que al 
final no puguem fer-ho al maig-juny.  
 
Sr. Viudez: I no es pot fer simultàniament? Perquè són dos processos que poden ser perfectament paral·lels. 
 
Sr. Doñate: Podria fer l’explicació de per què no poden ser paral·lels. Bàsicament és una qüestió de no confusió, de 
donar la importància que es mereixen a aquells que són el futur del nostre municipi. I entendre que ells són els 
protagonistes absoluts, i per tant, separar la influència que pot generar que els adults estiguin fent un procés de 
participació que pot restar importància al que fan ells. Bàsicament per una qüestió de quantia. Els nens tenen una 
quantia menor que els adults. Per tant, volem veure que ells es sentin els protagonistes, que ho són realment. És 
un procés amb molt més desenvolupament dels menors, i per tant volem visualitzar tota l’atenció a ells, tot el 
protagonisme, a través de la xarxa, i que a més ens serveixi, si s’ha mirat una mica el sistema, o ha vist els papers. 
M’ho podria haver preguntat, i li hauria ensenyat els documents, les memòries. També a la vegada fem servir 
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aquests menors com una porta d’accés que aquests menors s’empoderin i després vulguin convèncer els seus 
pares perquè posteriorment participin. És tota una estratègia pedagògica i d’iniciació a la participació.   
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les vint  
hores i cinquanta-cinc 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 

 


